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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.  
 

2017: RESTAURATIE FASE 1 AFGEROND !! 
 
De restauratie van 
onze kerk met alles 
wat daarbij komt 

kijken was een 
belangrijke rode draad 
in de eerste maanden 

van het jaar 2017. 
Maar langzaam zagen 
we de steigers rond de 
kerktoren steeds lager 

worden. En toen die 
eenmaal weg waren 
konden wij het 
vernieuwde dak van de 
kerk en de toren, de galmgaten, de dakkapelletjes en het angelustorentje weer 
in volle glorie aanschouwen. De kerk aan de buitenkant kan weer tientallen 

jaren vooruit. Maar ook aan de binnenkant kon je zien dat de kerk uit zijn 
‘winterslaap’ ontwaakte. De normale toegangsdeur werd weer in gebruik 

genomen, het orgel werd uit het plastic gehaald en het opslagterrein aan de 
achterkant van de kerk veranderde langzaam weer in parkeerterrein. Met grote 
trots kunnen we meedelen dat de restauratie zonder budgetoverschrijding is 
uitgevoerd. 
 

De restauratie heeft niet alleen veel inzet gevraagd van velen, er is ook een 
beroep gedaan op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van parochianen, 
vrijwilligers en werkgroepen. De pastoor en de beheercommissie hebben grote 
waardering voor de wijze waarop de Josephgemeenschap al deze ongemakken 
heeft gedragen.  
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RESTAURATIE: OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Uiteraard is de Josephgemeenschap ook in 2017 gewoon doorgegaan met haar 
maandelijks gebed tot de goede Sint Jozef waarbij nadrukkelijk voor een goed 
verloop van de restauratie werd gebeden. 

 
‘Belangrijk voor Leiden’ 
In maart 2017 verscheen deel 2 van de Sint 
Joseph restauratiekrant met al het nieuws over 
de restauratie. Hier hebben wij veel positieve 
reacties over ontvangen. Bijvoorbeeld van de 

Burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. Hij 
noemde in deze tweede editie van de 
Restauratiekrant de Sint Josephkerk 'belangrijk 

voor Leiden'. Hij vindt het 'mooi dat er bij de 
Herensingelkerk sprake is van een symbyose, 
een profijtelijk samenleven met anderen.' De 
kerk wordt door Lenferink geprezen als 'een 

pronkstuk aan de Herensingel', met een 
'prachtig ontwerp' en ook een vitale en 
gevarieerde gemeenschap. 
 
 

Tevens werd er door oud-kapelaan Remery 
in het geheim gewerkt aan een boekje met 

wandelroutes langs allerlei Leidse gebouwen 
die ontworpen zijn door leden van de Leidse 
architectenfamilie Van der Laan, met begin- 
en eindpunt telkens bij de Sint Josephkerk. 
In het voorjaar van 2017 verscheen dit 
boekje. De verkoop van dit boekje ging naar 

het restauratiefonds. Wist u dat het boekje  
nog steeds te krijgen is in de Sint 
Josephkerk of in de betere Leidse 
boekwinkels (€ 9,95)? 
 
In de zomer verkocht de Josephkerk weer trappistenbier op het Leids 

bierfestival ten behoeve van de restauratie. In het najaar heeft de Sint 

Josephkerk een advertentie geplaatst in het Katholiek Nieuwsblad waarin zij de 
lezers bedankten voor hun gebed en voor hun gaven voor de restauratie. Veel 
lezers vonden dit zo’n mooi gebaar dat zij spontaan weer een geldbedrag 
overmaakten. Tenslotte is de Evenementengroep heel het jaar 2017 weer actief 
geweest om met diverse activiteiten geld te verdienen voor de Sint Josephkerk. 
 
Veel Josephparochianen hebben in 2017 extra giften gedaan voor de 

restauratie. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken.  
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26 MAART: EUCHARISTIEVIERING B.G.V. 
AFSLUITING RESTAURATIE 
 
Meer dan 330 gelovigen verzamelden 
zich op 26 maart in de Sint Josephkerk 
om in een plechtige Eucharistieviering 
in dankbaarheid de afronding van de 

restauratie te vieren. Onze bis schop 
Mgr. Van den Hende was de 
hoofdcelebrant en onder de vele 
aanwezigen bevonden zich ook de 
burgemeester, leden van het 
parochiebestuur, de architect en 

vertegenwoordigers van fondsen. Het 

Sint Josephkoor had mooie gezangen 
ingestudeerd en na afloop van de Mis 
waren alle aanwezige parochianen 
uitgenodigd op de lunch. Meer dan 100 
mensen namen hier aan deel. De lunch 
werd geserveerd in alle beschikbare 

zalen van ons complex. Veel dank voor 
alle vrijwilligers bij deze dag. 
 
