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50 jaar 
H.-Josephkerk
Hoe beschrijf je de geschiedenis van een kerkgebouw? Het is toch niet meer dan een opeenstapeling van 
stenen? Volgens de mensen in deze jubileumbundel is een kerk veel meer dan alleen een gebouw. ‘Het is een 
steen geworden getuigenis’, zegt pastoor Van Klaveren die er sinds 2008 de scepter zwaait. ‘Het is een thuis’, 
zegt Jolanda Glissenaar die precies even oud is als de Josephkerk. ‘Het is een warm welkom in een vreemde 
wereld’, zegt de familie Toma, die er troost en herkenning vond na hun vlucht uit Irak. ‘Het is een plek voor 
mensen met wie je een band hebt, omdat ze dezelfde uitgangspunten hebben als jijzelf’, zegt het echtpaar 
Den Boer. En dat is het prachtige van een kerkgebouw en zeker een kerkgebouw als de Josephkerk: iedereen 
kan er vinden wat hij nodig heeft. Voor iedereen is er plek.

In de afgelopen vijftig jaar zag de H.-Josephkerk velen komen en gaan. Mensen werden er gedoopt en 
gevormd, ze trouwden er en ze werden er naar hun laatste rustplaats geleid. Als de stenen van de Josephkerk 
eens konden spreken... 

In deze jubileumbundel doen we een poging om voor ze te tolken. 
Behalve een overzicht van de gebeurtenissen in en rond de kerk en de verschillende pastoors door de jaren 
heen, zijn er de uiteenlopende verhalen van uiteenlopende mensen in te vinden. Tezamen schetsen zij het 
beeld van een kerk waaromheen veel is gebeurd. Fusies, sloop, inkrimping, noem maar op. 
En de Josephkerk zag toe en bleef staan. 
Als een rots in de branding. 
Door al die jaren heen.
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Ten geleide...
Het zal zo’n twee jaar geleden geweest zijn dat een aantal parochianen bij elkaar zat te filosoferen over wat 
er binnen de parochiegemeenschap, of geloofsgemeenschap, zoals dat tegenwoordig heet, zoal speelde. 
Het ging toen onder andere over de lang gekoesterde wens van een nieuwe, grotere parochiezaal - die in-
middels gelukkig (eindelijk!) is gerealiseerd en die een welkome rol kan vervullen bij het bevorderen van de 
saamhorigheid binnen onze geloofsgemeenschap. Terloops werd toen opgemerkt dat het kerkgebouw aan het 
Aalberseplein binnenkort 50 jaar zou bestaan. Dat bracht een aantal oud-parochiebestuurders ertoe de kop-
pen bij elkaar te steken: een mooie aanleiding om de saamhorigheid binnen de Goudse r.-k. gemeenschap te 
bevorderen! 
Dat leidde tot een aantal geanimeerde bijeenkomsten, waaruit vele ideeën voortsproten, waarvan we er de 
afgelopen anderhalf jaar een aantal hebben gerealiseerd. Rode draad was dat we gedurende zes kwartalen 
aandacht aan het jubileum zouden besteden. 
Inmiddels waren we erachter gekomen dat ook de Pauluskerk aan het Van Hogendorpplein haar 50-jarige ju-
bileum vierde. Op Antoniusdag september 2012 waren dan ook vertegenwoordigers van de Pauluskerk uitge-
nodigd bij de eucharistieviering en bij het feestelijke samenzijn op het schoolplein na de viering. Op die dag 
hebben we afgesproken om te proberen een aantal activiteiten samen te doen. Dit in de wetenschap dat we 
allen geloven in die Ene God.

We zijn in januari 2013 gestart met de uitgifte van een speciaal velletje postzegels met daarop de afbeelding 
van de jubilaris. Het eerste velletje werd op 6 januari na de eucharistieviering overhandigd aan pastoor Van 
Klaveren, als start van de jubileumactiviteiten. De opslag op de verkoopprijs werd bestemd voor de Voedsel-
bank. Zo’n 200 velletjes gingen vlot van de hand en er zijn door het secretariaat ook 300 zegels gebruikt voor 
externe correspondentie. 

Het kwartaal daarop kregen alle parochianen die op nummer 50 wonen rondom de gedenkdag van St. Joseph 
(19 maart) een bloemenhulde. Dit in navolging van de Pauluskerk, die een vergelijkbare actie had bedacht. 
De volgende gezamenlijke actie was een spiritueel minisymposium op 20 april, dat door zo’n tachtig belang-
stellenden werd bijgewoond. Door een tweetal inleiders werd in beide kerkgebouwen gereflecteerd op de 
ontwikkelingen van de Goudse geloofsgemeenschappen. Bijkomend voordeel was dat parochianen en gemeen-
teleden over en weer konden rondkijken in elkaars kerkgebouw, waarvan dan ook goed gebruik werd gemaakt. 
In mei werd de r.-k. geloofsgemeenschap ook uitgenodigd voor de fancy fair van de Pauluskerk. Diverse paro-
chianen waren aanwezig en consumeerden voor Het Goede Doel. De andere gezamenlijke activiteit was het 
Korenfestival, dat op 26 oktober 2013 plaatsvond: vijf enthousiaste koren die voor een publiek van zo’n 300 
belangstellenden op inspirerende wijze het beste van hun kunnen ten gehore brachten.

