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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 SINT JOSEPHKERK in 2014: 
ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR ACTIEF IN DE STAD. 
 
De Josephkerk is geen kerk met gesloten deuren. De Josephkerk laat zich 
duidelijk zien in de stad. Maar de Josephkerk dient de samenleving ook in 
het onzichtbare. En dat is minstens net zo 
waardevol.  
 
Zichtbaar aktief: Goede Vrijdagtocht en 
Sacramentsprocessie 
 
Al een aantal jaar is de Josephkerk het 
startpunt van een gebedstocht met een groot 
houten kruis op Goede Vrijdag. De 
sacramentsprocessie die nu al zes 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 boodschap van Jezus onder de 
mensen te brengen. Vele tientallen 
Josephparochianen hebben in 2013 aan (één 
van) beide tochten deelgenomen. 
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Onzichtbaar aktief: huis- en ziekenbezoeken 
Iedere maand trekken vrijwilligers en de diaken er op uit om een zieke of 
aan huis gebonden parochiaan thuis of in een zorginstelling te bezoeken. 
Gewoon om even te praten, om te bidden, om de Heilige Communie te 
ontvangen en om te laten weten dat de Josephkerk hen niet vergeet. In 
2014 zijn er op deze wijze weer zo’n 120 huisbezoeken afgelegd. 
 
Zichtbaar aktief: De Josephkerk op Leids bierfestival en in de supermarkt. 
Een andere manier om de boodschap van Jezus onder de mensen te 
brengen is door als kerk zichtbaar te zijn op plekken waar veel mensen 
samenkomen. Zo was de Josephkerk op 28 juni te vinden op het Leids 
Bierfestival. Een bierproeverij op het Hooglandse Kerkplein. De 
Josephkerk had daar een kraam bemachtigd en kon daar bier verkopen 
voor het goede doel te weten de restauratie van de kerk. De Josephkerk 
stond daar als enige goede doel tussen zo'n 25 commerciële brouwerijen 
en zij stond daar als enige met trappistenbieren. Bieren die goed passen 
bij de identiteit van de Josephkerk en bij het 'Rijke Roomsche Leven'. Het 
festival werd bezocht door enkele duizenden bierliefhebbers en hierbij 
heeft de Josephkerk vele honderden trappistenbiertjes verkocht. Ook 
pastooor Smith kon de verleiding niet weerstaan en bracht een bezoek 
aan het bierfestival. Uiteraard heeft hij daarbij eventjes achter de tap 
gestaan. 
 

 

 



 3 

Op 13 december was de Josephkerk te vinden in de Dirk supermarkt aan 
de Lange Gracht. Dankzij de medewerking van dit supermarktbedrijf 
konden vrijwilligers in een aparte kraam kerstkaarten verkopen voor 
hetzelfde goede doel als op het bierfestival: de restauratie. 
 
Wat bijzonder was aan beide acties was dat er gaandeweg ook 
inspirerende gesprekken ontstonden over kerk en geloof, en dat midden 
op een bierfestival of in de supermarkt. Zo hadden deze dagen naast een 
financieel aspect ook een PR en een evangeliserend aspect.  
 
Onzichtbaar aktief: diaconie 
De Josephkerk levert een financiële bijdrage aan de diaconie die vanuit 
Diaconaal centrum ‘De Bakkerij’, namens alle Leidse kerken wordt 
aangeboden aan Leidse dak- en thuislozen. De Sint Josephkerk zamelt 
voedsel in voor de Voedselbank. En last but not least hebben vrijwilligers 
het voor elkaar gekregen om 30 kerstpakketten samen te stellen uit 
producten die door parochianen zelf waren bijeengebracht. Deze 
kerstpakketten zijn bij hulpbehoevende parochianen thuisbezorgd. Een 
goed initiatief: van parochianen voor parochianen. 