Na afloop van de lunch werd de parochie getrakteerd op een muzikale serenade 
verzorgd door de Drumfanfare FBL (Franciscusband  Leiden). Hiermee werd dit 

het grootste parochie-evenement sinds jaren. Een mooie afronding van een 
prachtige Sint Joseph feestdag. 

 
 

2017: OOK AFSCHEID NEMEN 
 
Soms is er ook een jaar waarin we afscheid nemen van vanzelfsprekendheden 
die vele jaren onderdeel vormden van de geloofsgemeenschap. De “Bij de Tijd” 
was zo’n vanzelfsprekendheid. Meer dan 40 jaar was de “Bij de Tijd” een begrip 
in de geloofsgemeenschap. Afnemende lezersaantallen en de komende 
regiovorming (waarin we meer gaan samenwerken met de Lodewijkkerk) waren 

de belangrijkste redenen om te stoppen met de “Bij de Tijd”. Gelukkig is er 
tegelijkertijd een nieuw ‘regioblad’ opgericht: het Lodewijk-Josephblad. Dit blad 
zet de traditie van de “Bij de Tijd” zoveel mogelijk voort.  
 
In 2017 hebben we ook afscheid genomen van de Eritrese geloofsgemeenschap 
die de kerk iedere zaterdag gebruikte voor haar kerkdiensten. Verschil van 
inzicht rondom het gebruik van de kerk en haar ruimtes, de tijdstippen waarop 

van de kerk gebruik werd gemaakt en de zorgen ge-uit door omwonenden 
waren de belangrijkste redenen om de samenwerking te beëindigen. 
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LIJKWADE VAN TURIJN TENTOONSTELLING  
 

De komst van een replica 
van de Lijkwade van 
Turijn naar Leiden is niet 

onopgemerkt gebleven. 
Tussen 16 februari en 26 
maart was een deel van 
de kerk in gebruik als 
expositieruimte rondom 
dit beroemde grafkleed. 

Want naast de replica 
waren er nog vele 
aanvullende attributen, 

reconstructies en 
onderzoeksresultaten te 
zien. Er was een compleet 

team van vrijwilligers uit de Sint Josephkerk opgericht. Sommigen gaven 

bezoekers uitleg, anderen zorgden voor koffie en thee en weer anderen 
verkochten boeken, DVD’s en andere producten. Meer dan 750 bezoekers 
hebben uiteindelijk de tenstoonstelling bezocht. En die bezoekers kwamen uit 
het hele land. Ook de media hebben uitgebreid verslag gedaan van de lijkwade-
tentoonstelling. De Sint Josephkerk heeft zich hiermee echt op de kaart gezet 
als bloeiende, vitale geloofsgemeenschap. Veel dank voor alle vrijwilligers. 
 

 

WATEROVERLAST 
 
De maand juli 2017 was een 
maand waarin de kerk 
geconfronteerd werd met 
ernstige wateroverlast. Een 
waterleiding in de kelder op 
een afgelegen plek kon lange 

tijd ongemerkt lekken. 
Honderdduizenden liters water 
stroomden zo de kelder van de 

kerk in. Toen het ontdekt werd 
stond er inmiddels onder het 
gehele kerkgebouw een laag 

water van zo’n 40 centimeter. 
Het wegpompen hiervan was 
met onze eigen dompelpompen 
niet te doen. Zodoende werd de brandweer erbij gehaald en die heeft de kelder 
in twee uur leeggepompt. Daarna kon de loodgieter de kelder in om het 
waterleidinglek te dichten.  
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REGIOVORMING 
 

In 2017 is een begin gemaakt met de regiovorming in de Heilige Petrus en 
Paulusparochie. Het doel van dit plan is het instant houden dan wel het 
realiseren van vitale geloofsgemeenschappen die toekomstbestendig zijn. 

