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Bouwen aan je parochie
Alle doemscenario’s ten
spijt, katholiek Nederland kent nog pareltjes
van hoop en bemoediging. Eén ervan is de
Leidse Sint-Josephkerk,
een vitale geloofsgemeenschap in een bijzonder kerkgebouw. De gemeenschap bouwt aan de
toekomst.

Liturgisch beleid
Hoe komt het dat hier zo’n bijzondere sfeer heerst en dat
deze kerkgemeenschap niet
beantwoordt aan al die doemscenario’s die de media over
katholiek Nederland uitrollen?
Een belangrijke oorzaak van
de vitaliteit lijkt het liturgisch
beleid van pastoor Jeroen
Smith. Sinds zijn komst in 2001
is gekozen voor herkenbaarheid in de liturgie. Persoonlijk
contact met Jezus in de heilige

Eucharistie is de basis van het
persoonlijk en kerkelijk leven.
De zondagse en doordeweekse Mis vindt men hier belangrijk. Men kiest duidelijk voor
de sacramenten, voor de band
met de bisschoppen en in het
bijzonder met de paus. De Josephgemeenschap gaat mee in
de beweging van de wereldkerk, een beweging van aanbidden, dienstbaar zijn en
evangeliseren.
Nieuw leven
Deze lijn heeft geleid tot een
omslag in het kerkelijk leven in
de Sint-Joseph. Liep de kerk
eerst mee met de neerwaartse
landelijke trends, sinds een
aantal jaren groeit de gemeenschap op alle fronten geleidelijk. Kort na de komst van pastoor Smith werden de
wekelijkse eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid
in ere hersteld. Vervolgens
startte hij een Pater Pio-gebedsgroep in Leiden en een katholieke versie van de Alphacursus. Een compleet pakket
aan nieuwe initiatieven deed
het enthousiasme en het zelfvertrouwen onder de parochianen opleven.

trappistenbieren op het Leids
Bierfestival. Enerzijds om de
kas van de kerk te spekken,
anderzijds om te evangeliseren. De Josephkerk kent ook
een lange traditie van huis- en
ziekenbezoek en heeft een
ijzersterke MOV-groep.

Identiteit en diepgang
Dat enthousiasme is niet onopgemerkt gebleven. De gemeenschap is gegroeid in geloof en in aantal. De
oorspronkelijke parochianen
van voor 2001 kwamen voornamelijk uit de volkswijken
van Leiden-Noord. Zij ontmoeten nu medegelovigen die
pas katholiek zijn geworden,
die uit andere wijken van de
stad komen, die baby’s en
kleine kinderen hebben, van
verschillende nationaliteiten
zijn en die tot nieuwe bewegingen horen. Allemaal willen
zij samenkomen rond de verrezen Heer.
De mix van mensen zorgt ervoor dat er een ‘warm’ klimaat heerst waarin nieuwkomers snel worden opgenomen.
Gregoriaans en liederen uit de
vernieuwing wisselen elkaar
af. De Josephparochiaan, wat
zijn achtergrond ook is, kiest
voor identiteit en diepgang,
met een enthousiasme dat
men niet verborgen houdt. De
sacramentsprocessie door het
Leidse centrum is nieuw leven
ingeblazen en dwingt veel respect af. Vrijwilligers staan
jaarlijks met een kraam met
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Wie vanuit het noorden Leiden
binnenkomt, kan het eigenlijk
niet ontgaan. Een statig kerkgebouw domineert de skyline
van Leiden-Noord. Het is de
kerk van Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart en Sint-Joseph, al
sinds 1925 gelegen aan de Herensingel.
Als je dichterbij komt, zie je dat
je te maken hebt met een bijzonder gebouw, de grootste
katholieke kerk van de Leidse
regio. Wie hier op zondag binnenstapt, ontmoet een welkomstcomité dat je van harte

welkom heet, je een missaaltje
overhandigt en nieuwkomers
informeert over de crèche, de
kinderwoorddienst en het koffiedrinken na de Mis.
Vervolgens wordt je aandacht
gegrepen door de vele baby- en
kindergeluidjes. En als je eenmaal zit en om je heen kijkt,
dan zie je dat je niet alleen
bent. Gemiddeld tweehonderd
gelovigen wonen de Missen
bij, en wel uit alle leeftijdscategorieën. Bovendien is er elke
zondag ook een Poolse Mis
met eveneens zo’n tweehonderd gelovigen.

