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ONDERDAK
De vorige krant verscheen “halverwege de restauratie”. 
Deze krant verschijnt na de restauratie. We zijn klaar! 
Het dak is dicht en de twee torens zijn hersteld. Maar 
we kunnen er meteen weer aan toevoegen: we zijn pas 
“halverwege” het gehele project. Want Fase 2 ligt nu 
voor ons. Dat betreft om het zo te zeggen, alles lager 
dan het dak. Deze fase wordt in de loop van de ko-
mende jaren aangepakt.

GROEIENDE GEMEENSCHAP
Soms hoor je wel eens de vraag: Waarom een kerk-
gebouw opknappen, terwijl er elders kerken moeten 
sluiten? Gelukkig voegt men over het algemeen er 
meteen aan toe: Maar geweldig hoor, dat jullie de kerk 
opknappen! Zo is het! Het blijft triest als een kerkge-
bouw verdwijnt, het blijft mooi als een kerkgebouw 
opgeknapt wordt. Vooral als dit gebeurt met de steun 
en hulp van velen en ook de geloofsgemeenschap die 
van het kerkgebouw gebruik maakt geen ‘verdwij-

nende’, maar een ‘groeiende’ gemeenschap is. In deze 
krant wordt u weer verder op de hoogte gebracht over 
bouw en financiën, over het reilen en zeilen van de 
parochianen. In deze krant schrijft onze burgemeester 
Lenferink over de betekenis van de Sint Josephkerk 
voor Leiden. Sint Joseph krijgt een ereplaats en we 
laten mensen aan het woord, voor wie het geloof een 
nieuwe impuls heeft gekregen.

Ook voor onszelf geldt in zekere zin: we zijn klaar én 
pas halverwege. Dat wil zeggen: we mogen ons thuis 
weten bij de Heer en willen elkaar ondersteunen op 
onze geloofs- en levensweg. Maar we zijn nog onder-
weg en we kunnen altijd groeien 
als gemeenschap van aanbidding, 
evangelisatie en dienstbaarheid.

Pastoor Smith

We zijn klaar én pas halverwege!

Eerste fase van de renovatie voltooid:
emmers de deur uit
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Josephkerk belangrijk 
voor Leiden

De St. Josephkerk of Herensingelkerk is een 
pronkstuk aan de Herensingel, een prachtig ont-
werp van de Leidse architecten Jan en Leo van der 
Laan. Die kennen we van talloze panden in onze 
stad, zoals het oude V&D-pand aan de Aalmarkt, 
het oude Elisabethgasthuis aan de Hooigracht, 
de voormalige kinderkliniek St. Lidwina aan de 
Zoeterwoudsesingel en de voormalige huishoud-
school aan het Galgenwater. Ze zijn stuk voor stuk 
de moeite waard om te behouden en dat gebeurt 
gelukkig ook. Als oude functies komen te verval-
len, worden er nieuwe gezocht. Bij veel historische 
gebouwen kan dat ook goed, maar bij kerken is dat 
vaak lastig. Het zijn grote en dominante bouwwer-
ken, die met hun opvallende verschijningsvorm 
hun belangrijke plaats in de samenleving marke-
ren. Het is niet makkelijk om daarvoor een andere 
bestemming te vinden zonder het karakter van het 
gebouw aan te tasten. 

VOOR DE HELE SAMENLEVING
Nee, vanuit cultuurhistorisch perspectief valt het 
veruit te verkiezen om de kerken als kerkgebouw 
te blijven gebruiken. Ik ben dan ook blij dat het de 
kerkgemeenschap van de St. Josephkerk is gelukt 
om de hoognodige restauratie van dit machtige 
gebouw aan de Herensingel ter hand te nemen en 
te voltooien. Het is een teken dat de gemeenschap 
vitaal is, dat ze gezamenlijk in staat is zo’n grote 
onderneming te voltooien. Iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen dank ik daar hartelijk voor. Het 
is een prestatie waar de hele samenleving geduren-
de lange tijd van kan genieten.

VOORTGAAN OP DEZE WEG
Geloofsgemeenschappen zijn belangrijk 
voor onze maatschappij. Ze dragen 
normen en waarden uit, bieden steun, 
vervullen een rol in de maatschappelijke 
zorg en creëren aandacht voor de 
derde wereld. Het is goed om te zien 
dat de zo gevarieerde gemeenschap 
van de St Josephkerk haar 
maatschappelijke taken serieus 
neemt. Ik vind het daarnaast mooi 
dat er bij de Herensingelkerk sprake 
is van een symbiose, een profijtelijk 
samenleven met anderen. De kerk 
wordt immers ook gebruikt door Poolse 
katholieken en zelfs door een Orthodox-
Christelijke gemeenschap van Eritrese 
immigranten. Ik hoop dat op deze weg 
wordt voortgegaan. 
Ik zal het met belangstelling volgen.

Henri Lenferink,
Burgemeester van Leiden.