Lokale geloofsgemeenschappen die bepaalde overeenkomsten met elkaar 
hebben gaan nauwer met elkaar samenwerken. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
één nieuwe regiogemeenschap met samenwerkende vrijwilligers, gezamenlijke 
vieringen, met één gezamenlijke beheercommissie en één gezamenlijke 
pastoraatsgroep. Iedere regio beschikt over één of meerdere kerkgebouwen al 
naar gelang de visie en de draagkracht van de regiogemeenschap. De Sint 

Josephkerk vormt samen met de Heilige Lodewijkkerk de Regio Noord. In 2017 
hebben de eerste gezamenlijke vergaderingen plaatsgevonden. In 2018 gaan 
we verder op dit pad. Regio Noord gaat met twee kerkgebouwen de toekomst 

in: de gerestaureerde Sint Josephkerk en de Heilige Lodewijkkerk. Met het 
eerste resultaat van de regiovorming heeft u in 2017 al kennis gemaakt: het 
Lodewijk-Josephblad. Het nieuwe gezamenlijke mededelingenblad van Regio 
Noord.   

 
 

NIEUW INITIATIEF: KERKPROEVERIJ 
 
Op 10 september 2017 vond er 
in de Sint Josephkerk een nieuw 
initiatief plaats: de 

kerkproeverij. Dit initiatief heeft 
niets met wijn of bier te maken 

maar alles met evangelisatie. 
Aan de parochianen werd 
gevraagd om naaste vrienden, 
buren, collega’s  en kennissen 
uit te nodigen om eens kennis te 
maken met de kerk waar vaak 
op verjaardagsfeestjes over 

gepraat wordt maar die men niet kent. Vrijwilligers van de Josephkerk zorgden 
voor een aantrekkelijke ontvangst en een gezellig koffiemoment na afloop. De 
pastoor celebreerde een mooie Heilige Mis met een uitnodigende preek. Dit 

alles in de hoop mensen enthousiast te maken voor Jezus. De kerkproeverij 
was een landelijk initiatief van de protestantse gemeenschappen en de 
katholieke Kerk en het krijgt in 2018 een vervolg. Het initiatief komt 

oorspronkelijk uit Engeland en is daar inmiddels een succes. Op veel plekken in 
het land konden belangstellenden op die zondag dus “proeven” aan een kerk. 
Bij de Sint Josephkerk zijn een klein aantal mensen op de uitnodiging ingegaan. 
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WWW.HOEVINDJEGOD.NL - WAAROM JEZUS? 
 

De afgelopen jaren heeft de Sint Josephkerk in haar 
jaarverslag vaak verslag gedaan van haar 
activiteiten bij de Alphacursus. Een laagdrempelige 

cursus die op een ontspannen wijze de kernpunten 
van het Christelijk geloof overbrengt. Ideaal voor 
mensen die het geloof willen ontdekken of willen 
herontdekken. Maar wist u dat u de basisbeginselen 
van het Christelijk geloof ook via een internetcursus 
kan leren?  

Deze Internetcursus heet ‘Waarom Jezus? – Katholiek.nl’ In deze cursus kan de 
cursist vanuit zijn huiskamer via het internet een cursus volgen en mag hierbij 
met zijn computer alle geloofsvragen stellen die in hem/haar opkomen. Dat is 

onderdeel van de cursus. De cursist krijgt in die vijf weken een “e-coach” 
toegewezen die de cursist op afstand begeleidt en die de gestelde vragen 
digitaal probeert te beantwoorden. Een aantal Josephparochianen zijn al jaren 
e-coach. Van achter hun computer beantwoorden zij de meest uiteenlopende 

vragen van cursisten. Sommige cursisten zetten na “Waarom Jezus?” de stap 
naar de Alphacursus. 
 
 

NIEUWE MEDIA? 
DE SINT JOSEPHKERK DOET MEE.  
 

Sinds 2016 is de Josephkerk actief begonnen 
zich te manifesteren op de nieuwe media. Ook in 
2017 was dat het geval. De website van onze 
kerk wordt wekelijks actueel gehouden. En wist 

u dat de Sint Josephkerk ook een Facebookaccount en een 
Twitteraccount heeft? Het jaar 2017 was op social media 
succesvol. Op facebook heeft de Sint Josephkerk inmiddels 
meer dan 100 volgers. Wordt ook volger of vriend! Zo blijft u 
op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in de Sint 
Josephkerk. Hieronder staan de gegevens.  
 

Website:     www.stjosephleiden.nl  
 

Facebook:    wwww.facebook.com/stjosephleiden/  
 
Twitter:     twitter.com/OLVHmlvrtStJsph 

 
Mooi om te melden is ook dat de Sint Josephkerk een eigen Wikipediapagina 
heeft. Een goed stukje PR.  
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HUISBEZOEKGROEP 
 

In 2017 is een nieuwe start gemaakt met het bezoeken van zieke en oudere 
parochianen die aan huis gebonden zijn. 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.  
Coördinator van deze huisbezoekgroep is Annelies Cremers. 
 