Met Kerst 2013 was het vijftig jaar geleden dat de eerste eucharistieviering in de nieuwe kerk werd opge-
dragen. Reden om een parochiaan in het zonnetje te zetten die exact op die datum (22 december 1963) was 
geboren. Zij kreeg een speciale Josephspeld uitgereikt - een remake van de speld die in het verleden bestemd 
was voor vrijwilligers met een bijzondere staat van dienst voor de Josephgemeenschap. Haar verhaal treft u 
elders in dit blad aan.

Met de pontificale eucharistieviering op 27 april 2014, met als voorganger onze bisschop Mgr. J.H.J. van den 
Hende, diverse oud-pastores als medeconcelebranten en de presentatie van deze “glossy” sluiten we de festi-
viteitenreeks af. 

We vonden dat we een aantal verhalen en ervaringen van parochianen en voorgangers van vroeger en nu op 
luchtige wijze bij elkaar moesten brengen en hebben in Marijke Mosterman iemand gevonden die daar uitste-
kend in is geslaagd. Bij deze willen we haar en allen die hun medewerking aan de realisatie van dit blad heb-
ben verleend van harte dank zeggen voor hun zeer gewaardeerde bijdrage! 

Wij hopen dat u als parochianen zult genieten van deze uitgave: een mooie terugblik op 50 jaar H.-Josephkerk 
en 50 jaar r.-k. parochiegemeenschap in Gouda!
Wij als jubileumcommissie hebben het in elk geval graag voor u georganiseerd...

Frank Marcus, voorzitter Jubileumcommissie

Op de foto van links naar rechts:
Marijke Bootsma, Frank Marcus, Jacqueline Laukens, Paul Buis en Hans Swinkels
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Vijftig jaar H.-Josephkerk 

Memorabele jaren waren het voor katholiek Gouda, de begin jaren zestig van de vorige 
eeuw. Op 22 februari 1962 werd de eerste paal van de Josephkerk geslagen. Vier maanden 
daarna, op 30 juni, werd de eerste steen gelegd. Anderhalf jaar later, vlak voor Kerstmis 
1963, werd de gloednieuwe kerk officieus ingezegend en in gebruik genomen. 
En nog eens vier maanden later, op 19 april 1964, werd de kerk officieel ingewijd door de 
bisschop van Rotterdam. Hoe kwam de kerk tot stand? Wie bedacht de plannen en hoe 
zagen die eruit? Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost? 
Archivaris Kees Bots zocht uit hoe het allemaal zover heeft kunnen komen.

De nieuwbouw van de kerk in ‘het Noorderkwartier’ maakte 
deel uit van een groter plan. Er zou een kerk in de binnenstad 
worden gesloten, en de nieuwe kerk zou in ‘De Roomse Hoek’ 
komen, bij gebouwen als klooster Mariënsterre, de Christus-
Koningschool, de Regina-Mundischool en kleuterschool het 
Bijenkorfje. Een kerk ‘met klooster’ moest het worden, maar 
dan gewoon in de vorm van een pastorie, waar paters ‘in fran-
ciscaanse stijl’ zouden moeten kunnen leven. Want de fran-
ciscanen waren van oudsher betrokken bij het wel en wee van 
rooms-katholiek Gouda. Al in 1638 ging de franciscaner pater 
Gregorius Simpernel over tot het stichten van een schuilkerkje 
op de plek waar later de Gouwekerk zou verrijzen.

Naamgeving
De naam ‘Heilige Joseph’ werd in 1963 overgenomen van de 
kerk aan de Hoge Gouwe. Want de parochie die daar z’n ba-
kermat had verhuisde naar Noord. Echter, als het even gewild 
had zou het ook anders hebben kunnen gaan. En dan zou de 
nieuwe kerk nu Verbondskerk hebben geheten. Dat was ook de 
naam van het houten gebouw dat van voorjaar 1959 tot tegen 
het einde van 1963 in dezelfde ‘Roomse Hoek’ dienst gedaan 
heeft als noodkerk. Het werd voor 25 duizend gulden over-
genomen van een parochie in Morgenstond, een wijk in Den 
Haag. 

De aanbesteding
In 1959 kocht de Josephparochie 2440 vierkante meter grond 
tegen een prijs van 38 gulden per vierkante meter. 
Architect Hans Koldewey uit Voorburg ontwierp de kerk in 
1961. Hij stond bekend om zijn voorliefde voor sobere vormen, 
platte daken en moderne materialen als gewapend beton. In 
november 1961 ging de aanbesteding voor 420 duizend gulden 

Een terugblik

naar Schröder uit Wassenaar. De gemeente Gouda verleende 
op 4 januari 1962 de definitieve vergunning, waarna de bouw 
kon beginnen. Bij het realiseren van de kerk ging natuurlijk 
een flink deel van het budget op aan het heiwerk, aan beton, 
aan staal- en dakconstructies en aan gevelbekleding, be-
vloering en beglazing. Maar vlak ook de kosten van aanschaf 
en plaatsing van kerkbanken, altaren en doopvont niet uit. 
Sommige, ook kleinere uitgaven spraken tot de verbeelding. 
Wat te denken van 400 gulden voor ‘het boucharderen van het 
beton’? Van 126 gulden voor 21 vierkante meter ‘krapwerk-
plafond’? En van 405 gulden voor 60 vierkante meter ‘loderite 
vitrix’?