Door Wilbert Hettinga, 
namens het bestuur van 
de HH Petrus en Paulusparochie 

Onhaalbare klus
Wat bijna onmogelijk leek in de zomer 
van 2015, is toch gerealiseerd, een gezamenlijk huza-
renstukje.
Begin december 2015 hadden we veelvuldig overleg 
over de haalbaarheid en de financieringsmogelijkhe-
den in het kerkbestuur en bij het bisdom.
De wens was om de volledige finaniering rond te heb-
ben, alvorens de bisschoppelijke machtiging verleend 
kon worden. Medio december kwamen er positieve 

berichten en harde financiële toezeggingen waardoor 
het proces, tegen alle verwachtingen in, toch van start 
kon gaan. Dat betekende alle hens aan dek, want cru-
ciaal in het bouwproces was, dat het werk in het kader 
van de Brim regeling, uiterlijk in 2016 uitgevoerd zou 
zijn. De Brim regeling is een subsidie van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg, een essentiële me-
definancier. Naast deze subsidie deed ook de provincie 
Zuid-Holland een flinke duit in het zakje.

Van een leien dakje
Als rode draad in de planning liep de levering van de 
leien, van een speciale kleur en afmeting, die uit Ame-
rika moesten komen.                                                       2
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Zonder de leien zou het werk wel opgestart, maar 
al snel weer stilgelegd moeten worden, omdat deze 
al voor de bedekking van de toren nodig waren.            
Alles leek van een leien dakje te gaan, de groeve in 
Amerika zou tijdig leveren en de leien op transport zet-
ten, maar de boot moest een flinke omweg maken en 
arriveerde ruim 3 weken later dan we verwacht had-
den. Het werk was inmiddels gestart, de steigers aan 
de voorgevel waren snel op hoogte, zodat we eindelijk 
eens de mogelijkheid hadden voor een diepgaande 
inspectie aan de buitenzijde. Altijd spannend als je van 
een afstand een inschatting moet maken en pas later 
kan zien hoe het er van dichtbij daadwerkelijk uitziet.
Maar architectenburo Veldman Rietbroek Smit liet zien 
dat ze over veel ervaring beschikt, want  echte tegenval-
lers kwamen niet in beeld, behoudens sterk roestende 
ankers en de ingewikkelde montage van het stenen 
kruis naast de toren.
Voortvarend is gewerkt door het personeel van aan-
nemersbedrijf Hulshof en loodgieter/leidekkersbedrijf 
Van Eijk.

De toren klaar
Toen eind mei het steiger rondom de torenspits was 
gedemonteerd, stond er ineens een fantastisch mooie 
toren, geheel voorzien van nieuwe leien, galmborden, 
uurwerk en een blinkend kruis er bovenop. Leuk wa-
ren de vele positieve reacties, want de toren is op grote 
afstand te zien.
Gestaag werd het steiger verder langs het gehele ge-
bouw uitgebreid en konden de dakkapellen en goten 
worden aangepakt om richting de vieringtoren te gaan.

Dit gedeelte was ernstig 
aangetast, de bedekking 
was een paar jaar gele-
den met een fikse storm 
grotendeels opgewaaid en 
is toen, om ongelukken te 
voorkomen, met een kraan 
verwijderd.
Toch een leuke klus voor 
de timmerlieden, loodgie-
ters en de leerlingen als je 
ziet hoe deze toren er nu 
bij staat.
De loodgieter vertelde mij 
bij de oplevering dat alleen aan de vieringtoren ruim 
6.000 kg lood was verwerkt en zonder één soldeer-
naadje, vakmanschap ten top.
Naast lood als afdichting is ook veel koper gebruikt 
voor de bekleding van de betonnen goten en de hemel-
waterafvoeren, met prachtige handgemaakte vergaar-
bakken als overgang van goot naar de afvoer.
Omdat toch de gevels in de steigers stonden, hadden 
we ook nog de mogelijkheid kritisch te kijken naar het 
voegwerk. In het bestek was een aantal vierkante me-
ters ‘voegwerk vernieuwen’ opgenomen, zodat we ook 
de mogelijkheid hadden om de voorgevel eens flink 
aan te pakken, vanuit de gedachte “wat goed is, blijft, 
maar wat onderhoud behoeft dat doen we nu”, want het 
werken vanaf een steiger is veiliger en goedkoper.
En als laatste stukje van deze fase, werken we aan her-
stel van de achtergevel en de schoorsteen, want die is 
nog steeds in gebruik voor de centrale verwarming van 

de kerk. IJs en weder dienende, want ik schrijf dit op 
zondag 12 februari en buiten ligt een dik pak sneeuw, 
staat half februari de achtergevel in de steigers, om de 
laatste werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Half maart zakt het steiger en is het opruimen gebla-
zen, inclusief het afvoeren van de bouwketen.
Dan is de 1e fase afgerond en gaan we de financiële 
mogelijkheden verkennen voor de 2e fase. 
Dit betreft werkzaamheden aan de bouwdelen die zon-
der ingewikkelde steigers zijn uit te voeren.
De wens is dit in 2018, wellicht 2019 aan te pakken, 
maar er moet wat te wensen overblijven.
De renovatie van de 1e fase van de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart en Sint Josephkerk is nu een feit en daar-
mee klaar voor de toekomst
Het was een intensieve periode, maar wel leuk om 
hieraan mee te werken.

Goede samenwerking
De samenwerking in het bouwteam met architect, 
opzichter, aannemer, bisschoppelijk bouwinspecteur 
en onderaannemers was goed, hartelijk dank daar-
voor, want samen hebben wij er iets moois van kunnen 
maken.
In deze mag ook de intensieve samenwerking met Ste-
fan Tax niet onvermeld blijven. 
Als een bok op de haverkist, bewaakte hij, samen 
met Ton Cremers, de schatkist en ik kan uit ervaring 
zeggen “geen cent te veel” maar zo hoort dat ook bij 
schatkistbewaarders. 

