
 

 

Opgave strook 

 

Toezenden aan / 

In de bus doen bij: 

 

Pastorie Sint Joseph, 

Herensingel 3 

2316 JS Leiden  

 

Of in de speciale bus  

bij het Sint Josephbeeld  

in de kerk  

aan de Herensingel. 

 

Paus Franciscus over Sint Joseph: 
(16 januari 2015 op de Filippijnen)  

“Ik houd veel van Sint Joseph, omdat hij 

een man van stilte en strekte is. Op mijn 

tafel heb ik een beeld van Sint Joseph  

die slaapt. Zelfs als hij slaapt waakt  

hij over de Kerk.” 

“De rust van Sint Joseph onthulde Gods 

Wil voor hem. In dit moment van rusten  

in de Heer, zoals wij ook even pauzeren 

van onze dagelijkse verplichtingen en 

activiteiten, spreekt God tot ons.” 

“Maar zoals Sint Joseph, wanneer we de 

stem van God vernomen hebben, moeten 

we ontwaken uit de sluimer, moeten we 

opstaan en aan de slag gaan.”   

Coördinatie en informatie: 

O.L. Vrouw Hemelvaart - Sint Josephkerk 

Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o. 

www.stjosephleiden.nl 

vriendensintJoseph@gmail.com  

071 5130700 

VRIENDEN VAN 

SINT JOSEPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Joseph is een vriend van God 

Hij stond Maria bij 

      zorgde voor het Kind Jezus 

      vertrouwde op de Heer 

      bad en werkte 

Hij waakt over ons vanuit de Hemel 

http://www.stjosephleiden.nl/
mailto:vriendensintJoseph@gmail.com


Toen de kerk gebouwd werd aan de 

Herensingel in 1925 kreeg die de naam 

van Sint Joseph. 

In 1930 werd de Vereeniging van de Sint 

Josephpenning 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) 

verrichten 

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 bijgehouden en men 

krijgt de brochure als bevestiging van het 

lidmaatschap. 

Voor wie? 

Iedereen die zich met de Leidse Sint 

Josephkerk verbonden weet en/of een 

speciale devotie voor Sint Joseph heeft. 

Ik meld mij aan als lid van de  

Vrienden van Sint Joseph 

Achternaam 

 

Voorletters of voornaam 

 

Adresgegevens 

Straat 

 

Huisnummer 

Postcode 

Stad  

 

E-mail 

 

Tel. 

 

Ik beloof Sint Joseph speciaal te eren en in 

zijn geloof en vriendelijkheid na te volgen.  

Handtekening  

 