De Josephkerk in de steigers.
Bisschop Hans van den Hende draagt de Mis op in een goedgevulde Josephkerk.

Agenda
Dag voor het leven
Dadizele (Moorslede) (B), zo 22 mei
Dag voor het leven in de basiliek van
O.-L.-V. van Dadizele (B-8890 Moorslede) georganiseerd door Pro Vita i.s.m.
Bedevaartanimatie O.L.V. van Dadizele. Aankomst 14.30 uur, aansluitend om
15.15 uur aanbidding, rozenkransgebed en biechtgelegenheid. Om 16.00
uur is er een H. Mis. Vooraf kan men
deelnemen aan de ‘Tocht voor het Leven’ vanuit Kortrijk om 09.00 uur (18

km) of Moorsele om 13.15 uur (7 km).
Deelnemers worden met een bus teruggebracht naar hun respectievelijke vertrekplaatsen.
Info/opgave: 015/42.28.14, www.provita.be
Aanbiddingsweekend
Renkum, vr 27 t/m zo 29 mei
In de O.-L.-V. Tenhemelopnemingkerk
vindt van vrijdag 17.00 tot zondag
09.00 uur een veertig uur durende aanbidding plaats, georganiseerd door de
Shalomgemeenschap.
Info: (0317) 35 67 24,
apostolicautrecht@comshalom.org

Monastieke meeleefdagen
Echt, vr 27 t/m zo 29 mei
Meeleefweekend bij de Trappisten van
Abdij Lilbosch in Echt (Pepinusbrug 6).
Voor jonge mannen van 17-39 jaar met
persoonlijke interesse in het leven als
monnik.
Info/opgave: info@abdij-lilbosch.nl, www.
abdij-lilbosch.nl
Sacramentslof
Groenlo, zo 29 mei
Plechtig lof op Sacramentszondag in de
H. Calixtusbasiliek (Kerkstraat 8). Het
Lof begint om 17.00 uur, agens is pas-

Een uitdaging
Toch staat men nu voor een
uitdaging. De kerk wordt gerestaureerd en dat betekent
extra werk voor de vele vrijwilligers. In december 2015
gaf de bisschop van Rotterdam groen licht voor de restauratie van onder andere het
dak, dat al jaren lekt. De kerk
ligt in de Leidse arbeiderswijken en heeft het financieel gezien nooit breed gehad. Dat
speelt haar nu parten, waardoor extra gewerkt moet worden aan fondsenwerving en
kerkbijdragen. Iedere eerste
zondag van de maand houdt
men een kort aanbiddingslof
om te bidden voor de restauratie, de benodigde financiën
en zegen over de geloofsgemeenschap.
De renovatie van ruim 1,4 miljoen euro is geen doel op zich.
Naast de monumentale waarde is een kerk veel meer dan
d
alleen maar stenen. God is er
a
vertegenwoordigd, het gev
bouw heeft een prachtige uitb
sstraling en dankzij de kerk
kan een geloofsgemeenschap
k
verder groeien, blijven aanv
bidden en zich inzetten voor
de omgeving.
In december 2016 hoopt men
de restauratie afgerond te hebben. Dan is het statige rijksmonument uit 1925, ontworpen
door Leo en Jan van der Laan,
weer jaren beschikbaar voor de
geloofsgemeenschap en kan de
kerk als baken van geloof blijven stralen aan de Leidse skyline. (KN/Josephkerk)
Info: www.stjosephleiden.nl

toor H. de Jong.
Info: www.stpaulusparochie.nl
Slavisch-Byzantijnse liturgie
Wierden, zo 29 mei
Goddelijke liturgie van de H. Johannes
Chrysostomus. Aanvang om 10.30 uur
in de Jan de Doperkerk (Stationsstraat
20).
Info: www.wladimir-hengelo.nl
Gebedsviering
Raalte, za 4 jun
Maandelijkse gebedsviering in de Pauluskerk (Westdorplaan 122) i.h.k.v. het

