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EN SINT JOSEPH - Leiden 

 
 

JAAROVERZICHT 
2015 

 
Kerstmis en de jaarwisseling zijn bij uitstek momenten om terug te kijken 
en vooruit te kijken. In dit boekje worden een aantal bijzondere 
gebeurtenissen uit het afgelopen jaar van de Sint Josephkerk voor u 
samengevat. 
 
De geloofsgemeenschap van de Sint Josephkerk wil aanbidden, dienen en 
evangeliseren midden in de samenleving, tussen de mensen, in navolging 
van onze Paus Franciscus. Zo is de Sint Josephkerk al vele jaren een kerk 
die er toe doet.  
 

DE ST. JOSEPHKERK GAAT RESTAUREREN ! 
 
Met grote vreugde kon pastoor Smith op 6 december 2015 aankondigen 
dat de Bisschop van Rotterdam toestemming had gegeven voor de 
restauratie van de Sint Josephkerk. Een luid applaus klonk er in de kerk. 
Na een proces van vele jaren en na veel voorbereidende inspanningen is 
besloten om in 2016 te starten met de restauratie van het dak want dat is 
er het slechtst aan toe op dit moment. Dat betekent dat de kerk in 2016 
zeer nadrukkelijk in de steigers gaat. De gemeenschap is erg blij en 
dankbaar dat dit mogelijk is 
gebleken. Terwijl overal in het 
land kerkgebouwen worden 
gesloten bewandelt de 
Josephkerk een andere weg. Een 
weg van bouwen en opbouwen. 
Dit alles mede dankzij de trouw 
en het enthousiasme van de 
Joseph geloofsgemeenschap die 
er voor zorgt dat de Joseph al 
jaren een bloeiende en 
groeiende gemeenschap is in 
Leiden. De afgelopen anderhalf 
jaar is zeer nadrukkelijk 
gebeden tot de goede Sint Jozef. 
Iedere eerste zondag van de 
maand werd tijdens een korte 
aanbidding gebeden voor de 
toekomst van de Sint 
Josephkerk.   
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Week van Barmhartigheid 
 
Het jaar 2015 begon in maart met de Week van Barmhartigheid. Aktief 
werk maken van het geloof. De handen uit de mouwen steken en laten 
zien dat de kerk omziet naar de noden in de wereld. Dat waren de 
kernpunten van de eerste week van barmhartigheid. Een week waarin de 
zeven werken van barmhartigheid en vrijwilligerswerk centraal stond. De 
week was een gezamenlijk initiatief van de Lodewijkkerk, de Josephkerk 
en de Petruskerk. Vanuit de Josephgemeenschap hebben vele vrijwilligers 
meegedaan aan één van 
de vele aktiviteiten in die 
week. Het verzorgen van 
graven op het kerkhof, 
bingoën met senioren in 
een verzorgingshuis en 
helpen bij de voedselbank 
waren slechts enkelen van 
de vele ‘handen uit de 
mouwen’ aktiviteiten in die 
week. In 2016 krijgt deze 
Week van de 
Barmhartigheid een 
vervolg. 
  
 

Welkomstcomité 
 
2015 was ook het jaar waarin het welkomstcomité is geïntroduceerd in de 
Sint Josephkerk. Een groep vrijwilligers die bij toerbeurt bij het 
binnenkomen de kerkgangers welkom heten, de missaaltjes, Bij de Tijd 
en Rondom de Kerk uitreiken en tegelijkertijd eventuele vragen van 
kerkgangers beantwoorden. Uiteraard wordt er ook aanvullende 
informatie verschaft, bijvoorbeeld aan ‘nieuwkomers’ over het 
koffiedrinken. De Josephkerk wil zich zo laten zien als een gastvrije en 
servicegerichte parochiekern. 
 

“Kerk groeit tegen de stroom in” 

 
Zo luidde de kop van een artikel over de Sint Josephkerk in het Leidsch 
Dagblad dat in april 2015 verscheen. Het artikel beschreef het bloeiende 
kerkelijke leven in de Josephgemeenschap dat duidelijk afwijkt van de 
landelijke trends. De Josephkerk valt daardoor in positieve zin op 
waardoor journalisten geïnteresseerd raken. Een positief en bemoedigend 
artikel. 
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SINT JOSEPHKERK 90 JAAR JONG !! 
 