 
DE SINT JOSEPHKERK OP TELEVISIE 

 

In oktober van dit jaar stond de Sint Josephkerk 
landelijk in de schijnwerpers. De Evangelische 
Omroep had tijdens de sacramentsprocessie in 
juni opnames gemaakt en zond die op 17 
oktober uit in het TV programma “Geloof en ’n 
Hoop Liefde”. Er waren mooie beelden te zien 
van een goed gevulde Sint Josephkerk die zich 

opmaakt voor de sacramentsprocessie. Het genoemde TV programma 
stond die hele week in het teken van kerkelijk Leiden. Ook van onze 
pastoor J.H. Smith en van de Pieterskerk en de Lodewijkkerk zijn mooie 
opnames gemaakt.  
  

NIEUWE GELOOFSGEMEENSCHAP: DE ERITREËRS 
 
Dat de Sint Josephkerk al vele jaren gebruikt wordt door de Poolse 
geloofsgemeenschap is u wellicht bekend. Maar wist u dat daar in 2014 
een nieuwe geloofsgemeenschap is bijgekomen? Iedere tweede en vierde 
zaterdag van de maand wordt de Sint Josephkerk nu gebruikt door een 
RK geloofsgemeenschap van gelovigen die hun oorsprong hebben in 
Eritrea (Afrika). In oktober 2014 vond een landelijke viering van deze 
gemeenschap plaats in de Sint Josephkerk. Meer dan 300 gelovigen 
vonden die dag hun weg naar de Josephkerk. De Josephkerk wil zo een 
gastvrij huis van gebed zijn voor de vele verschillende 
geloofsgemeenschappen binnen de wereldkerk. 
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ONTMOET DE WERELDKERK IN DE JOSEPH 
 
En over de wereldkerk gesproken, in de gemeenschap van de Josephkerk 
ontmoet u kerkgangers die hun oorsprong hebben liggen in een groot 
aantal landen en continenten. Naast Nederlandse parochianen ontmoet u 
parochianen die opgegroeid zijn in België, Polen, Italië, Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Peru, Canada, Aruba, Curacao, Rwanda, Burundi en 
andere landen in Afrika. En wat ieders oorsprong ook is, iedereen komt 
samen rond de verrezen Christus. 

 
RUIM 60 BOSSEN BLOEMEN  
 

Wist u dat er namens de Sint 
Josephkerk in 2014 iedere maand een 
bos bloemen naar een zieke, bejaarde 
of aan huis gebonden parochiaan werd 
gebracht? Dat zijn dus 12 bossen 
bloemen. Op Palmzondag 2014 
kwamen daar nog eens zo’n 50 bossen 
bloemen bij die door de parochianen 
zelf waren meegenomen en door 
parochianen zelf naar zieke en aan 
huis gebonden parochianen werden 
gebracht. Op deze manier geven wij 
als kerk het signaal dat wij deze 
parochianen niet vergeten. De Sint 
Josephkerk voelt zich betrokken. 
Wekelijks wordt in onze voorbede voor 
de zieken gebeden.  

 

GEMEENSCHAPSOPBOUW 
 
De Sint Josephkerk is een ‘warme’ gemeenschap. In 2013 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, de Sint Joseph 
handwerkclub, 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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DE JOSEPHKERK: HUIS VAN GEBED, HUIS VAN GOD 
 
Uit een indicatieve berekening blijkt dat er in de 
Josephkerk in 2014 ruim 6000 keer een kaarsje 
is aangestoken. Vanzelfsprekend steken veel 
mensen een kaarsje aan bij Maria. Maar ook 
worden er kaarsjes, devotielichtjes of 
noveenkaarsen aangestoken in de troostkapel, 
bij Pater Pio of bij Sint Antonius. In alle gevallen 
geven parochianen daarmee uiting aan hun 
gebeden voor dierbaren of aan hun gevoelens 
van dankbaarheid, zorgen, vreugde en verdriet. 
Door het aansteken van een kaarsje deelt men 
deze situaties met de heiligen die ze bij Jezus voorleggen. Wij geloven dat 
Jezus al deze gebeden hoort en er op Zijn tijd en op Zijn moment 
aandacht aan besteed. Een kaarsje branden is zo een waardevolle uiting 
van geloof. 
 