De nieuwbouw BuenaVista (40 woningen) en het bestaande Roomburgh-

hof (36 woningen en een gezondheidscentrum) vormen straks één gebouw 

met een atrium, rechtstreeks verbonden met Zorgcentrum Roomburgh 

met restaurant, winkel, kapsalon en kapel.

De nieuwbouw is gestart in maart 2016 en wordt opgeleverd in juli 2017. 

Er zijn vijf verschillende woningtypen A t/m E, naast de bestaande 

appartementen typen F en G, alle met verschillende oppervlakten en 

een eigen huurprijs. Daar komen bij de vaste servicekosten (collectieve 

inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, verwarming, kabel-tv, 

tuinonderhoud e.d.).

Roomburgh bouwt 40 
zorgappartementen

R.K. Zorgcentrum

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
Tel. 071 589 22 00  

www.roomburgh.nl
info@roomburgh.nl

Stichting St. Jacobshof 

realiseert voor Roomburgh 

het project Buena Vista, 

dat de bouw van 40 

appartementen omvat 

op het terrein Hof van 

Roomburgh te Leiden, 

gelegen bij en naast 

Zorgcentrum Roomburgh 

en parallel aan het bestaande 

appartementencomplex 

Roomburgh-hof. 

Als u nadere informatie wenst, neem dan gerust contact op met ons secretariaat: 

Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden of info@roomburgh.nl



DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
VAN ONZE JOSEPHKERK
We zijn gewend naar de Josephkerk te gaan en daar 
alles in orde aan te treffen: een zeer verzorgde liturgie 
met een koor en orgel, veel misdienaars, kinderwoord-
dienst, een priester die ter beschikking staat om de 
biecht te horen of gewoon met u te praten, het koffie-
drinken en ontmoeten na de H. Mis en door de week 
de talloze cursussen gewijd aan een bepaald thema, de 
Sacramentsprocessie, de viering door de week, het vele 
informatiemateriaal etcetera. En dan te bedenken dat 
de kerk een meerwaarde geeft die anderen niet kunnen 
geven: u op weg helpen naar het eeuwige leven! 

HET KOST WAT
Om dit allemaal te kunnen bieden kunnen we reke-
nen op geweldige steun van de vele vrijwilligers maar 
het kost ook geld. Het kerkgebouw onderhouden en 
verwarmen, verzekeringen, kosten voor de eredienst 
etcetera. Velen kerken hebben moeite om financieel 
‘hun broek op te houden’ en ook voor ons is dit een 
uitdaging. Het is heel bijzonder dat de afgelopen twee 
jaren, ondanks de druk van de renovatie, een positief 
resultaat is gedraaid.  In de jaren 2015 en 2016 waren 
onze reguliere  baten (iets) hoger dan de kosten. Heel 
veel dank hiervoor en we hopen en verwachten dat wij 
zowel als geloofsgemeenschap als op financieel gebied 
een vitale kerk blijven.

KOSTEN RESTAURATIE
Naast de exploitatie, de ‘normale’ inkomsten en uit-
gaven, hebben we afgelopen jaar enorm geïnvesteerd 
in ons kerkgebouw. Op een haast miraculeuze wijze 
hebben wij de hele restauratie kunnen bekostigen. Dit 
komt mede omdat wij ontzettend strak op het budget 
gestuurd hebben. We zijn binnen het budget gebleven 
en dat is met een begroting van 1.3 miljoen euro knap. 
Geen (pro)cent overschrijding.

ECHTER
Het klopt dat we financieel positief draaien en dat we 
de hele restauratie hebben kunnen betalen. Maar door 
al deze investeringen, waaronder zelfs vernieuwing van 
de CV in de kerk, zijn we wel door onze spaarpot heen. 
We zijn bijna blut en dat is wel ongemakkelijk. Deze 
oproep heeft tijdens de afgelopen Actie kerkbalans een 
recordopbrengst van bijna € 15.000 opgebracht. Heel 
erg mooi! Echter is dit nog niet genoeg om een solide 
buffer te hebben. 
Het zou prettig zijn wanneer we naast een waterdicht 
kerkgebouw ook een gezond huishoudboekje hebben. 
Elke maand moeten hopen op genoeg inkomsten uit 
de collecten om de uitgaven van dezelfde maand te 
kunnen betalen, is niet wenselijk. Daarom is naast de 
collecte ook de kerkbijdrage essentieel om voort te 
bestaan. Dus van harte aanbevolen.

BLIK OP DE TOEKOMST
Het voelt als een weelde om na te kunnen denken over 
onze toekomst. Jarenlang was onze toekomst zo onze-
ker en nu hebben we een opgeknapt, veilig en weerbe-
stedig gebouw de komende decennia. Dus we kun-
nen ook mooie plannen maken. Voor de opbouw en 
geestelijke ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap 
heeft de pastoor allerlei prachtige gedachtes. Maar 
voor het kerkgebouw zelf leven ook goede ideeën. Zo 
komt er nog een renovatie ‘fase 2’. Deze is een stuk 
bevaarbaarder en kleiner dan de afgelopen renovatie. 
Maar wat zou het mooi zijn als we onze pastorie beter 
kunnen inzetten voor de zaken die ons aan het hart 
gaan. Mooiere en ruimere ruimtes voor de fantastische 
catechese  ‘De Goede Herder’ en stiekem dromen we er 
van om een religieuze communiteit te mogen huisves-
ten. Wie weet! We houden u op de hoogte en rekenen 
allereerst op uw gebed en indien mogelijk op euro`s.

