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JAAROVERZICHT 2013 
 
 
 
 

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. 

 

NIEUWE PAUS 
 

Na het vruchtbare pontificaat van paus 
Benedictus XVI was de belangrijkste 
kerkelijke gebeurtenis van het afgelopen 
jaar de komst van een nieuwe paus. In 

korte tijd heeft Paus Franciscus de harten 
van vele mensen over heel de wereld voor 
zich gewonnen. Binnen de rijkdom van de 
Kerk kiest de nieuwe paus voor andere 

accenten. Accenten die de wereld 
aanspreken, die door de wereld worden 
opgepikt en die de kerk positief de 21e 

eeuw insturen. De Kerk is dankbaar en 
hoopvol gestemd. De nieuwe paus is ook 
in onze Sint Josephkerk niet onopgemerkt 
voorbij gegaan. In vele preken zijn 
inspirerende woorden van de nieuwe Paus 
geciteerd. Net als Paus Franciscus wil de Josephkerk aanbidden, dienen en 
evangeliseren midden in de samenleving, tussen de mensen. Zo is de Sint 

Josephkerk een kerk die er toe doet.  
 

100 BOSSEN BLOEMEN  
 
Wist u dat er namens de Sint Josephkerk iedere week een bos bloemen 
naar een zieke, bejaarde of aan huis gebonden parochiaan wordt gebracht? 

Dat zijn per jaar 52 bossen bloemen. 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. Op Palmzondag 2013 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.   
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DE JOSEPHKERK: HUIS VAN GOD, HUIS VAN GEBED 
 
Een grove schatting leert ons dat de Josephkerk in 2013 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 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 hierdoor een waardevolle plek in het leven van veel mensen. 
 

VASTENACTIE 
 
Ieder jaar doet de Sint Josephkerk mee aan de vastenactie. Een 
inzamelingsactie voor dienst- en hulpverlenende projecten ver weg en 

dichtbij. Hierbij werkt zij samen met de andere Leidse kerken. In 2013 is € 
700,=  ingezameld voor een school in Ghana en voor een 
hulpverleningsproject in de Leidse Regio. 
 

ACHT VOLWASSENEN GEDOOPT  
 

Ieder jaar worden in Nederland nog vele honderden volwassenen katholiek. 
De Josephkerk is dankbaar dat acht volwassenen zich hebben laten dopen 
in 2013. Binnen hun dagelijks leven volgen zij nu de weg van Jezus. Zeven 
volwassenen zijn in de Paasnacht gedoopt en één in december. De Alpha-
cursus is een goede gelegenheid om het katholieke geloof vrijwblijvend te 
verkennen. Tien ochtenden met inleidingen en gesprek rond de kernpunten 

van het geloof. Deze start weer op 12 februari 2014. Info bij pastoor Smith 
(zie onder). 
 

250 HUIS- EN ZIEKENBEZOEKEN 
 
Iedere maand trekken vrijwilligers en de diaken er op uit om een zieke of 

aan huis gebonden parochiaan thuis 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 2013 zijn er op deze 
wijze ruim 250 huisbezoeken afgelegd. 
 

ROUWVERWERKING 
 
In de Sint Josephkerk is een groep vrijwilligers actief die hun ogen en oren 
open hebben staan voor mensen die een dierbare hebben verloren. Dit is 
een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Mensen die dit meemaken 
verdienen speciale aandacht. De Sint Josephkerk kan troost, een luisterend 
oor, bemoediging, gebed en hulp bieden in de vorm van ondersteuning 
door deze groep vrijwilligers die hiertoe speciaal zijn opgeleid. 
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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 vrijwilligersavond, 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. Heel wat werkgroepen en koren dragen bij dit alles hun 
onmisbare steenje bij. 
 

MEER DAN 250 BEZOEKERS PER WEEK. 
 
In 2013 verwelkomde de Sint Josepkerk wekelijks gemiddeld 175 

kerkbezoekers. Daar is de Poolse geloofsgemeenschap niet bij opgeteld. 
Daar zijn ook de parochianen die op weekdagen in de kerk komen niet bij 
opgeteld. Tel je die er bij dan zijn dat meer dan 250 kerkbezoekers per 
week. Op weekdagen wordt de kerk bezocht om de Rozenkrans te bidden, 
om een Avondmis of Eucharistieviering speciaal voor ouderen bij te wonen, 
om een catechesecursus of lezing te volgen, om de Pater Pio gebedsgroep 

mee te maken, om een rouw- of trouwdienst bij te wonen en om nog veel 
meer andere redenen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alle kerkgangers hebben zo hun eigen redenen om even op adem te komen 
bij God. De Eucharistie, een kort gebed, een moment van overdenking, van 
zorgen, blijdschap, verdriet enzovoort. De Josephkerk is hiermee een oase 
van rust. Een baken van God’s aanwezigheid in de Leidse samenleving. En 
bij het kopje koffie dat iedere zondag na de Mis wordt geschonken is de 
zaal altijd gezelig vol! 
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KINDEREN EN JEUGD 
 