Op 20 september 2015 vierde de Josephgemeenschap dat haar 
kerkgebouw aan de Herensingel precies 90 jaar bestond. Vele generaties 
hebben sinds 1925 in dit prachtige kerkgebouw de Eucharistie gevierd en 
lief en leed met God en met elkaar gedeeld. Hiermee is het al 90 jaar een 
baken van geloof in Leiden. En het bijzondere is: het enthousiasme voor 
kerk en geloof is ondanks die 90 jaren nog steeds duidelijk merkbaar. 
Daar zijn we heel dankbaar voor en dat geeft hoop voor de toekomst, 
zeker nu ook de restauratie kan doorgaan. De Josephkerk is hiermee 
vitaal en toekomstbestendig. Tijdens een plechtige Eucharistieveiring 
werd aandacht besteed aan dit jubileum. Alle vrijwilligers van de 
Josephkerk werden met ‘bon-bon-bon’ in het zonnetje gezet (doosje 
bonbons met een cadeaubon). Tevens was er gebak bij de koffie na afloop 
van de viering.  
 
 
 

Gemeenschapsopbouw 
 
De Sint Josephkerk staat bekend als een kerk met een warm en 
laagdrempelig ‘klimaat’. Nieuwkomers worden snel opgenomen in de 
gemeenschap en daar zijn we erg dankbaar voor. In 2015 hebben jong en 
oud op velerlei wijze de gelegenheid gekregen elkaar te ontmoeten en 
met elkaar op te trekken. De parochiedag, de bedevaart, de 
bijeenkomsten met de ouderen, de brunch voor Haïti, het 
misdienaarsuitje zijn daar een paar sprekende voorbeelden van. Telkens 
wordt er een aansprekend programma bedacht en wordt de inwendige 
mens niet vergeten. En vergeet niet het wekelijkse koffiedrinken na de 
Heilige Mis waarbij de Josephkerk vele tientallen kerkbezoekers 
verwelkomt. 
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Cathechese voor jong en oud 
 
“De kruisweg spreekt”. Dat was de naam van één van de vele 
cathechese-avonden die in 2015 in de Josephkerk zijn georganiseerd. 
Maar ook “Grote middeleeuwse theologen” kwamen tijdens de 
goedbezochte catechese-avonden in de Josephkerk aan bod. Aan kinderen 
wordt er al vele jaren de Cathechese van De Goede Herder aangeboden 
Ook in 2015 was dat het geval. De groep kinderen groeide in 2015 
verder. Er zijn twee groepen voor verschillende leeftijdscategorieen. Meer 
informatie via www.cathechesegoedeherder.nl  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstbaar zijn: diaconie, MOV 
 
De Sint Josephkerk wil aanbidden, evangeliseren en dienstbaar zijn. Aan 
dit laatstgenoemde kernpunt werd in 2015 invulling gegeven door een 
actieve werkgroep MOV/diaconie. De Josephkerk zamelde voedsel in voor 
de voedselbank, zamelde geld in voor de derde wereld, voor 
missionarissen, Kerk in nood enzovoort. Zij deed actief mee aan de 
vastenactie en zamelde boodschappen in voor kerstpakketten. 
Josephparochianen namen in 2015 deel aan aktiviteiten in het kader van 
de week voor de vrede en lieten zich zien in de stad. Op MOV/diaconie 
gebied werd samengerwerkt met andere parochiekernen. 
 
In 2015 zijn weer vele huisbezoeken afgelegd door de huisbezoekgroep 
en door de diaken. Naar mensen toegaan, luisteren, met mensen praten, 
bidden en zo lief en leed met elkaar en met God delen is een bijzondere 
daad van dienstbaarheid. Vaak onzichtbaar maar zeer waardevol.  
 
De Josephkerk ondersteunt al vele jaren de Sint Josephparochie op Haïti, 
het armste eiland van het westelijk halfrond. Ook in 2015 was dat weer 
het geval. In juli werd door vrijwilligers een koopjesmarkt georganiseerd 
voor Haïti en in december een brunch. Een mooi bedrag werd zo verdiend 
en overgemaakt naar Pastoor Verdieu in Haïti. 

 
Voorbeeld van kinder catechesemateriaal De Goede Herder 

 

http://www.cathechesegoedeherder.nl/
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Bedevaart: Gods volk onderweg 
 
Bedevaarten winnen langzaam weer aan populariteit. Ook in de 
Josephkerk was dat in 2015 goed te merken. Op 25 juni organiseerde de 
Josephkerk weer een inspirerende bedevaart naar de ‘Kathedraal van de 
Ronde Venen’, Kamp Amersfoort en naar de Broeders van Sint Jan in 
Utrecht. Een bus vol pelgrims als Gods volk onderweg. Ieder met 
zijn/haar eigen gebeden, intenties en gedachten. 
 