Stefan Tax
Ton Cremers

De schatkistbewaarders

Hulde!
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De restauratie van onze kerk met alles wat daarbij 
komt kijken is een belangrijke rode draad geweest 
door heel het jaar 2016. Op allerlei gebieden heb-
ben wij gemerkt dat er werd gebouwd, gebroken, 
gemetseld en getimmerd. Zo verschenen in maart 
de eerste steigers rond het gebouw. Een boom op het 
voorplein moest daardoor noodgedwongen sneu-
velen en een toegangsdeur werd hierdoor tijdelijk 
afgesloten. Vele maanden moesten de kerkgangers 
door de nooduitgang het kerkgebouw betreden. Het 
parkeerterrein aan de achterkant van de kerk werd 
volgezet met bouwketen en bouwmateriaal waardoor 
parkeren tijdelijk niet mogelijk was. Een tijdje later 
werd het orgel ingepakt en tijdelijk buiten gebruik 
gesteld. Vanaf dat moment heeft het Sint Josephkoor 
een aantal maanden met een noodorgel de Eucha-
ristievieringen moeten begeleiden. Het koor zong 
haar liederen van achter in de kerk en niet vanaf het 
koor. In de loop van het jaar verschenen er steigers 
aan de binnenkant van de kerk. Want niet alleen het 
dak werd aangepakt, ook de hooggeplaatste glas-in-
lood ramen kregen een opknapbeurt. Gedurende 
de maanden verplaatsten de steigers zich langzaam 
door de kerk. Met de aannemer moest overeen 
gekomen worden dat vanaf half november de loka-
tie waar de kerststal komt te staan, vrij zou zijn van 
steigers. Want een kerstfeest in de Sint Josephkerk 
zonder kerststal is ondenkbaar. 

Toen de steigers éénmaal ter plaatse van het hoog
altaar stonden opgesteld heeft de onderhoudsgroep 
van de Sint Josephkerk van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de altaarverlichting te vernieuwen. Dit 
was al een lang gekoesterde wens. Normaal zou daar 
een hoogwerker voor gehuurd moeten worden maar 
doordat de steigers nu waren geplaatst kon deze 
klus nu zonder hoogwerker uitgevoerd worden. Het 
altaar wordt nu met moderne, energiezuinige LED 
verlichting verlicht.

Gedurende heel veel doordeweekse dagen liepen 
er bouwvakkers in en uit het gebouw, vonden er 
bouwvergaderingen plaats, werd er extra vergaderd 
en gemaild door de beheercommissie en was er extra 
inspanning nodig om de kerk iedere zondag weer 
schoon en in orde te hebben voor de Eucharistievie-
ringen. Bij dit laatse hebben met name de kosters en 
de schoonmaakgroep een belangrijke rol gespeeld.

Dit restauratieproces heeft niet alleen van velen 
extra inzet gevraagd, er is ook een beroep gedaan 
op de flexibiliteit van parochianen, vrijwilligers en 
werkgroepen. Wij hebben niet altijd kunnen voorko-
men dat er op sommige momenten misverstanden, 
miscommunicatie en onverwachte gebeurtenissen 
plaatsvonden. Veel vrijwilligers hebben soms moeten 
improviseren op momenten waarop dat eigenlijk 
niet uitkwam. Kortom: de restauratie heeft veel van 

uw aanpassingsvermogen gevraagd. Dat realiseren 
wij ons terdege. Nu wij terugkijken kunnen wij niet 
anders zeggen dat wij grote waardering hebben voor 
de wijze waarop de Josephgemeenschap al deze on-
gemakken heeft gedragen. 

Mede namens de pastoor willen wij u dan ook harte-
lijk danken voor alle inspanningen die u heeft  ver-
richt. Gebleken is dat de Josephgemeenschap tegen 
een stootje kan en zich niet zomaar uit het veld laat 
slaan. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst.

In de loop van 2017 zullen wij op feestelijke wijze de 
vele vrijwilligers nog eens dankbaar in het zonnetje 
zetten. Een hapje en een drankje zal daarbij niet 
worden overgeslagen.

Mede door uw aanwezigheid, uw enthousiasme, uw 
steun en uw gebed gaan wij wij nu vol vertrouwen 
de toekomst in. Ons gebed tot de goede Sint Jozef 
mag ons op die weg vergezellen. Wij hopen dat de 
restauratie uw enthousiasme, uw geloof en uw be-
trokkenheid heeft aangewakkerd. Wij gaan ons best 
weer doen. Doet u de komende jaren ook weer met 
ons mee? Alvast een hartelijk welkom.

