
De kerk bij u op de hoek: Sint Joseph

Ontmoeting met God
LEIDEN - Wat is er aantrekkelijk in de
kerkdienst in de Sint Josephkerk? De
eerste reactie van de pastoor Jeroen
Smith is: "Alle generaties zijn aan-

wezig." "Daarnaast", voegt Annelies
Cremers eraan toe, "is het aantrekke-

lijk voor gezinnen dat er ook andere
gezinnen zijn." Ze is er trots op dat
er een kinderwoorddienst is en dat
ouders in de moderne crecheruimte
ook de mis kunnen volgen via een
beeldscherm met geluid.

AIs je het gebouw binnenkomt, valt
je oog meteen op een gigantisch
fresco uit de jaren twintig achter
het altaar met God, Vader, Zoon
en de Heilige Geest. Pastoor Jeroen
Smith: "De eerste aandacht bij de
vieringgaat uit naar God zelf en dat
is een God die leeft. Zijn aandacht
gaat daarom ook naar ons uit. Zo
wordt het een bijzondere plek van
ontmoeting met de levende God die
Liefde is." De mis is net afgelopen en
de pastoor is nog vol vuur van zijn
prediking.

Activiteiten
Naast de mis zijn er ook kerkacti-
viteiten. "Die zijn", vertelt pastoor
Jeroen Smith, "om te beantwoorden
aan wat Jezus van ons vraagt: niet
alleen maar verticaal kijken naar
de hemel, maar ook voor elkaar
zorgen. En als we alleen maar hori-
zontaal kijken, dan zijn we meer
een instelling die probeert goede
werken te doen." Wat dat concreet
betekent vertelt Annelies Cremers:
"Sinds deze herfst hebben we de
bezoekgroep nieuw leven ingebla-
zen." Dat wordt grondig aangepakt
met verschillende niveaus van
bezoek: diaconaal bezoek, pasto-
raal gesprek, delen van de Heilige
Communie, analyse van bepaalde
situaties of alleen een praatje.
Actueel is de restauratde van de
kerk. Pastoor Jeroen Smith: "We
willen benadrukken dat het kerk-
gebouw hersteld is, maar ook dat
het gebouw er is om Jezus beter te
leren kennen." In het kader daarvan
houden ze een expositie over de
lijkwade van Turijn, van 18 febru-
ari tot 26 maart elke zaterdag en
zondag tussen 14.00 en 16.00 uur
vrij toegankelijk. En om dezelfde
reden hebben ze De Vrienden van
Sint Joseph geintroduceerd: "Niet
om geld in te zamelen, maar om de
persoon vanJoseph als voorbeeld te
nemen", aldus Annelies Cremers.

Pastoor Jeroen Smith en Annelies
Cremers voor de gerenoveerde Sint
Josephkerk (Foto: pr/F. Weber).

het geloof relevantie heeft voor je
gewone leven, mensen ontdekken
dit steeds meer en durven daar
ook over te spreken." Verrassend,
zoals hij het verwoordt: "Het gaat
om een vriendschap met God en
een vriendschap verrijkt altijd je
leven. En het is hoopgevend waar
die vriendschap toe kan leiden: zo
ondersteunen ze bijvoorbeeld een
gemeenschap in Haiti, duizenden
kilometers ver weg: omdat je een
bent in het geloof!"
AnneliesCremersvult aan:"Wewer-
ken mee aan de stadsmissie waar-
bij de Hartebrugkerk open wordt
gesteld midden in de winkelstraat,
de pastoor geeft ook de Alphacur-
sus, een introductdecursus over het
christelijk geloof. We proberen op
die manier de drempel laag te hou-
den zodat de mensen komen om te

kijken wat we doen en waarom we
die vriendschap hebben met onze
Lieve Heer".•
De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•
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Pastoor leroen Smith: "Ik denk dat