De financiën
De kerkgang in de binnenstad liep in de jaren vijftig zo hard 
terug, dat de Kleiwegkerk gesloten moest worden. De betrok-
kenen konden naar de Gouwekerk, die vrijkwam door de ver-
huizing van de Joseph-parochie naar nieuwbouw in Noord. Al 
met al een omvangrijke financiële operatie. Aan de batenkant: 
186 duizend gulden subsidie van de rijksoverheid, verkoop 
van panden aan de Gouwe en Crabethstraat voor 110 duizend 
gulden, en verkoop van de Kleiwegkerk voor 515 duizend 
gulden aan V&D. Aan de kostenkant: enerzijds 287 duizend 
voor restauratie van de Gouwekerk. En anderzijds de nieuw-
bouw van de Josephkerk. Vlak vóór de start van de bouw werd 
het benodigde budget voor de nieuwbouw geraamd op 870 
duizend gulden. Waarvan 420 duizend voor de aannemer, en 

Impressie van de nieuwe kerk toen die nog gebouwd moest worden

De Noodkerk die van 1959 tot 1963 dienst deed
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de rest voor een groot aantal andere dingen: van beglazing (18 
duizend gulden) en verwarming (25 duizend) tot en met inven-
taris (43 duizend) en inrichting van de pastorie (10 duizend). 
Voor voorfinanciering kon een beroep gedaan worden op een 
half miljoen uit het ‘Fonds Kerkebouw’, en dit geld was niet 
bestemd voor inventaris. Voorts werden er leningen aangegaan 
van totaal een half miljoen, bij de Boerenleenbank. De wer-
kelijke kosten van de aannemer vielen hoger uit, op andere 
posten werd bezuinigd. Uiteindelijk werd het project gereali-
seerd zonder in de rode cijfers te belanden. Mede dankzij de 
parochianen in Noord die vier jaar lang 40 gulden gemiddeld 
per huishouden per jaar schonken. Deze ‘Aktie Verbondskerk’ 
leverde 73 duizend gulden op. 
  
De eerste paal en de eerste steen
Op 22 februari 1962 ging de eerste van de 91 palen de Goudse 
veengrond in, in aanwezigheid van bouwpastoor Maarschalker-
weerd, de parochiepriesters Bertels, Mensch en van Baarle, de 
kerkbestuursleden Arts, Hogervorst en Sontrop, deken Regeer 
van het dekenaat Gouda, burgemeester James van de Ge-
meente Gouda en de wethouders Engelhard en Polet. Zij wer-
den omringd door vele belangstellenden en een grote zwerm 
‘bijtjes’: kinderen van de naburige kleuterschool het Bijen-
korfje. Het heien voltrok zich, zoals dezelfde dag te lezen 
viel in een avondkrant, met ‘het moderne druksysteem’. Een 
nieuwe techniek, maar nadat pater Bertels de start van het 
karwei had aangekondigd door het luiden van het klokje van 
de noodkerk klaarde de pastoor de klus ‘…alsof het tot zijn 
daagse werkzaamheden behoort. Met zichtbare voldoening zag 
hij de 12 meter lange paal, die maar eventjes 4000 kilo woog, 
bij elke trek aan het touw verder in de grond verdwijnen’. Dit 
alles tot groot enthousiasme van ‘de bijtjes’, die het heien 
vergezeld lieten gaan van uitbundig gezoem en vrolijk gezwaai 
met vlaggetjes. Vier maanden later plaatste Deken Regeer 

de eerste steen, een groot hardstenen blok, dat vervaardigd 
was door de Apeldoornse firma Wennekes. ‘In Ipso’ staat erop 
aan twee kanten, met het jaartal 1962 erbij. Dat betekent ‘In 
Hem’, waarmee bedoeld wordt: in Christus. 

Inrichting en aankleding
De bouw duurde langer dan gehoopt: vijftien in plaats van 
elf maanden. In september 1963 kwam de nieuwe kerk uit de 
steigers. De aandacht werd verlegd naar de inrichting en de 
aankleding. Enkele details: de fraaie duif op het doopvont 
werd gesmeed door kunstsmidse De Genster in Helvoirt. Ook 
een altaarkruisje, apostelkandelaartjes, de godslamp, een 
altaarschel, wijwaterschalen en een processiekruis kwamen 
er vandaan. Het natuurstenen doopvont zelf werd, samen met 
altaren en de preekstoel, geleverd door de Apeldoornse Steen-
houwerij. De heer Sterk zorgde voor de aankleding van de 
devotieruimte onder in de toren, onder andere met een beeld 
van de Heilige Antonius. En hij verfraaide de dagkapel rechts 
achter in de kerk, niet alleen met een Josephbeeld maar ook 
met een zelfgemaakt reliëf ‘Maria met Kindje’. Afgesproken 
werd dat van de inventaris van de Gouwekerk alleen de misge-
waden, het linnen en kandelaars en de collecteschalen werden 
overgenomen. De rest moest opnieuw aangeschaft worden. De 
kerkbanken bijvoorbeeld, waarvoor men tegen een prijs van 
22 duizend gulden terecht kon bij Linders Meubelfabriek in 
Nijmegen. Het linoleum eronder werd gekocht bij de Goudse 
firma Potharst. Vooral vanwege de slijtvastheid, en dat getuigt 
van een vooruitziende blik. Want nu, vijftig jaar later, ligt 
het er nog steeds. Het orgel kwam van de firma Rijken & De 
Lange, voor net geen twaalfduizend gulden. En verder konden 
de luidklokken van de te slopen Kleiwegkerk niet zonder meer 
worden overgenomen. Een van de drie klokken bleek te groot: 
er moest een andere worden aangeschaft. Ook moesten er 
nieuwe lagers en assen komen. Extra kosten: 2600 gulden. 

