PERSBERICHT

St. Josephkerk tapt bier op Leids bierfestival
De Rooms Katholieke Sint Josephkerk aan de Herensingel in Leiden zal aanstaande
zaterdag 28 juni drie soorten trappistenbier verkopen tijdens het Leids Bierfestival dat als
onderdeel van de Leidse Lakenfeesten wordt georganiseerd op het Hooglandse
Kerkplein. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het restauratiefonds van de
Josephkerk. Het Leids bierfestival vindt plaats tussen 14.00 uur en 21.00 uur.
De Sint Josephkerk staat met haar trappistenbieren tussen 40 andere stands met speciaalbieren van bekende en
minder bekende brouwerijen. Zij heeft speciaal gekozen voor het aanbieden van trappistenbier omdat dat goed
aansluit op de katholieke traditie van de kerk. “Het drinken van een goed glas trappistenbier hoort bij het “Rijke
Roomse Leven” net zoals de Eerste Heilige Communie en het kerstontbijt na het bijwonen van de nachtmis”, aldus
een enthousiaste vrijwilliger van de Sint Josephkerk.
Trappistenbieren worden gebrouwen in trappistenkloosters waar de paters trappisten een groot deel van het
brouwproces onder hun hoede hebben. Niet ieder kloosterbier mag zich zomaar trappistenbier noemen. Daar gaat
een streng selectieproces aan vooraf. De kloosters mogen bijvoorbeeld alleen maar brouwen om in levensonderhoud
te voorzien. Daarnaast moet een deel van de opbrengst naar goede doelen gaan en het bier moet daadwerkelijk op
het terrein van het klooster worden gebrouwen. De Sint Josephkerk is er trots op dat zij drie goede en smaakvolle
trappistenbieren kan aanbieden van trappistenkloosters uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Bierproevers kunnen
kiezen uit Westmalle dubbel (van de tap), Rochefort 8 (uit fles) en Zundertse trappist van de abdij Maria Toevlucht uit
Zundert. Dit laatste trappistenbier is nog maar kort op de markt en normaal gesproken zeer beperkt verkrijgbaar. De
Josephkerk voelt zich dan ook zeer vereerd dat zij dit trappistenbier kan aanbieden.
De opbrengst van de bierverkoop zal gebruikt worden om de Josephkerk te restaureren. Met name het dak verdient
de eerste aandacht. Wie wel eens in de Sint Josephkerk komt kan zien dat er regelmatig emmers in het looppad staan
om het lekkende regenwater op te vangen.
De pastoor van de Sint Josephkerk zal een gedeelte van de dag bij de stand te vinden zijn en zal een moment achter
de tap plaatsnemen om geïnteresseerde bierproevers van een heerlijk trappistenbier te voorzien.