Parochianen van de Joseph reisden in 2015 door stad en land op weg naar 
bijzondere plaatsen van aanbidding en van devotie. Josephparochianen 
gingen op bedevaart naar Kevelaer, Heiloo en Smakt. Tenslotte sloten 
Josephparochianen zich aan bij de Stille Omgang.  
 

Josephkerk ‘gastheer’ Vormselviering 
 
Ruim 300 gelovigen verzamelden zich op zaterdagavond 6 juni 2015 in de 
Josephkerk waar de Bisschop van Rotterdam het Heilig Vormsel toediende 
aan meer dan 30 jongeren van de Petrus en Paulusparochie. Sinds een 
paar jaar wordt het Heilig Vormsel in één gezamenlijke viering voor de 
jongeren van gehele parochie toegediend. Dit jaar was de Josephkerk de 
‘gastheer’. De Josephkerk heeft zich van haar beste kant laten zien. De 
Bisschop sprak inspirerende woorden. Het Magnificatkoor verzorgde de 
muzikale ondersteuning en de Vormelingen en hun families waren blij en 
gelukkig. 
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Aandacht voor jong en oud 
 
De Josephkerk en de Katholieke Bond van Ouderen organiseren al jaren 
speciale bijeenkomsten met ouderen. Ook in 2015 was dat weer vier keer 
het geval. Bij deze vieringen wordt de Eucharistie gevierd, wordt speciaal 
voor ouderen gebeden, wordt soms de ziekenzalving toegediend en wordt 
er uiteraard na afloop ook veel koffie gedronken en gezellig gekletst. 
 
Naast de catechese-aktiviteiten voor kinderen is de Josephkerk ook voor 
andere categoriën van jongeren een plek van bemoediging en 
enthousiasme. Het misdienaarskorps is daar zo’n voorbeeld van. In 2015 
is het aantal misdienaars met twee toegenomen. Op dit moment heeft de 
Josephkerk maar liefst 18 misdienaars in alle leeftijdscategoriën. Een 
aantal van hen zijn al meer dan tien jaar misdienaar. Een aantal zijn 
inmiddels ook op andere terreinen actief binnen de parochie. Zo worden 
sommigen lid van het Magnificatkoor, anderen worden lid van de JP2 
jongerengroep en weer anderen helpen met het schenken van koffie en 
thee bij parochiële activiteiten met veel aanwezigen. In 2015 zijn de 
misdienaars van de Josephkerk een dagje uit geweest naar de Kaag en 
hebben een aantal van hen een nadrukkelijke rol gespeeld bij Leids 
Bierfestival.  
 

“Proef het Rijke Roomsche Leven” 
 
Zo luidde de slogan van de Josephkerk die in 2015 voor de tweede keer 
deelnam aan het Leids Bierfestival op het Hooglandse Kerkplein op 27 juni 
2015. Jongeren van de Josephkerk verkochten trappistenbieren aan de 
vele bierliefhebbers die op dit festival afkwamen. De opbrengst hiervan 
ging naar het restauratiefonds van de Josephkerk. Tegelijkertijd werd aan 
de bezoekers ook informatie verschaft over de aktiviteiten van de 
Josephkerk. Op dezelfde manier en met dezelfde intentie stonden 
vrijwilligers van de Josephkerk op zaterdag 9 mei 2015 met een kraam 
vol met rozenplantjes op het Stationsplein. De verkoopopbrengst ging 
naar de restauratie en tegelijkertijd was men zichtbaar als Josephkerk in 
de stad aanwezig. Zo sneed het mes aan twee kanten.  
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Zichtbaar in de stad aanwezig 
 
Al een aantal jaar is de Josephkerk één van de startpunten van een 
gebedstocht met een groot houten kruis op Goede Vrijdag. De 
sacramentsprocessie die nu al zeven jaar succesvol rond Sacramentsdag 
wordt gelopen begon ooit bij de Sint Josephkerk en begint daar nu nog 
steeds. Beide routes lopen door het centrum van Leiden en in 
tegenstelling tot wat u wellicht denkt, dwingen deze tochten veel respect 
af bij de Leidse bevolking. Een goede manier om de aanwezigheid van 
God onder de mensen zichtbaar te maken. Vele tientallen 
Josephparochianen hebben in 2015 aan (één van) beide tochten 
deelgenomen. 
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Twee keer zoveel Poolse Missen 
 
In 2015 bereikte ons goed nieuws over de Poolse RK geloofsgemeenschap 
OLV Sterre der Zee die van de Josephkerk gebruik maakt. Vanaf 2016 zal 
de frequentie van Eucharistievieringen in de Poolse taal worden veranderd 
van één keer per twee weken naar iedere week. Een nieuwe Poolse 
priester is in Nederland benoemd en gaat pastoor Trypuc ondersteunen bij 
zijn pastorale zorg over de parochie die zich uitstrekt van Rotterdam tot 
Haarlem. Dat betekent dus twee keer zoveel Poolse Missen in de Sint 
Josephkerk en daar zijn we zeer blij mee. 
 