Namens de beheercommissie,
Kees van Hees, voorzitter.
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NIET NORMAAL
Een krant brengt nieuws. Wat voor nieuws is er 
nog te melden nu de eerste fase van de restauratie 
afgerond is? Misschien niet direct ‘nieuws’, maar 
‘iets nieuw’. Want soms nemen we veel als van-
zelfsprekend aan omdat het er nu eenmaal is. Niet 
zelden horen we van mensen die voor het eerst in 
de Sint Josephkerk zijn op zondag, dat zij verbaasd 
zijn. Waarom? Omdat ze alle generaties aanwezig 
zien en het nodige kindergeluid horen. Ze horen bij 
de mededelingen wat er allemaal de komende week 
gebeurt en kijken nadien in het parochieblad en de 
folders! Wat voor ons min of meer ‘gewoon’ is, is 
het niet. We mogen heel dankbaar zijn, voor alles 
wat er in en rond de Sint Joseph gebeurt. Drie as-
pecten daarvan wil ik hier nog speciaal aanstippen.

Vernieuwing en verjongen
In de loop van de jaren zijn er heel wat nieuwe 
mensen in de Sint Josephkerk bij gekomen. Dat 
is bijzonder. Ze kwamen niet met bussen tegelijk, 
maar ‘één voor één’. Daarom merken we deze groei 
bijna niet. Maar het aantal kerkbezoekers blijft 
licht stijgen terwijl er toch ook mensen overlij-
den, verhuizen of door ouderdom niet meer naar 
de kerk kunnen komen. Het klimaat in de Sint 
Josephkerk is altijd laagdrempelig en bezoekers-
vriendelijk geweest. Iedereen is hier welkom en 
kan zijn of haar plekje vinden. 

Met zijn drieën
Opnieuw iets waar we wellicht nauwelijks iets van 
merken, maar wat wel tekenend is voor de Sint 
Josephkerk. Naast de Mis op zondagmorgen is 
er elke week de Poolse Mis zondagmiddag. Hier 
komen veel mensen naar toe, een eigen koortje, ei-
gen koster, eigen pastoor.  Zaterdag in alle vroegte 
begint de plechtigheid van de Eritrese gemeen-
schap. Een heel andere ritus, een heel andere cul-
tuur, maar we herkennen elkaar in de aanbidding 
van de Drie-ene God en de verering van Maria. Zo 
biedt de Sint Joseph een geloofsdak voor drie 

gemeenschappen. Wat hebben die gemeen? Inner-
lijk het christelijk geloof van alle eeuwen; uiterlijk 
de aanwezigheid van alle generaties.

In beweging
Tenslotte wat mij opvalt in de Sint Josephkerk, is 
dat die altijd in beweging is. In de afgelopen jaren 
zijn er heel wat initiatieven genomen. Sommigen 
waren tijdelijk, anderen zijn een vast onderdeel 
geworden. Maar altijd zijn er nieuwe suggesties en 
kan er wat uitgeprobeerd worden. Mits het maar 
bijdraagt aan de beleving en verdieping van ons 
katholieke geloof en onze christelijke houding in 
het leven van alle dag. De Pater Pio Gebedsgroep, 
de parochiebedevaart, de Sint Josephnoveen, de 

parochiebrunch, de band met Sint Joseph op Haïti, 
het tv scherm in de crèche om de Mis te volgen, 
het ontvangstcomité, diverse exposities …. En zo 
zouden we door kunnen gaan. Het kan allemaal in 
de Sint Joseph zonder allerlei eindeloze “mitsen en 
maren”. 
Kortom een ‘levendige gemeenschap’, dat is de Sint 
Joseph. Wat zou het mooi zijn, wanneer iedereen 
die daar naar de kerk komt, ook een (kleine) vrij-
willigers taak op zich nam. Meezingen in een van 
de drie koren, schoonmaken, koffiezetten, 

kerststalbouwen, openkerk acties, parochieblad 
rondbrengen …. Er is genoeg te doen. Om af te 
sluiten nog iets wat we allemaal kunnen doen. Als 
we ons thuis voelen in de Sint Joseph, waarom 
zouden we dit dan voor ons houden. Laten we 
vrijuit durven zeggen dat we graag naar de kerk 
gaan om God te ontmoeten en elkaar te steunen. 
Dat dit ons goed doet. We denken vaak dat an-
deren hier niet mee bezig zijn, of ons misschien 
uitlachen. Dat kan af en toe gebeuren. Maar er zijn 
ook genoeg mensen die ‘op zoek zijn’. Geef hun 
een catechese- folder of wijs hen op de Alpha of 
nodig hen een keertje mee naar de kerk. In de Sint 
Joseph is iedereen immers welkom. En God roept 
tenslotte iedereen, zonder uitzondering. De afbeel-
ding boven het Tabernakel van de Drie-eenheid 
laat in één blik zien, dat Hij een uitnodigende God 
van liefde is. Wij mogen die uitnodiging doorge-
ven.

Pastoor Smith 
Diaken Clavel

De Sint Josephgemeenschap is altijd in beweging

Toen de kerk gebouwd werd aan de Heren-
singel in 1925 kreeg die de naam van Sint 
Joseph.
In 1930 werd de Vereniging van de Sint Jo-
sephpenning opgericht, maar die bestaat nu 
niet meer.
We staan dus in een lange traditie.
Het restauratiejaar 2016 nodigde uit om 
deze oude traditie op een eigentijdse manier 
op te nemen.
Sint Joseph was als architect en timmerman 
een praktisch man. Daarbij ook een zeer 
gelovig en vriendelijk man. 