De eerste steen van de Josephkerk wordt gelegd
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Glas-in-lood
Bij de bouw had men gekozen voor glas van dezelfde soort en 
in dezelfde tinten als nu nog te zien is in de zijmuur op het 
priesterkoor. Maar naarmate de jaren verstreken werd steeds 
luider gepleit voor andere, mooiere beglazing. Kosten: 200 
duizend gulden. Hoe aan zoveel geld te komen? De Interparo-
chiële Vereniging kwam met 80 duizend gulden over de brug. 
Het Sint Joseph Fonds legde daar nog eens 50 duizend boven-
op. Met rommelmarkten, een loterij, verkoop van kerstkaar-
ten, een gesponsorde fietstocht naar Santiago de Compostella, 
en de symbolische verkoop van ruiten en ruitjes uit de nieuwe 
beglazing, werd onder het motto ‘Samen sterk voor de 
Josephkerk’ de rest opgehaald: 70 duizend gulden. Yvonne 
Assman van het Rotterdamse glazeniersbedrijf Van Nerum 
ontwierp in 1999 ‘Een spel van licht en kleur’. Alleen pastor 
Bert Janssen liep niet over van enthousiasme, maar kocht toch 
een ruitje. En hij ging helemaal om toen de nieuwe raampartij 
eenmaal klaar was. Hij vond het ‘echt een heel indrukwekkend 
geheel’. Wat de abstracte voorstelling volgens hem uitbeeld-
de? In zijn ogen waren het ‘de omvattende armen van God, 
waarin we gedragen worden.’ Het glas-in-lood in de vijf ramen 
aan de zuidkant zit er al vanaf het begin. Het werd gemaakt 
door glazenier Lennarts. Hij liet zich inspireren door symbolen 
van de Heilige Joseph: arbeidzaamheid, gehoorzaamheid, rein-
heid, rechtvaardigheid, vaderschap.

Inzegening
‘Hoogeerwaarde Heer, hierbij geef ik U verlof om de nieuwe 
kerk ter ere van de Heilige Joseph te Gouda-Noord te visi-
teren en - zo alles in orde bevonden wordt - in te zegenen.’ 
Op 3 december verleende Mgr. Martinus Jansen, bisschop van 
Rotterdam, de deken van het Dekenaat Gouda op 3 december 
1963 toestemming om de nieuwe Josephkerk in gebruik te 
nemen. Kerstmis naderde en het zou toch wel heel mooi zijn 
als men het feest van Christus’ geboorte niet opnieuw zou 
hoeven te vieren in het houten gebouw dat op dat moment al 
bijna vijf jaar dienst deed als noodkerk. En dat lukte, zij het 
op het nippertje, op 22 december. Alles was nog niet af: ‘In de 

zijmuur zaten blanke ruiten, gevat in randen van ruwe houten 
latten, en met de stopverfvingers er nog op. De kruiswegsta-
ties en andere decoraties ontbraken nog, en de verlichting was 
nogal pover. De penetrante geur van het verse granol sloeg op 
de keel...’, herinnert een parochiaan zich. Ondanks dat zat 
het gebouw op 22 december 1963 stampvol. Onder massale 
belangstelling zegende deken Regeer de kerk en ging aanslui-
tend over tot het opdragen van een plechtige Heilige Mis.

Inwijding
‘Het is ons een bijzonder genoegen U mede te delen dat de 
Bisschop van Rotterdam, Zijne Hoogwaardige Excellentie 
Mgr. M.A. Jansen, op zondag 19 april de nieuwe kerk van de 
r.-k. parochie Sint Jozef, aan het Aalberseplein te Gouda-
Noord, zal consacreren, waarna een pontificale Heilige Mis 
wordt gecelebreerd…’ Vier maanden na de inzegening door de 
deken volgde de officiële inwijding van de nieuwe kerk door 
de bisschop, in aanwezigheid van de Goudse burgemeester 
James en andere wereldlijke en kerkelijke genodigden. Van de 
plechtigheden getuigen twee officiële bisschoppelijke oorkon-
des. Op de ene lezen we: ‘Op de 19de dag van de maand april 
in het jaar Onzes Heren 1964 heb ik, Martinus Antonius Jansen, 
Bisschop van Rotterdam, de kerk en dit altaar ingewijd ter ere 
van de Heilige Joseph…’. En op de andere: ‘Op 19 april 1964 is 
door mij, Martinus Antonius Jansen, Bisschop van Rotterdam, 
het hoofdaltaar van de Josephkerk in Gouda in overeenstem-
ming met canon 916 van het Canoniek Wetboek gewijd en het 
voorrecht gegeven tot het opdragen van de Missen die hier 
gevierd zullen worden…’.