De Sint Josephkerk is een kinderrijke kerk. Daar zijn we heel dankbaar 

voor. Wist u bijvoorbeeld dat de Josephkerk 16 misdienaars en 
altaarassistenten telde in 2013? Wist u dat er gemiddeld tussen de 10 en 
15 kinderen de zondagse crèche of de kinderwoorddienst bijwonen? De 
Sint Josephkerk besteedt veel aandacht aan kinderen en jeugd. Over de 
crèche en kinderwoorddienst kon u al lezen. In 2013 zijn drie 

cursusavonden gegeven aan ouders waarin nuttige tips werden besproken 
over het enthousiast houden van kinderen, jeugd en pubers bij de kerk en 
het katholieke geloof. Daarnaast is er ook een groot aantal 
catechesebijeenkomsten georganiseerd voor kinderen zelf. 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. Tenslotte hebben de diaken en 

vrijwilligers van de Sint Josephkerk een deel van de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel verzorgd. In 2013 hebben 
vijf kinderen hun eerste Heilige Communie gedaan. 
 

HULP VER WEG EN HULP DICHTBIJ 
 
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.  
Een paar duizend euro wordt er zo jaarlijks ingezameld voor organisaties 
als MIVA, Memisa, de partnerparochie in Haïti enzovoort. Daarnaast levert 

de Sint Josephkerk een financiële bijdrage aan de diaconie die vanuit 

Diaconaal centrum ‘De Bakkerij’, namens alle Leidse kerken wordt 
aangeboden aan Leidse dak- en thuislozen. Maar er wordt niet alleen geld 
ingezameld. De Sint Josephkerk verkoopt ook ‘fair trade’ producten uit de 
derde wereld en zamelt voedsel in voor de Voedselbank. Last but not least 
hebben vrijwilligers het voor elkaar gekregen om 28 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. 
 

50 PELGRIMS NAAR SINT WILLIBRORD EN BREDA  

 
Op 27 juni 2013 is een volle bus met parochianen afgereisd naar Sint 
Willibrord en Breda voor de jaarlijkse parochiebedevaart. Dit jaar werd de 

Lourdesgrot en het Begijnhof bezocht. 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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400 ROLLEN ROTSPAPIER 

 

In de kersttijd ontkomen we 
er niet aan om kort wat 
feiten over de kerststal te 
melden. Zoals u in de krant 
hebt kunnen lezen beschikt 

de Sint Josephkerk 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. De kerststal van 
de Sint Josephkerk is 
hiermee uniek in zijn soort 
en wordt een echte 
publiekstrekker. Wist u dat 
in 2012 tijdens de 

bezichtigingsmomenten op 
tweede kerstdag en op 27 
december meer dan 250 
mensen de stal hebben 
bezichtigd? In 2013 hopen 

wij dit wederom te 
realiseren. Dank aan alle 

vrijwilligers. 
 
 
 
 

GOEDE VRIJDAG TOCHT EN SACRAMENTSPROCESSIE 
 
De Josephkerk is geen kerk met gesloten deuren. De Josephkerk laat zich 
zien in het midden van de samenleving. 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 vijf 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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HELP DE SINT JOSEPHKERK 
 
De Sint Josephkerk is een kerk die er toe doet. Een kerk die van grote 

waarde is voor het geloofs- en gemeenschapsleven. De kerk vervult een 
belangrijke maatschappelijke rol midden in 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. 
Bij felle regenbuien staan er op vele plekken emmers in de kerk vanwege 
lekkages. Het dak moet nodig gerepareerd worden. Daarom doet de Sint 
Joseph kerkgemeenschap een beroep op u. Hoeveel is de kerk u waard?  
 
Wij hopen op uw financiële steun. Gebruik de bijgesloten acceptgirokaart 

om een gift of donatie te doen. Een beter alternatief is om de hiernaast 

afgedrukte machtingskaart in te vullen, uit te knippen, in een envelop te 
doen en deze op te sturen naar de kerk of in de collecteschaal te 
deponeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpt u mee??  Fijn !!  Dank u wel !! 
 
 

Een zalig Kerstfeest en een gezegend 2014 toegewenst ! 
 
 

 



 7 

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,=  € ….. 

 
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:  

 
 
(opsturen naar onderstaand adres of in de collecteschaal deponeren) 
 
                         

 

Parochiekern OLV Hemelsvaart en Sint Joseph: 
Herensingel 3 

2316 JS Leiden 
071 - 5130700 

www.stjosephleiden.nl 

 
Bank: 602334 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) 

http://www.stjosephleiden.nl/
mailto:diakengjclavel@tele2.nl
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De OLV Hemelvaart en Sint Josephkerk maakt deel uit van de 
 HH Petrus en Paulusparochie 