De vrienden van Sint Joseph willen hem op 
een zeer concrete manier eren en zijn geloof 
en vriendelijkheid navolgen. 
Dit door jaarlijks, maandelijks, wekelijks en 
dagelijks iets te doen ter ere van Sint Joseph.

Jaarlijks
Meevieren van Hoogfeest rond 19 maart.
Ontmoeting met inleiding.

Maandelijks
2e woensdag de Avondmis ter ere van Sint 
Joseph meevieren.

Wekelijks
Een goed werk (van barmhartigheid) ver-
richten.

Dagelijks
Een speciaal gebed bidden tot Sint Joseph 
en “laat uw vriendelijkheid bij alle mensen 
bekend zijn”(Filippenzen 4, 5).
Er is een Sint Josephbrochure met liederen, 
gebeden en suggesties voor goede werken. 
Door zich aan te melden wordt men Vriend 
van Sint Joseph. Een ledenlijst wordt bijge-
houden en men krijgt de brochure als beves-
tiging van het lidmaatschap.

Voor wie? Iedereen die zich met de Leidse 
Sint Josephkerk verbonden weet en/of een 
speciale devotie voor Sint Joseph heeft. Er 
zijn inmiddels al de nodige aanmeldingen.

Coördinatie en informatie:
O.L. Vrouw Hemelvaart - Sint Josephkerk
Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.
www.stjosephleiden.nl  
vriendensintJoseph@gmail.com 

Vrienden van Sint Joseph
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Voor kwaliteit en service

Van Haasteren
Leiderdorp, Touwbaan 22, 071-589 5000, www.toyota-leiderdorp.nl

Een dikke 9 voor kwaliteit en service…
Je bent zo goed als je klanten je vinden. Daar zijn we bij Toyota Van Haasteren overtuigd. Al sinds onze 
oprichting in 1972 luisteren we dus altijd aandachtig naar onze klanten – u dus. En dat weet u ook te waarderen 
met een prachtige 9*! Als echt familiebedrijf zijn we daar natuurlijk best trots op. Vertrouwen is namelijk 
een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie. Het betekent veel voor ons dat klanten en medewerkers 
ons soms al meer dan 25 jaar trouw zijn.

Om dat te bereiken hebben we kwaliteit en service altijd voorrang gegeven. Daarbij vindt u bij ons alles 
onder één dak: van nieuwe tot gebruikte auto’s, van verkoop tot onderhoud, van reparaties tot APK-
keuringen, van banden tot schadeherstel. Veel onderhoudsbeurten en kleine reparaties doen we direct terwijl 
u even wacht. En voor nóg kleinere zaken kunt u zelfs zonder afspraak langskomen. Dat en nog veel meer 
kunt u van ons verwachten. Want zo’n mooie 9 krijgen we natuurlijk ook graag van ú!

413 klanten beoordeelden Van Haasteren 
gemiddeld met een:

  10

“ Dealer is vakkundig en 
betrouwbaar en er staat 
een enthousiast team 
dat uitstraalt dat er een 
prettige werksfeer hangt.” 

* Bron: langlopend klanttevredenheidsonderzoek van TNS Nipo.
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Iets over mezelf
Ik ben niet-katholiek opgevoed, de eerste 25 jaar 
van m’n leven praktisch nooit naar de Kerk ge-
weest, laat staan iets gelezen in een Bijbel. Ik ben 
al 10 jaar samen met iemand die ik sinds mei 2015 
mijn vrouw mag noemen en we hebben inmiddels 
een prachtige dochter. Mijn vrouw heeft zich 4,5 
jaar geleden met Pasen laten dopen in de St. Jan in 
Den Bosch. En sinds zij in aanraking is gekomen 
met het katholieke geloof, kwam ik er dus automa-
tisch ook mee in contact. 
Dat betekent natuurlijk ook dat je er samen veel 
over praat. En regelmatig meegaat naar de kerk 
en bijeenkomsten van Comunione e Liberazio-
ne. In aanloop naar ons huwelijk deden we een 
pre-marriage course, en we volgden de katholieke 
huwelijksvoorbereiding met de pastoor die ons ge-
trouwd heeft. Kortom, in de loop van de afgelopen 
jaren heb ik zeker wel één en ander van het katho-
lieke geloof meegekregen. Maar altijd het gevoel 
gehad dat ik ‘de basis’ miste, waardoor ik dingen 
simpelweg niet begreep. Ik zag wel heel duidelijk 
wat voor een verrijking – en dat is eigenlijk een 
understatement – het katholieke geloof was in het 
leven van mijn vrouw en op wat voor mooie ma-
nier veel katholieke vrienden van ons in het leven 
staan en met elkaar om gaan.