Latere aanpassingen
In het vijftigjarig bestaan van de kerk is er aan het gebouw 
niet veel veranderd.  Behalve op een paar punten: andere 
orgels, een nieuwe geluidsinstallatie, verbouwing van neven-
ruimten, en nieuwe ramen. In 1981 werd het orgel vervan-
gen door een Johannesorgel, dat vooraan in de kerk op het 
priesterkoor kwam te staan. Begin jaren 90 werd een tweede 
orgel op het koor geplaatst, aangezien het toenmalige Ceci-

8 Josephkerk
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liakoor niet op het priesterkoor wilde zingen. Beide elektro-
nische orgels hebben de orgelklanken verzorgd tot 2005. In 
dat jaar kwam het orgel uit de voormalige Sacramentskerk 
in Gouda-West beschikbaar. Het was nog wel even een klus, 
want de langste orgelpijpen bleken net even te lang! Maar 
geen nood, want met twee gaten in het plafond werd dat 
probleem vakkundig verholpen. Met die gaten erbij prijkt ‘het 
Sacramentsorgel’ sindsdien op het koor. Vervolgens was er nog 
een investering vereist omdat de kwaliteit van de geluidinstal-
latie te wensen over liet. Onder het motto ‘Samen sterk voor 
de Josephkerk’ werd door het collectantencollege eind jaren 
negentig met een acceptgirokaartenactie in een mum van tijd 
20 duizend gulden ingezameld voor een nieuwe geluidsinstalla-
tie. En verder: toen de kerk gebouwd werd, waren er plannen 
voor een jeugdhuis bij de kerk. Het budget van 150 duizend 
gulden heeft jaren op de balans gestaan. Door een concreet 
plan werd in 1967 echter een streep gehaald, omdat men 
het geld hard nodig had voor andere dingen. Onder andere 
voor versnelde aflossing van een lening die men in 1962 was 
aangegaan voor de bouw van de kerk, want de rente op die 
lening was een flinke kostenpost. Van een jeugdhuis is nooit 
meer wat gekomen. Begin jaren tachtig werd wel een zaaltje 
gerealiseerd voor groepsbijeenkomsten tot 35 personen. In 
2013 resulteerde een nieuwe verbouwing in de huidige, veel 
grotere koffiezaal. 

De Pater Eymard Kapel
Aan de oorspronkelijke plannen van de architect zijn voor de 
aanvang van de bouw belangrijke wijzigingen aangebracht: 
een groter koor en een royalere dagkapel. Sinds 1996 ken-
nen we die als de Pater Eymard kapel. Pater Eymard was de 
grondlegger van de Sacramentijnen die de Eucharistie hoog in 
het vaandel hebben. Het was Sacramentijn Ben Jansen, die in 
1983 de Tiberiasgroep begon in Rotterdam. Een leefgemeen-
schap die ‘mensen wilde opvangen en met hen breken en 
delen zoals Jezus deed aan het meer van Tiberias’. In 1996 
startte de groep in Gouda, aan het Aalberseplein. De dagka-
pel werd hiertoe omgebouwd tot de Pater Eymard kapel. De 
bijeenkomsten in de kapel, waaraan iedereen mocht mee-
doen, bestonden uit een dagelijks morgen- en avondgebed en 
wekelijkse meditaties en woord- en communievieringen. De 

Tiberiasgroep hield in 2005 op te bestaan, maar in de kapel 
vinden nog steeds woord- en communievieringen plaats, op 
vrijdag. En op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszater-
dag worden er de ‘donkere metten’ gebeden.  Er is nog steeds 
een afgietsel van een buste van Eymard te vinden, van Rodin. 
Ook is er sinds 1998 een icoon te zien die in opdracht van 
pater Bert Janssen geschilderd werd door Jopie Koop. Deze 

Houtsculptuur van Omer Gielliet

In 2005 verhuisde het orgel van de Sacramentskerk naar de Josephkerk



toont Eymard met altaar en kelk: de Eucharistie. Helaas is een 
derde kunstwerk, een houtsculptuur van de Zeeuwse priester-
kunstenaar Omer Gielliet ten onder gegaan aan houtrot. De 
boom was van binnen helemaal hol, en dat had een goede, 
spirituele reden volgens Omer: ‘Je moet eerst helemaal leeg 
worden voordat God iets met je kan’. 