CATECHESE VOOR JONG EN OUD 
 
Wat hebben ‘Amoris Laetitia’, ‘de katholieke 
reformatie in de 16e en 17e eeuw’, ‘de 
lijkwade van Turijn’ en ‘Sint Joseph in beeld’ 

met elkaar gemeen? Het waren allemaal 

onderwerpen die in 2017 in de Sint 
Josephkerk aan bod kwamen tijdens de 
catechese-avonden. De bijeenkomsten 
werden gehouden op doordeweekse avonden 
en waren goed bezet. Aan kinderen wordt er 
al vele jaren de Catechese van De Goede 

Herder aangeboden Ook in 2017 was dat 
weer het geval. In 2017 namen er 42 
kinderen deel aan deze succesvolle 
catechesemethode. Er zijn drie groepen voor 
verschillende leeftijdscategorieën. Meer info 

via www.cathechesegoedeherder.nl  
 

 
 

‘SINT JOSEPH SERVICE CENTER’ 
 
Het is een goede gewoonte om in de tweede helft van januari in heel Nederland 
aandacht te besteden aan de ‘gewone’ exploitatie van de kerken. Kerkgangers 
buigen zich in die periode over de financiële bijdrage die zij bereid zijn te geven 
voor het draaiend houden van hun kerk. Deze landelijke actie heet 
‘Kerkbalans’.  In 2017 werd in de Sint Josephkerk voor de tweede keer het Sint 

Joseph Service Center opgetuigd. Gedurende twee zondagen werd de 
pastoriezaal omgebouwd tot service centrum waar parochianen met alle 
mogelijke vormen van financiële bijdragen terecht konden. Wilde men contant 
iets geven, dan kon dat. Maar ook internetbankieren was mogelijk, of een 
machtiging ondertekenen, een afspraak maken voor een financieel 
adviesgesprek. De kerk zorgde hierbij voor koffie met gebak. Alle kerkgangers 
kregen gratis een pen uitgereikt om een machtiging te ondertekenen. In 2018 

krijgt dit initiatief een vervolg. En ook nu weer wordt er iets origineels bedacht. 
Houdt de nieuwsberichten in de gaten. 

 

http://www.cathechesegoedeherder.nl/


 8 

WIST U DAT 
 

- er in 2017 weer vier Eucharistievieringen speciaal voor ouderen van de 
parochie en leden van de KBO hebben plaatsgevonden in de Sint 
Josephkerk? 

 
- ook in 2017 weer aandacht is besteed aan de Sint Josephparochie op Haiti? 

Er is een koopjesmarkt georganiseerd en een brunch. De opbrengsten zijn 
overgemaakt aan pastoor Verdieu op Haiti. 

 
- de Sint Josephkerk en haar activiteiten het afgelopen jaar tientallen keren 

met artikelen en nieuws-items in de diverse plaatselijke media heeft 
gestaan? Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad, TV West, Unity TV, 
Sleutelstad.nl, Dichtbij.nl, Katholiek Nieuwsblad enz. Allemaal hebben zij op 

één of andere manier aandacht besteed aan bijvoorbeeld: 
* de kerststalbezichtiging * de Eritrese geloofsgemeenschap 
* de lijkwadetentoonstelling * de restauratie(afsluiting) 
* de sacramentsprocessie * het bierfestival 

* ‘de aantrekkingskracht van * de wateroverlast 
   de Sint Josephkerk’ 
* het boekje met wandelroutes langs ‘Van der Laan-gebouwen’ in Leiden  
 

- er met Pasen in de Sint Josephkerk 
drie mensen zijn gedoopt waarvan 2 
volwassenen en één kind? 

 
- het ‘legertje’ misdienaars en 

altaarassistenten wederom is 
gegroeid het afgelopen jaar? Er zijn 
nu 25 jongens en meisjes die de 
Heilige Mis dienen in de leeftijd van 7 

tot 20 jaar. 
 
- er ook in 2017 weer een week van 

barmhartigheid is geweest waarin 
Josephparochianen de ‘handen uit de 
mouwen’ hebben gestoken? 

Zij hielpen bij concrete projecten zoals verzorgingscentra, voedselbank enz. 

 
- er in de maanden mei en oktober van het jaar 2017 dagelijks de 

Rozenkrans is gebeden in de Sint Josephkerk? 
 
