
 

 

BIJ    Contactblad Herensingelkerk  nr  

DE TIJD O.L.Vrouw Hemelvaart / Sint Joseph   
     

Pastoors    -  J.H. Smith, eerst-aanspreekbare: 
071 5130700 / jhsmithpr@gmail.com 

-  W. Broeders.  Parochie HH. Petrus & Paulus 
Adres    Herensingel 3, tel. 5130700 
Contactpersoon  06 23752674 (alleen voor urgente situaties) 
Website   www.sintjosephleiden.nl 
 

Uw Kerkbijdragen / Misstipendium (7,50 €) gaarne op  
NL57 INGB 0000 60.23.34. t.n.v.  
    HHPP Par kern OLVHemelvaart en St Joseph, Leiden  
 

Weekagenda 8 mei – 4 juni 
 

Kom, heilige Geest! 
Hiermee nodigt de Kerk God de heilige Geest uit, en wij stemmen met de Kerk in. 
God de heilige Geest laat zich als Persoon uitnodigen en afsmeken. 
De heilige Geest is niet een onpersoonlijke energie, kracht, gevoel, of wat voor vaags men er dan ook 
voor bedenkt. 
Mijn buurman is toch ook geen ‘energie of kracht’? Hij is een iemand (mogelijk energiek), niet een iets. 
Zo is de Heilige Geest ook een Iemand, niet een iets. 
Zijn inzet is dat alle mensen op deze wereld Jezus leren kennen en de weg vinden naar Zijn Kerk. 
Zijn werk is de Kerk op aarde te zuiveren –we zitten er midden in- en terug te roepen naar haar 
wezenlijke zending: aanbidding, evangelisatie en dienstbaarheid. 
Zijn aanbod is ons als Trooster en Helper nabij te zijn en ons verder binnen te voeren in de houding van 
geloof, hoop en liefde, naar heiligheid. 
Zijn trouwe bereidheid is het, op het gebed van de Kerk, brood en wijn om te vormen, tot Lichaam en 
Bloed van Christus. 
Zijn taak is het de harten te openen voor de roepstem van de Heer en ons allen te helpen te volharden 
in het gebed. 
Zijn wens is het ons barmhartig te maken “zoals de Vader barmhartig is.” 
Daarom blijven we instemmen met de Kerk: Kom, heilige Geest. 
        Pastoor Smith 
 
Zondag 8 mei 7e Zondag van Pasen 
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, Ik ga en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden.  
 
In mei wordt de rozenkrans gebeden op weekdagen om 19.00 uur en woensdag om 18.30 uur. 
 
Woensdag 11 mei  
* 11.00 – 12.00 uur Aanbidding in de Sint Petruskerk met Rozenkrans om 11.30 uur 
* Lezing over Middeleeuwse Theologen Bonaventura en Catharina van Siëna (1), Josephpastorie, 20.00 uur 
 
Donderdag 12 mei 10.00 uur KBO- en seniorenmis, Ridderzaal bij de Sint Josephkerk, met mogelijkheid 
van de Ziekenzalving.  
 
Zaterdag 14 mei 14.00 – 16.00 uur Openkerkactie bij de Hartebrugkerk 
 
Zondag 15 mei Pinsteren - Hoogfeest 
Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
     
Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag - Votiefmis van de H. Geest  
Missen in Lodewijk om 10.00 uur en Joseph om 11.30 uur. 
 
Dinsdag 17 mei Serie Vultus misericordiae van Paus Franciscus, Lodewijkpastorie 20.00 uur 
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Woensdag 18 mei Bezinningsavond van het Opus Dei voor heren, Lodewijkpastorie, 19.30 u. 
 
Vrijdag 20 mei Restauratiefeest! In Roomburg.  
 
Zondag 22 mei H. Drie-eenheid - Hoogfeest 
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die komt. 
Na de Mis zijn de nieuwe parochianen welkom in de pastorie. Nieuw bent u als u in de afgelopen twee 
jaren bij de Sint Joseph bent gaan horen. Bij deze ontmoeting maken we verder kennis en de pastoor, 
diaken, leden van de Beheercommissie en pastoraatgroep zijn aanwezig. Welkom. 
 
Maandag 23 mei Bedevaart naar Smakt 
 
Woensdag 25 mei Lezing over Middeleeuwse Theoloog Catharina van Siëna (2), Josephpastorie, 20.00 uur  
 
Donderdag 26 mei Parochiële ziekendag (zie Rondom de Kerk p.10) 
 
Zondag 29 mei Sacramentsdag – H. Sacrament van het Lichaam van Bloed van Christus – Hoogfeest 
- 1e H. Communie om 11.30 uur 
16.00 uur Sacramentsprocessie, aanvang in de Sint Josephkerk 
17.00 uur Plechtig Lof met er na receptie in de Lodewijkpastorie(tuin) 
Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer. Als iemand van dit Brood eet, zal hij 
leven in eeuwigheid. 
 
Dinsdag 31 mei 10.00 uur Lezing over Christelijke muziek door Bas van Pampus In Petruspastorie (zie de 
catechesefolder) 
 
Donderdag 2 juni Na de Avondmis in de Lodewijk: Heer, leer ons bidden. Begeleide aanbidding tot 20.00 u. 
 
Vrijdag 3 juni   H. Hart van Jezus – Hoogfeest 09.00 Mis Dagkapel Petrus - 19.00 uur Mis Lodewijkkerk 
 
Zaterdag 4 juni 10.30 uur Pater Pio Gebedsgroep in de Sint Josephkerk. Mis- koffie – inleiding – 
aanbidding tot 12.30 uur. 
 
Extra aandacht voor: 
* Donderdag 12 mei KBO en Seniorenmis, Ridderzaal bij de Sint Josephkerk, 10.00 uur. Met gelegenheid  
  om de Ziekenzalving te ontvangen. 
* Maandag 23 mei Bedevaart naar Smakt (zie de folder) 
* Donderdag 26 mei Parochiële ziekendag (zie folder) 
* Zaterdag 28 mei Landelijk Pater Piodag in Den Bosch (zie de folder) 
* Zondag 29 mei Sacramentsdag, 1e H. Communie en Sacramentsprocessie en Lof 
 
De Zaligsprekingen: christendom ten top, de wereld op zijn kop.. 
Dinsdag 7 juni, 10.00 uur Petruspastorie of woensdag 8 juni, Josephpastorie, 20.00 uur. Door Bas van 
Pampus. Zie de catechesefolder. 
 
Parochiebedevaart - Donderdag 16 juni  
We bezoeken de prachtige De Sint Gummaruskerk in Steenbergen en gaan door de heilige Deur bij Sint 
Lidwuina in Schiedam.  
Vertrek 8.45 uur en we zijn ongeveer 20.00 uur terug bij de Sint Josephkerk.  
Kosten all-in (behalve drank bij avondeten!): 39,99 Euro. 
Info en opgave middels de folder in de kerk. 
 
Misintenties zijn op een apart vel te vinden. 

Ontmoeting met nieuwe parochianen – zondag 22 mei na de Mis  
Nieuw bent u als u in de afgelopen twee jaren bij de Sint Josephkerk bent 
gaan horen. Bij deze ontmoeting maken we verder kennis. De pastoor, diaken 
en leden van de Beheercommissie en pastoraatgroep zijn aanwezig. Welkom. 
 