Onderdak voor uiteenlopende zaken
In de loop der jaren gebeurde er van alles in de Josephkerk.  
Er waren natuurlijk de ‘gewone’ vieringen en kinderdiensten, 
de gebruikelijke jongerenactiviteiten, bijbel- en bezoekgroe-
pen, soosmiddagen 50+ en vergaderingen van kerkbestuur 
en parochieraad. Maar er gebeurde meer. Zo bood de kerk in 
december 2000 en december 2002 onderdak aan ‘Samen op 
weg naar Kerstmis’, een bont evenement vol kerstverhalen, 
kerstspelen en workshops, gecompleteerd met koormuziek 
en een rommelmarkt. Doel: aan geld komen voor behoud van 
oude misgewaden. Twee jaar daarna was er een tweedehands-
markt ten bate van minderbedeelden, en medio 2005 werd 
een rommel- en boekenmarkt georganiseerd voor de stichting 
Karunalaya die zich inzette voor Indiase straatkinderen.  
In 1974 werd Wim Peeters, een geboren en getogen 
Gouwenaar die in Zuidoost Azië zou komen te werken, in een 
druk bezochte viering plechtig tot priester werd gewijd. En er 
was toneel, zoals in 1981 toen leerlingen en leerkrachten van 
de Goudse Vrije School een oud Tsjechisch kerstspel opvoer-
den. Er waren acties voor goede doelen, bijvoorbeeld in 1998, 
toen de Wereldwinkel uitheemse sinterklaascadeautjes kwam 
verkopen. In 1997 was er een inloopavond voor Nederlanders 
en Medelanders, met een multiculturele viering die gewijd was 
aan Zaïre. In de vastentijd van 2005 werd er een tentoonstel-
ling gehouden over onderwijs aan verstandelijk gehandicapte 
kinderen in Calcutta, de opbrengst ging naar het ‘Mentaid 
Centre’. 

Muziek
Onder het dak van de Josephkerk zijn in de loop van een halve 
eeuw vele muzikale klanken ten gehore gebracht. Zo was er in 

2005 een passieconcert door het Gouds Klarinet Ensemble en 
het Gouds Cantatekoor. Het Rozenburgs Dameskoor, Gouda’s 
Liederentafel en het Lekkerkerks Mannenkoor brachten in 2004 
een medley van Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse en Russi-
sche kerstliederen ten gehore. De kerk bood altijd al onderdak 
aan muziek. Bijvoorbeeld in 1969, toen een kinderkoor de kerk 
gebruikte als repetitieruimte. In de vastentijd van 1971 en 
1975, toen de Mattheus Passion er klonk. In het voorjaar van 
1975, toen de kerk het toneel was van een ‘inloopconcert’ bij 
kaarslicht, met werken van Bach, Vivaldi, Telemann en Hän-
del. En in het najaar van 1974, toen een kooruitvoering van 
Beethovens Mis in C Dur op het programma stond. 
Bij het eerste lustrum in 1969 werd stilgestaan in een vie-
ring met zang door het Utrechts Byzantijns Koor. Op 25 april 
1972 vertolkte het Reeuwijks Christelijk Gemengd Koor met 
medewerking van leden van het Utrechts Symfonieorkest in 
een stampvolle kerk de Missa Brevis van Mozart en het Te 
Deum van Charpentier. Op 28 mei 2000 zongen de kinderko-
ren Harmony, Joachim en de Muzikale Nootjes samen met het 
Noorderkoor liederen in het kader van het Jubeljaar. En op 
31 maart 2006, brachten Gouda’s Liederentafel en het Gouds 
Symfonieorkest het Slavenkoor van Verdi, het Soldatenkoor 
van Gounod en ‘Ottsje Nasj’, een Oudrussische versie van het 
Onze Vader, ten gehore. 

Tot slot
Bij gunstig weer deed men natuurlijk ook wel eens dingen 
buiten. Een mooi voorbeeld van zo’n buitengebeuren - en 
daarmee besluiten we deze herinneringen aan 50 jaar 
Josephkerk - was op 12 september 2004 de viering van de 
feestdag van Antonius van Padua, de patroonheilige van de 
toenmalige parochie. Die voltrok zich in de openlucht, onder 
een mild najaarszonnetje…

Antoniusdag 2004: viering in de openlucht
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Parochie Pastoor c.q. 
administrator 1)

Van Tot

Parochie Heilige Joseph. Gevestigd in de binnenstad van 
Gouda en functionerend in en vanuit kerk aan de Hoge 
Gouwe.

Pastoor
W.J.J. Gronheid

1956 (start plan-
vorming kerk)

20 augustus 1961

Parochie Heilige Joseph. Tot december 1963 functione-
rend in en vanuit kerk aan de Hoge Gouwe in de Goudse 
binnenstad. Verhuisd naar de kerk aan het Aalberseplein 
in december 1963, direct na gereedkoming van die 
nieuwe kerk.

Pastoor
B. Maarschalkerweerd

20 augustus 1961 16 augustus 1967

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Pastoor
C.M. Deken

16 augustus 1967 1 oktober 1971

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Pastoor
L.F.J. van Woggelum

1 oktober 1971 1 augustus 1977

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Pastoor
Chr.E.Ch. Custers

1 augustus 1977 1 september 1983

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Pastoor
L.A.J. Bos

1 september 1983 16 januari 1994

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Administrator
Chr.E.Ch. Custers

16 januari 1994 1 juli 1994

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Pastoor
A.G.P. van Schaik

1 juli 1994 1 september 1996

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Administrator
H.P.J.M. Verhoeven

1 september 1996 17 maart 1998

Parochie Heilige Joseph, functionerend in en vanuit de 
kerk aan het Aalberseplein.