- er elke week van 2017 een grote groep Poolse katholieken kwam voor de 

Poolse Heilge Mis? Iedere zondag om 17.00 uur. En wist u dat zij daar in 
2018 gewoon mee door gaan? 
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- 2017 het eerste jaar was waarin we de nieuwe vertaling van het ‘Onze 
Vader’ hebben gebeden? 

 

- 2017 ook het eerste jaar was van de ‘Vrienden van Sint Joseph’? Dat is een 
groep parochianen die geloofsverdieping nastreven door een speciale 
devotie tot Sint Joseph. 

 
- er in 2017 honderden liters koffie en thee zijn geschonken door de 

koffiegroep? Iedere week na de Heilige Mis drinken vele tientallen 

parochianen gezellig koffie met elkaar. Kom ook eens langs! 
 
- er naast de koffiegroep ook een schoonmaakgroep, een poetsgroep, een 

klusgroep, een evenementengroep, een kerststalgroep, een werkgroep 
MOV, een kinderwoorddienstgroep en een welkomstgroep actief zijn in de 

Sint Josephkerk? En misschien nog wel meer? 
 

- er op 22 juni een bus vol met parochianen op bedevaart is gegaan, 
georganiseerd vanuit de Sint Josephkerk? Dit jaar werden de Zusters Maria 
Stella Matutina in Dordrecht, de OLV Hemelvaartparochie in 
Raamsdonksveer en Gorinchem bezocht. 

 
- er ook ieder jaar Josephparochianen meegaan met bedevaarten naar 

Kevelaer, Banneux en Amsterdam (Stille Omgang)? 
 
- Op 17 juni 2017 het Magnificatkoor heeft gezongen bij de vormselviering 

van de Petrus en Paulusparochie in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude? 

 
- het Sint Jozefkoor op 19 november 2017, rond de feestdag van Sint 

Caecilia, uit eten is geweest? 

 
- de Kerstnachtmis in 2017 muzikaal is verzorgd door een projectkoor? Dit 

koor bestond uit het Sint Jozefkoor aangevuld met een aantal enthousiaste 
zangliefhebbers; 

 
- er met Kerstmis 2016 weer vele 

honderden bezoekers zijn 

geweest om de kerststal te zien? 
 

- er tijdens die kerststal-
bezichtiging ook een 
kinderprogramma plaatsvindt 
met levende herders, engelen en 

koningen? 
 
- al deze activiteiten niet hadden kunnen plaatsvinden zonder de vele 

vrijwilligers die zich telkens weer beschikbaar stellen? Wij zijn heel 
dankbaar met al die vrijwilligers. Wilt u voor hen blijven bidden?  
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SAMENGEVAT 
 

Voor de Sint Josephkerk was het jaar 2017 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 2018 in. Doet u weer met ons mee? Bij 

voorbaat een van harte: dank u wel.  
 

Een Zalig Kerstfeest 

en een gezegend 2018 toegewenst. 
 

Kees van Hees, voorzitter beheercommissie 
 
 

Vacature 
 

De Sint Josephkerk is een enthousiaste RK geloofsgemeenschap in 
Leiden. De gemeenschap is vitaal en toekomstvast. De kerk wil nog vele 

jaren haar taak als baken van geloof in Leiden blijven vervullen. 
 

Vanaf begin 2018 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 
 
 

HELP DE SINT JOSEPHKERK 
 

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 geloofsleven in Leiden. De Sint 

Josephkerk wil deze rol nog lang blijven vervullen. Daar is geld voor nodig en 

daarom hopen wij op uw financiële steun. Gebruik de hiernaast afgedrukte 
machtigingskaart om een gift of donatie te doen. Knip de kaart uit, stop hem in 
een envelop en stuur hem op. Of gooi hem in de collecteschaal. U kunt de kerk 
ook steunen in de vorm van een schenking of legaat bij uw nalatenschap. 
Denkt u daar wel eens over na? Bel of mail dan de pastoor, dan kunt u hier in 
alle rust met hem over praten.  

Alle contactgegevens over de Sint Josephkerk en de vaste mistijden 

vindt u op de achterzijde van dit jaarverslag. 

mailto:annelies.cremers@gmail.com
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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. 
 

 



 12 

Parochiekern OLV Hemelvaart en Sint Joseph: 

Herensingel 3 
2316 JS Leiden 

071 - 5130700 
www.stjosephleiden.nl 

 
Bank: NL57 INGB 0000 602334 

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@gmail.com 

 
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., 

Regio Noord (met de H. Lodewijkkerk) 