Een grove schatting leert ons tevens dat de Josephkerk in 2014 ruim 200 
keer is gebruikt voor het doel waar het voor gemaakt is: de eredienst aan 
God. En of het nu ging om Heilige Missen, Biecht, Rozenkransgebed, 
weekvieringen, Poolse of Eritreese Missen of rouw- en trouwdiensten, 
telkens werd God geëerd en telkens werden in het gebed de noden in de 
wereld en de lasten van ieders persoonlijk leven bij God gebracht. Alleen 
dat al geeft velen verlichting. De Josephkerk is hiermee een waardevolle 
plek in het leven van veel mensen. Een baken van God’s aanwezigheid in 
de Leidse samenleving. 
 
ALPHA CURSUS 
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. 
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.  
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KINDEREN EN JEUGD 
 
De Sint Josephkerk is een kinderrijke kerk. Daar zijn we heel dankbaar 
voor. In 2014 is de groep misdienaars gegroeid van 16 naar 18 
misdienaars, in alle leeftijdcategorieen en allemaal even enthousiast. 
Wekelijks bezoeken kinderen de zondagse crèche of de 
kinderwoorddienst. De Sint Josephkerk besteedt veel aandacht aan 
kinderen en jeugd. In de Josephkerk waren in 2014 een groot aantal 
catechesebijeenkomsten voor de kinderen. Deze bijeenkomsten worden 
georganiseerd door vrijwilligers van de Catechese van De Goede Herder. 
Een succesvolle catechesemethode gezien de vele kinderen die hier 
enthousiast aan meedoen. De deelname aan deze catechesemethode is zo 
groot dat de groep in 2014 gesplitst is. Er is nu Goede Herder Catechese 
voor kinderen van 3 tot 6 en voor kinderen van 6 tot 9 jaar oud. 
 

DE SINT JOSEPHKERK: PLAATS VAN ONTMOETING 
 
Wist u dat de Josephkerk naast alle kerkelijke activiteiten ook niet 
kerkelijke activiteiten faciliteert? Zo kunnen er bij de Sint Josephkerk 
zalen gehuurd worden voor verschillende doeleinden. Of het nu gaat om 
een bruiloft, een cursus, een rommelmarkt of een vergadering, alles is 
mogelijk. In 2014 zijn er zo verschillende feestjes en partijen in de zalen 
gehouden, maar ook een EHBO cursus een een Bingoclub maakte 
wekelijks gebruik van de zalen. De zaalverhuur in de Josephkerk vertoont 
een stijgende lijn. In 2015 wordt dit verder gepromoot. De zaal ‘het 
Binnenhof’ is in 2014 opgeknapt en ziet er weer keurig uit. Naast dit alles 
organiseert de evenementengroep al jaren kaartavonden in ‘Ridderzaal’. 
Dergelijke activiteiten zorgen naast huurinkomsten ook voor de 
verbetering van de persoonlijke contacten onder de wijkbewoners. Dit is 
goed voor de wijk. 
 

50 PELGRIMS NAAR EGMOND EN HAARLEM  
 
Op 26 juni 2014 is een volle bus met parochianen afgereisd naar Egmond 
en Haarlem voor de jaarlijkse parochiebedevaart. In Egmond werd de 
abdij bezocht en de noon (het getijdegebed om 12.00 uur) meegebeden. 
In Haarlem werd de Sint Jozefkerk bezocht. Na een kort lof werd de dag 
afgesloten met een heerlijk diner in Spaarnwoude. Bedevaarten winnen 
langzaam weer aan populariteit. Het is letterlijk en figuurlijk een symbool 
van God’s volk onderweg, ieder met zijn eigen gebeden, gedachten en 
intenties. De Sint Josephkerk is trots dat zij dit al vele jaren kan 
organiseren. 
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STAL BEZICHTIGEN 2013: MEER DAN 800 BEZOEKERS 
 