Administrator
H.H.M. Thijssen

17 maart 1998 1 augustus 2002

Nieuwe, stedelijke Parochie Heilige Antonius van Padua. 
Op 1 augustus 2002 ontstaan uit een fusie van de drie pa-
rochies, H. Joseph, O.L.V. Hemelvaart en het Allerheiligst 
Sacrament, die Gouda tot aan die datum telde. Functio-
nerend in en vanuit meerdere kerkgebouwen, waaronder 
de Heilige-Josephkerk aan het Aalberseplein. 

Pastoor
L.F. Janssen

1 augustus 2002 1 juli 2005

Stedelijke Parochie Heilige Antonius van Padua Pastoor
I.M. Kwee

1 juli 2005 1 januari 2007

Stedelijke Parochie Heilige Antonius van Padua Administrator
J.F. de Rooij

1 januari 2007 1 april 2008

Tot 1-1-2011: stedelijke Parochie Heilige Antonius van 
Padua. Sindsdien: gewestelijke Parochie Sint Jan de 
Doper, ontstaan uit fusie van de parochies uit Gouda, 
Moordrecht, Reeuwijk, Waddinxveen, Boskoop en Bode-
graven. De zes oorspronkelijke parochies heten sindsdien 
‘geloofsgemeenschappen’, met ieder een ‘locatieraad’. 
In Gouda: ‘Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van 
Padua’, functionerend in en vanuit meerdere kerkgebou-
wen waaronder de kerk aan het Aalberseplein. 

Pastoor
Th.A.H. Van Klaveren

1 april 2008 Heden

Pastoors en Administrators H.-Josephkerk

1)  Als een pastoor aftreedt kan het voorkomen dat er niet onmiddellijk een nieuwe pastoor is. In zo’n geval kan de 
     bisschop een ‘administrator’ aanstellen. Zijn taak: “Tijdelijk leiding geven aan de belangrijkste parochiële organen en 
     erop toezien dat de gewone zielzorg doorgang vindt.”

Deze informatie is verzameld en in kaart gebracht door archivaris Kees Bots
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Gouda kent een eeuwenoude franciscaanse traditie. Maar met 
het vertrek van pastoor Van Woggelum in 1977 kwam daar 
verandering in. De eerste Passionist was pater Tiny Thomassen, 
die er van 1973 tot 1979 kapelaan was. In 1977 werd pater 
Chris Custers benoemd tot pastoor. Hij werd in 1983 opgevolgd 
door pater Leo Bos, die tot 1994 pastoor was. De paters Pas-
sionisten zetelen in Haastrecht, waar sinds 1922 het klooster 
St. Gabriël is gevestigd. Hun drijfveer is de herinnering aan 
het lijden van Jezus. Zij zetten zich in voor mensen die te 
lijden hebben door ziekte of geweld, voor mensen die zoeken 
naar zin en richting in hun leven, of die in de verdrukking 
komen door gebeurtenissen en structuren van de maatschappij 
of de kerk. 

Bloeiende periode
‘Pater Thomassen was kapelaan, of eigenlijk pastor, en ik was 
pastoor, maar die termen hebben we eigenlijk nooit gebruikt’, 
vertelt pater Custers. ‘We zijn gewoon gelijke figuren als het 
ware, maar ik had tekenbevoegdheid, zal ik maar zeggen. Dat 
was het verschil. Het was een grote parochie, destijds. Per 
weekend kwamen er toch wel zo’n elfhonderd tot twaalfhon-
derd bezoekers. We hadden vier diensten: op zaterdagavond 
een, twee op zondagochtend en nog een op zondagavond. Er 
waren drie parochies, waarvan de Josephparochie de grootste 
was. De Josephkerk is een ruime kerk, maar als er gezinsdien-
sten waren dan was het nog veel te klein. Met Kerstmis barstte 
het gebouw helemaal uit z’n voegen. De sfeer was heel goed, 
heel hartelijk.’ Wat pater Custers betreft, kwam er in 1980 
een kentering. ‘Er werd op verzoek van de paus een Bijzon-
dere Synode van Nederlandse Bisschoppen in Rome gehouden 
omdat er in Nederland nogal wat onenigheid heerste. Daar 
kwamen allerlei nieuwe richtlijnen uit voort. Met name aan 
de oecumene werd gemorreld, en dat had tot gevolg dat in de 
jaren daarna vele parochianen zeer teleurgesteld afhaakten. 

Ik zie nog steeds die mensen voor me. Wij probeerden het wel 
op te vangen, maar wat kun je doen als het hoogste gezag 
bepaalt. In de kerk hielden we zoveel mogelijk vast aan de 
oude gang van zaken en we bleven gewoon verkondigen vanuit 
het evangelie. Zoals we dat gewoon altijd gedaan hadden.’ 
‘We zijn altijd onszelf gebleven’, beaamt pater Bos. ‘Je praat 
niet over partij kiezen, maar in pastorale momenten en in het 
voorgaan laat je toch wel gewoon merken waar je staat. Vol-
gens mij zijn er echter ook veel parochianen afgevallen door 
de tijd waarin we leefden, door secularisatie en emancipatie. 
De Josephkerk stond in een jonge wijk met jonge gezinnen 
die een ander levensritme kregen door werk en opgroeiende 
kinderen. Er kwamen ook veel mensen van ver buiten Gouda 
omdat ze een baan vonden in Rotterdam of Den Haag. Die 
gingen in weekenden terug naar familie. De afname van het 
aantal parochianen had dus niet alleen theologische redenen.’