Een andere RK geloofsgemeenschap, namelijk die van Eritreërs, maakt 
sinds 2014 gebruik van de Sint Josephkerk. Deze gemeenschap is 
groeiende en volop aktief. 
 

Welkom ‘Gemeenschap en Bevrijding’ 
 
De Josephkerk staat positief tegenover nieuwe evangeliserende katholieke 
lekenbewegingen. Eén van die bewegingen is de beweging “Comunione e 
Liberazione”. Een van oorsprong Italiaanse evangeliserende beweging die 
in Nederland Gemeenschap en Bevrijding heet. Ze stelt zich onder andere 
ten doel de christelijke waarden te verspreiden in alle gebieden van het 
leven. In 2015 koos Leidse afdeling van deze beweging de Josephkerk als 
thuisbasis voor haar aktiviteiten. Wekelijks zijn er nu bijeenkomsten te 
bezoeken in de Josephkerk. Meer informatie: www.clnederland.org  
 

De Alpha cursus: een blijvertje 
 
Vrijwilligers van de Josephkerk helpen al jaren mee 
bij de organisatie van de alpha cursussen die er in 
Leiden gegeven worden. De alpha-cursus is een 
cursus waarbij de deelnemers op een informele en 
vrijblijvende manier het Christelijk geloof leren 
kennen. Bij uitstek geschikt voor mensen die eens 
wat meer van het geloof willen leren of voor 
mensen die het Christelijk geloof willen 
herontdekken. In de afgelopen 10 jaar dat de 
cursus nu gegeven wordt heeft een groot aantal 
deelnemers aan de cursus deelgenomen. Ook in 
2015 was dat weer het geval. Sommigen zijn na de 
cursus verder gegaan op het spoor van Jezus en 
hebben zich laten dopen. Een aantal daarvan 
ontmoet u wekelijks in de Josephkerk. Heeft u ook interesse? Neem dan 
contact op met de pastoor of kijk op www.rk-alphacentrum.nl. 
 

 

http://www.clnederland.org/
http://www.rk-alphacentrum.nl/
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De Josephkerk: kerk van 118 vrijwilligers ! 
 
De vele activiteiten die u in dit jaarverslag kunt lezen hadden niet 
uitgevoerd kunnen worden zonder de inzet van een compleet legertje aan 
vrijwilligers. Of het nu gaat om koren of kosters, om de schoonmaakploeg 
of de onderhoudsgroep, om de poetsgroep, de beheercommissie, de 
pastoraatsgroep en nog vele andere groepen, allemaal zijn ze belangrijk. 
De Sint Josephkerk is dankbaar voor al deze actieve en betrokken 
mensen. De Sint Josephkerk kan niet zonder hen. 
 
In verband met het 90 jarig jubileum van de 
Josephkerk in 2015 zijn alle vrijwilligers 
geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie bleek 
dat er in de Josephkerk maar liefst 118 
vrijwillgers aktief zijn. Een mooi aantal waar we 
zeer dankbaar voor zijn. Wilt u alstublieft bidden 
dat God mag blijven voorzien in goede en 
capabele vrijwilligers voor de vele taken die er te 
doen zijn? Dank u wel. 
 
 
 
 

Vacature 
 

De Sint Josephkerk is een enthousiaste en bloeiende RK 
geloofsgemeenschap in Leiden. De gemeenschap is vitaal en 

toekomtvast. In 2016 zal het kerkgebouw een grote restauratie 
ondergaan. Hierna zal zij nog vele jaren haar taak als baken van geloof 

in de skyline van Leiden blijven vervullen. 
 

Vanaf begin 2016 zijn wij op zoek naar: 
 

Enthousiaste vrijwilligers 
 
die met hun inzet en enthousiasme de gemeenschap nog bloeiender, 
krachtiger en vitaler willen maken. 
 
Op velerlei terreinen zijn uw talenten welkom: zang, koffie schenken, 
ledenadministratie, zalenverhuur, klusjes doen, interieurverzorging enz. 
 