Alpha
En toen was ik in augustus vorig jaar in een Mis 
waar pastoor Smith aan het einde de ‘Alpha-cur-
sus’ aankondigde. Hoewel ik er eerlijk gezegd een 
beetje sceptisch tegenover stond heb ik me na aan-
dringen van mijn vrouw toch ingeschreven. Ik heb 
nog even naar het mailtje gekeken dat ik stuurde 
toen ik informatie vroeg over de Alpha-cursus. Ik 
schreef daarin het volgende:
 “Via de Alpha-cursus hoop ik op een voor mij toe-
gankelijke en begrijpelijke manier meer te weten te 
komen over het geloof en mijn vragen daaromtrent 
beantwoord te krijgen, wat ik dan weer mee wil ne-
men in mijn huwelijk en een verdere zoektocht naar 
het geloof en alles dat daar voor mij mee te maken 
heeft.”
Dat was voor mij dus de achtergrond om Alpha 
te gaan proberen. Nu de cursus voorbij is, is het 
natuurlijk een mooi moment om terug te kijken 

of mijn verwachtingen en hoop rondom Alpha 
waargemaakt zijn.
1) Op een toegankelijke manier meer te weten 
 komen over het geloof: Zeker gelukt! 
2) Mijn vragen rondom het geloof beantwoord 
 krijgen: Voor een deel wel, al blijven er 
 natuurlijk altijd ‘levensvragen’ die verder 
 onderzoek behoeven. 
3) Is het een de basis voor een verdere 
 zoektocht? Zeker – en dat was misschien wel 
 het belangrijkste. Als Alpha me voor het 
 geloof had afgeschrikt, zou ik dit stuk niet 
 geschreven hebben.

Wat zijn de dingen die mij het meest bijgebleven 
zijn en mij het meeste aanspraken?
• Dat we als mensen altijd heel erg geneigd zijn 
om alles in het leven te willen verklaren, maar 
waarom? Aan de hand van hoe daar op de Alp-
ha-zaterdag over werd gesproken en de verhalen 
van mensen die hun vertrouwen in God stellen, 
probeer ik bewuster dingen te laten gaan zoals ze 
gaan en te beseffen dat je dingen ook af en toe uit 
handen moet durven geven en vertrouwen op een 
goede afloop. Dat is moeilijk, maar geeft als het 
lukt wel veel rust.
• De Heilige Geest. Tot twee maanden terug iets 

waar ik me misschien wel het minst van kon voor-
stellen van allemaal. Ondanks dat ik mij van Hem 
nog geen voorstelling kan maken als een persoon, 
vond ik het voorbeeld van pastoor Smith heel 
mooi waarbij God als zon, Jezus als zonnestralen 
en de Heilige Geest als warmte die je voelt werd 
neergezet. En, zoals het in het deelgroepje naar 
voren kwam, de Heilige Geest als motivator voor 
de dingen die je doet. Door daar bewust bij stil te 
staan, tot te bidden en vooral ook dingen bij neer 
te durven leggen, denk ik dat je meer rust kunt 
vinden in je leven. Wel een kwestie van oefenen!
• Vergeving. Het is niet eens heel uitvoerig bespro-
ken, maar wordt wel heel mooi omschreven in 
Marcus 11,25: “Hebt ge iets tegen iemand, terwijl 
ge staat te bidden, vergeeft het dan, opdat ook uw 
Vader in de hemel u uw tekortkomingen moge 
vergeven.” Dat is iets wat me heel erg aanspreekt, 
niet eens omdat ik zo slecht ben in vergeven of 

omdat er zoveel mensen zijn waartegen ik iets heb, 
maar als je vóór mensen kunt bidden, denk ik dat 
je redelijk goed met jezelf in balans bent (en dat 
brengt me gelijk bij het laatste punt):
• De Bijbel lezen! Dat doe ik sinds we het boekje 
met de evangeliën kregen bijna elke avond, met 
veel plezier. En als bidden dan communiceren van 
ons naar God is en de Bijbel lezen, het communi-
ceren van God naar ons, vind ik dat razend inte-
ressant. Misschien lees ik het nu nog iets te veel 
als Wikipedia, waarbij ik vooral heel veel wil leren 
over het leven van Jezus aan de hand van de evan-
geliën, maar dan ga ik het daarna nog wel eens 
lezen om te kijken of ik de diepere betekenis van 
sommige Bijbelteksten kan verklaren en toepassen 
op en in mijn leven. Ik heb nog wel wat leeswerk 
te gaan, maar het begin is er!
Eigenlijk kwam het mooiste rondom Alpha voort 
uit de gesprekken die ik na elke bijeenkomst met 
mijn vrouw had. Eerst vertelde ik dan honderduit 
over wat we allemaal meegemaakt (en gegeten) 
hadden en op welke manieren me dat aan het den-
ken had gezet. In een ervaringsverhaal op de site 
van Alpha las ik een verhaal van een jongen die 
dat mooi omschreef: ‘Door het beantwoorden van 
de ene vraag kwam er weer een andere vraag op’. 
Als ik voor mezelf terugblikte op een Alpha-avond 
werkte dat ook vaak op die manier. En dat besprak 
ik dan dus met mijn vrouw. Die een paar weken 
later na weer een Alpha-avond tegen me zei: “Ik 
vind het ook heel leuk en mooi om te zien hoeveel 
rustiger je bent als je terugkomt van Alpha, hoe-
veel serieuzer je over dingen hebt nagedacht en 
praat.” Dat is ook hoe ik dat zelf voelde.
En misschien is dat in de basis wel waar ik – en ik 
denk velen met mij – naar zoek; rust, vertrouwen 
in een goede afloop, dingen uit handen durven 
geven in de wetenschap dat iets gebeurt met een 
reden. En wat dat betreft heeft Alpha me zonder 
twijfel enorm op weg geholpen. Ik ben wel van 
mening dat het nog een lange weg is en ben er in 
dat opzicht ook nog niet, maar het eerste stuk van 
die weg is die 10 weken met veel plezier afgelegd. 