In de kersttijd ontkomen we er 
niet aan om kort wat feiten over 
de kerststal te melden. Op 
tweede kerstdag en op 27 en 28 
december 2013 is de Josephkerk 
na de Heilige Mis opengesteld 
voor bezichtiging, met name om 
de kerstal aan het Leidse publiek 
te tonen. In 2013 hebben meer 
dan 800 bezoekers op deze 
manier de kerststal bezichtigd. 
Een onverwacht hoog aantal. De 
kerststal van de Sint Josephkerk 
is hiermee uniek in zijn soort en 
wordt een echte publiekstrekker. 
Wist u dat in 2014 alle wassen 
beelden van deze kerstgroep 
gerestaureerd zijn door een 
kunstenares? Dit kon uitgevoerd 
worden mede dankzij de 
opbrengst van de loterij die ieder 
jaar in de Josephkerk wordt 
georganiseerd. De beelden staan er in 2014 weer in volle glorie bij. De 
Sint Josephkerk beschikt over de grootste kerststal van de Leidse regio. 6 
meter hoog, 10 meter lang en 7 meter breed. Er worden 400 rollen 
rotspapier gebruikt om het landschap rond de stal te voltooien. Dank aan 
alle vrijwilligers. 
 
 
SINT JOSEPHKERK, KERK VAN 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. 
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HULP VER WEG 
 
Vanuit haar evangelische opdracht biedt de Sint Josephkerk hulp aan hen 
die dit behoeven. Die hulp richt zich zowel op de hulpbehoevenden ver 
weg als op de hulpbehoevenden dichtbij. Over de ondersteuning die de 
Sint Josephkerk biedt aan hulpbehoevenden dichtbij kon u al lezen. De 
Sint Josephkerk biedt daarnaast ook ondersteuning aan de noden op 
andere werelddelen. Bekend zijn de acties voor Memisa, MIVA en de 
jaarlijks terugkerende bisschoppelijke vastenactie. De Sint Josephkerk 
doet echter nog meer. Al vele jaren heeft de Sint Josephkerk een 
parochieband met eenzelfde Sint Josephparochie in Carcasse op Haïti, het 
armste land op het westelijk halfrond. Ieder jaar organiseert de Sint 
Josephkerk activiteiten om onze partnerparochie op Haïti te 
ondersteunen. In 2014 was dat een koopjesmarkt en een brunch. Beide 
activiteiten werden druk bezocht en brachten een mooi bedrag op voor 
Haïti. Het leuk is dat pastoor Verdieu van onze collega Sint 
Josephparochie regelmatig van zich laat horen door middel van brieven en 
foto’s. Op deze manier blijven we betrokken en kunnen we terugzien wat 
de ondersteuning vanuit de Leidse Sint Josephkerk voor goeds 
teweegbrengt.  
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SAMENGEVAT: 

 
Voor de Sint Josephkerk was het jaar 2014 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 2015 in. Doet u weer 
met ons mee? Fijn, dank u wel. 

 
 
 

DE JOSEPHKERK IS EEN KERK OM TROTS OP TE ZIJN ! 
 
 

 
 
 

Een zalig Kerstfeest 
en 

een gezegend 2015 toegewenst ! 
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MEER INFORMATIE?  NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP 
 
 

 
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 

 

 
Pastoor: 

J.H. Smith 
071-5130700 

jhsmith@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) 

 

 

HELP DE SINT JOSEPHKERK 
 
De Sint Josephkerk is een kerk die er toe doet. Een kerk die bruist van de 
aktiviteit en die van grote waarde is voor het geloofs- en 
gemeenschapsleven in Leiden. 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 moet nodig 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!  
 
Wij hopen 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.  
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. 

http://www.stjosephleiden.nl/
mailto:jhsmith@gmail.com
mailto:diakengjclavel@tele2.nl
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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: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
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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De OLV Hemelvaart en Sint Josephkerk maakt deel uit van de 

 HH Petrus en Paulusparochie 