Meer informatie: Annelies Cremers via annelies.cremers@gmail.com of 
via telefoonnummer 071-5210530 
 

 

 

mailto:annelies.cremers@gmail.com
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Help de Josephkerk in en uit de steigers ! 
 
De Sint Josephkerk is een kerk die er toe doet. Een kerk die bruist van de 
activiteit en die van grote waarde is voor het geloofs- en 
gemeenschapsleven in Leiden. Dit alles heeft u in dit jaarverslag kunnen 
lezen. De kerk is belangrijk voor de Leidse samenleving. Dat mag niet 
worden onderschat. De Sint Josephkerk wil deze rol nog lang blijven 
vervullen. Daar is geld voor nodig. De activiteiten kosten geld maar ook 
de renovatie en het onderhoud van het kerkgebouw kosten veel geld. Het 
dak gaat binnenkort gerepareerd worden. Daarom doet de Sint Joseph 
kerkgemeenschap een beroep op u. De Josephkerk is het waard om nog 
tot in lengte van jaren haar belangrijke werk te doen!  
 
Zeker nu wij gaan restaureren hopen wij op uw financiële steun. Gebruik 
de hiernaast afgedrukte machtigingskaart om een gift of donatie te doen. 
Knip deze uit, stop hem in een envelop en stuur deze op naar de kerk of 
deponeer hem in de collecteschaal.  
 
Wilt u éénmalig zelf een bedrag overmaken zonder machtiging? Dat kan 
ook. Op de achterzijde vindt u het bankrekeningnummer. 
 
Denkt u er wel eens over na om de Josephkerk op een andere manier te 
ondersteunen? Bijvoorbeeld in de vorm van een schenking of in de vorm 
van een legaat bij uw nalatenschap? Bel of mail gerust de pastoor, dan 
neemt hij snel contact met u op voor een afspraak 
 

Contactgegevens 
 
Alle contactgegevens over de Sint Josephkerk en de vaste mistijden vindt 
u op de achterzijde van dit jaarverslag. 
 

Samengevat 
 

Voor de Sint Josephkerk was het jaar 2015 weer een actief en enerverend 
jaar waar we met dankbaarheid op terugkijken. Vol goede moed en onder 
de zegen van de goede Sint Jozef gaan we het jaar 2016 in. Het jaar van 
de restauratie. Doet u weer met ons mee? Bij voorbaat een van harte: 
dank u wel.  

Een Zalig Kerstfeest 
en een gezegend 2016 toegewenst. 

 
    

Kees van Hees, voorzitter beheerscommissie 
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Ja, Ik steun de Sint Josephkerk 
 
 
Ik machtig het RK kerkbestuur van de parochiekern OLV Hemelvaart en 
Sint Joseph om 
 
 

 maandelijks tot wederopzegging  éénmalig 

 
 

 € 5,=  € 10,=  € 15,=  € 25,=  € 50,= 

 

 € ……..   (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 

 
 
van mijn bankrekening af te schrijven ten behoeve van de ondersteuning 
van de Sint Josephkerk en haar activiteiten. 
 
 
Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Adres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Postcode en woonplaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Telefoon: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
E-mailadres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Bankrekening (IBAN): .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
 
Datum: .  .  .  .  .  .  .  .  . Handtekening:  
 
 

 
 
 

Deze bladzijde volledig invullen, vervolgens uitknippen en opsturen naar: 
 
Parochiekern OLV Hemelvaart en Sint Joseph 
Herensingel 3 
2316 JS Leiden 
 
U kunt deze bladzijde ook in de collecteschaal deponeren. 
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Parochiekern OLV Hemelsvaart en Sint Joseph: 
Herensingel 3 

2316 JS Leiden 
071 - 5130700 

www.stjosephleiden.nl 
 

Bank: NL57INGB0000602334 
t.n.v. HHPP Par.Kern OLV Hemelvaart en St. Joseph 

 

 
Eerstaanspreekbare: 
Pastoor J.H. Smith 

071-5130700 
jhsmithpr@gmail.com 

 

 
Diaken: 

G.J. Clavel 
071-5420783 

diakengjclavel@tele2.nl 

 
Vaste Eucharistievieringen: 

Zondag 11.30 uur 
Woensdag 19.00 uur (vanaf 18.30 aanbidding en biechtgelegenheid) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
De O.L. Vrouw Hemelvaart en Sint Josephkerk maakt deel uit van de 

 HH Petrus en Paulusparochie, Leiden e.o. 