Remco

De Alpha-cursus van eind 2016
Een deelnemer vertelt …

Alpha start weer 
in september. 

Meer informatie? 

Ga naar www.hoevindjeGod.nl 
of mail info@rk-alphacentrum.nl

Wilt u niet langer wachten, doe dan 
nu al mee aan de internetcursus 
www.waaromJezus-Katholiek.nl
Elke donderdag start er een cur-

sus. U krijgt dan een persoonlijke 
coach die u helpt om het katholie-

ke geloof te verkennen. 





Restauratie 
St. Joseph-

kerk 
in beeld



De aannemer aan het woord
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Inmiddels werken we al weer bijna een jaar met plezier 
aan de St. Josephkerk. Een prachtige kerk, en een 
van de jongere monumenten in ons land. Net als alle 
andere kerken vraagt dit om zijn eigen aanpak met alle 
bijzonderheden van dien, betonherstel bijvoorbeeld. 
Roestend ijzer, het z.g. “Betonrot” zul je in middel-
eeuwse kerken niet tegenkomen. Een specialiteit waar-
voor Balm uit Vianen is ingeschakeld. 
Het herstellen en vernieuwen van het lood- en leiwerk 
bedraagt wel 20% van de totaalbegroting. Hiervoor 
hebben we het Lood- en leidekkerbedrijf van Eijk uit 
Den Haag bij dit werk betrokken. 
Naast de volledige coördinatie van het project voeren 
wij zelf het reguliere restauratiewerk uit.
Hierbij moeten we denken aan het timmerwerk aan de 
spits, vieringtoren, dakkapellen en de kap, het met-
sel- en voegwerk en alle aanverwante en voorkomende 
werkzaamheden.

Het restaureren van kerken is één van onze specialis-
men. Al vele jaren voeren we al deze restauraties uit, 
ook binnen het Bisdom. Het afgelopen jaar hebben wij 
ook nog de restauratie van de Meerburgkerk in Zoeter-
woude uitgevoerd. Naast de werken voor het Bisdom 
waren wij ook verantwoordelijk voor o.a. de restauratie 
van de Bergkerk in Deventer, het Dominicanenklooster 
in Huissen, en joodse synagogen in het hele land . 
Twee van de meest aansprekende projecten binnen 
ons bedrijf zijn uitgevoerd voor het Koninklijk Huis. 
Zo hebben wij de restauratie/verbouw van “De Ei-
kenhorst” voor de Koning en de Koningin mogen 
uitvoeren en recent is nog de woonboerderij ”De 
Marianneschuur” van Prinses Margriet op “Het Loo” 
gerestaureerd/verbouwd. 

Kerken zijn gebouwd voor de “eeuwigheid”. Dat vraagt 
van ons vakkennis, materiaalkennis en grote zorgvul-
digheid bij de uitvoering van een restauratie. Voor die 
vakkennis kunnen we ons buigen op jarenlange erva-
ring en op interne opleiding voor onze medewerkers. 
Materiaalkennis betekent voor ons ook de liefde voor 
het materiaal. We gaan daar dan ook zorgvuldig mee 
om en hebben indien nodig, ook zelf allerlei oude ma-
terialen in voorraad. 

Om kwaliteit te borgen is een kwaliteitszorgsysteem 
opgezet dat is afgestemd op ISO 9001. ISO is een inter-
nationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 
Ons bedrijf is dan ook erkend als restauratiebouw-
bedrijf, bijvoorbeeld door de Provincie Gelderland, 
waarvoor we de kwalificatie “Kennis en Kunde” met 
glans behaalden. Onze vakmensen worden streng gese-
lecteerd op ervaring, vakmanschap en vakkennis. Onze 
gediplomeerde leermeesters leiden jongeren die van de 
vakopleiding komen verder op in onze leerlingbouw-
plaatsen. Bij gebleken geschiktheid komen ze in vaste 

dienst en kijken we gezamenlijk met hen naar vervolg-
opleidingen. Wij toetsen ook onze onderaannemers en 
leveranciers om de zoveel tijd op dezelfde criteria. 
Ons personeel is belangrijk voor ons. We hebben dan 
ook in het verleden in samenwerking met veiligheids-
specialist Aboma Keboma een veiligheidszorgsysteem 
ontwikkeld met een speciaal kwaliteitshandboek. Dit 
zorgsysteem is volledig afgestemd op de reguliere 
wetgeving en op de hedendaagse ARBO-eisen. Aboma 
Keboma ziet op verzoek toe op de naleving en opvol-
ging van het systeem. Veiligheid op de bouw maar ook 
de kwaliteit van materieel en machines zijn zo gewaar-
borgd.

Dit alles doen we, omdat wij willen bijdragen om unie-
ke gebouwen, zoals deze kerk in stand te houden. Wij 
werken vanuit ons hoofdkantoor in Aarlanderveen en 
onze vestiging in Harderwijk. Indien u meer over ons 
wil weten nodigen wij uit om onze website te bezoeken: 
http://www.hulshof-bv.nl/

Els Nomen- van Rijn         Kees Nomen                    Arend van der Weerd                                

directie directie/projectleider uitvoerder


