
Het Leger des Heils stroopt de mouwen op 

"Het verkondigen van het 
evangelie in woord en daad" 
LEIDEN - In de Groenesteeg op de hoek 
van de Herengracht, dus midden in 
het centrum, is het korps Leiden 
gevestigd. lk denk dat iedereen wel 
eens van het Leger des Heils heeft 
gehoord. Hun leidmotief is dan ook 
overbekend in de hele wereld: "Hel
pen en zorgen voor mensen aan de 
onderkant van de samenleving. Want 
wij geloven dat iedereen ertoe doet." 
Het doel van het Leger is: "Het ver
kondigen van het evangelie van Jezus 
Christus in woord en daad." 

door Ella Veenstra-Monteban 

Het Leger des Heils wordt wel het 
kerkgenootschap van de opge
stroopte mouwen genoemd: er was 
en er is nog steeds veel aandacht 
voor hulp aan (geestelijk en maat
schappelijk) ontspoorde mensen. 
Het begon destijds met de strijd 
tegen het alcoholisme in de indus-
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triesteden. Nu zijn het onder ande
re daklozen, verslaafden, prostitu
ees en eenzamen die op de steun 
van het Leger des Heils kunnen 
rekenen. Helpen waar alle andere 
hulp faalt of geheel afwezig is, daar 
zijn ze goed in bij het Leger. Hoewel 
straatevangelisatie bijna tot het 
verleden behoort is er nog steeds 
de Heilssoldaat die in de Kersttijd 
op straat staat met de traditionele 
kerstpot. Het bekende Goodwill
centrum van Majoor Bosshardt in 
Amsterdam heeft het Leger veel. 
bekendheid gegeven. Zij ging met 
haar medewerkers langs de kroe
gen van de hoofdstad om het blad 
De Strijdkreet uit te delen. 
Het Leger is sinds jaren gesplitst in 
onder meer het Kerkgenootschap 

Leger des Heil~ en een Stichting 
Welzijns- en Gezondheidszorg. Er 
zijn momenteel 50 kerkelijke afde
lingen actief in Nederland; niet 
allemaal hebben ze twee organisa
ties. De meeste hebben alleen een 
kerkgenootschap. Het Leger is al 
sinds 1892 actief in Nederland. De 
geloofsgemeenschap van het leger 
is ontstaan uit het methodisme. Dat 
is een stroming die in de achttien
de eeuw ontstond vanuit de Angli
caanse kerk in Engeland. Er wordt 
nadruk gelegd op een persoonlijke 
geloofsbeleving en een christen
dom van de daad. In Nederland is 
het leger des Heils sinds 1946 een 
officieel kerkgenootschap. In het 
Leger speelt muziek een grote rol. 
Bijna ieder korps heeft een eigen 
brassband en tijdens de samen
komsten op zondag wordt er veel 
en uitbundig gezongen en muziek 
gemaakt. Ook getuigenissen tij
dens de bijeenkomsten zijn een 
vast onderdeel van de dienst. 
Ik heb een ontmoeting in het pand 
aan de Groenesteeg met Korpslei
der Kapitein Maarten Hocque. Als 
ik binnenkom zie ik meteen een 
grote bedrijvigheid. Een aantal 
dames is bezig op naaimachines 
van alles te maken. Er is een keu
ken en er staan zitpanken en lange 
tafels en stoelen. Het oogt allemaal 
warm en verwelkomend. Hocque: 
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"Sinds acht jaar ben ik in Leiden 
bij het kerkgenootschap Leger des 
Heils als korpsofficier/ voorganger. 
Zelfkom ik uit Den Haag, waar een 
veel grotere afdeling van het Leger 
is. In Leiden is alleen een Kerkge
nootschap dus wij hebben geen 
afdeling Welzijn en Gezondheids
zorg. Dat betekent dat wij geen 
opvang hebben voor bijvoorbeeld 
daklozen en ook geen eten ver
strekken vanuit een gaarkeuken. 
Wel hebben we hier diverse acti
viteiten zoals een kledingwinkel 
en een modecafe. Sinds een aantal 
jaren organiseren we elke derde 
dinsdag van de maand maaltij
den voor iedereen die wil komen, 
samen met studenten die lid zijn 
van de Christelijke studentenver
eniging Navigators. Vooral mensen 
uit de buurt komen hier op aF. • 
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