Dansen 
   op het 
     altaar
Vanaf 1972 hebben de paters van het Passionis-
tenklooster St. Gabriël te Haastrecht zich ten 
volle ingezet voor de H.-Josephkerk. Op hun 
ruimdenkende en open manier. ‘Als de paro-
chianen een idee hadden, een project wilden 
uitvoeren of anderszins een vraag stelden, 
probeerden we daar altijd indien mogelijk “ja” 
op te antwoorden’, vertelt pater Chris Custers. 
‘Dat was ons beleid.’ Samen met pater Leo Bos 
en pater Tiny Thomassen vertelt hij over de 
betrokkenheid van de Passionisten bij de 
H.-Josephkerk.
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Positief en enthousiast
De Josephkerk heeft een vijftal turbulente decennia gekend. 
‘Maar we zijn altijd zo doorgegaan zoals we hadden afgespro-
ken’, zegt pater Bos. ‘Zo hadden we bepaald dat we altijd 
“ja” op een pastorale vraag zouden proberen te antwoorden. 
En dat hebben we altijd volgehouden, dat doen we nu nog. 
Laatst sprak ik met enkele mensen in Gouda die toch ook be-
sloten weg te gaan. Niet vanwege de parochie, maar vanwege 
“de koude kant” van de kerk, zal ik maar zeggen, die toch een 
tijd vooral heeft verkondigd wat niet mag, in plaats van wat 
wel kan.’ Over het algemeen kenschetst pater Bos de sfeer 
in Gouda als een open sfeer. ‘De inzet is altijd positief en 
enthousiast. Toen ik bijvoorbeeld de kostersgroep oprichtte, 
had ik in een mum van tijd voldoende kosters. Ik moest ze 
eigenlijk nog afremmen. Ook vanuit het bestuur hebben we 
altijd volop medewerking gekregen. Natuurlijk werd het al-

lemaal wel minder, ook wat onszelf betrof. Toen pater Custers 
begon waren er nog twee priesters en een vaste assistent. 
Toen ikzelf in 1983 begon was er geen tweede priester meer. 
Ik was de eerste die een pastoraal werker kreeg. Dat was een 
nieuwe ontwikkeling waar ik trouwens wel aan moest wennen: 
ik moest hem als beroepskracht een goede plek geven en hem 
niet als het knechtje van de pastoor beschouwen. We vormden 
een collegiaal teampje als het ware.’ ‘In mijn tijd liet ik veel 
regelzaken aan het bestuur over en dat liep prima’, vertelt 
pater Custers. ‘Tegenwoordig gaat het heel anders’, zegt pater 
Bos. ‘Het maakt natuurlijk veel verschil om pastoor van vele 
parochies te zijn.’

Open minded
Pater Thomassen blikt terug naar de beginperiode van de 
Passionisten in Gouda. ‘Er was een eeuwenoude franciscaanse 

Pater Thomassen, Pater Bos en Pater Custers
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traditie, en die franciscanen brengen toch een andere sfeer 
in de kerk dan de wereldheren met hun dekenale kerk. Wij 
konden als paters die oude sfeer wel doorzetten. Maar als 
congregatie hadden we niet de eerste optie om parochies over 
te gaan nemen. Ik was de eerste die benoemd werd als pastor 
in de parochie. Het was wennen, maar kijk, wij konden altijd 
terugvallen op onze eigen gemeenschap. Wij hebben een ze-
kere vrijheid, meer dan wanneer je vanuit het bisdom werkt. 
Wij waren niet afhankelijk van de parochie. Wij zeiden altijd: 
we kunnen altijd gewoon weer naar huis, naar het klooster. 
Wij hebben ook nooit een eigen parochie gehad. De francisca-
nen wel, die gaven de parochie terug aan het bisdom. Dat was 
bij ons nooit het geval, wij werden met goedvinden van onze 
provinciale overste door de bisschop benoemd. We werden 
als het ware gewoon vanuit de gemeenschap uitgeleend voor 
parochieel werk.’ Pater Bos knikt. ‘Al die turbulente tijden 
konden we aan, omdat we weer naar huis konden. En hier 
binnen de communiteit waren we het altijd eens met elkaar. 
Er is nooit een scheiding van geest geweest, we hebben altijd 
met een open mind in de wereld gestaan. We doen ook veel op 
het gebied van missie en onderwijs, onze ervaringen zijn heel 
breed.’

Trots
‘We waren in onze tijd eigenlijk best heel trots op de paro-
chie, dat mag je wel zeggen’, zegt pater Thomassen. ‘Toen ik 
er in de jaren zeventig werkte, vonden we dat we wel op een 
heel aardige manier vorm gaven aan onze parochie. Pastoor 
Frans van Woggelum was een zeer creatieve man, hij was een 
wat wilde jongen eigenlijk. Hij had ook veel contacten met de 
hervormde Pauluskerk, dat liep allemaal heel goed en soepel. 
Hij is wel eens door bisschop Simonis op het matje geroepen. 
Die vroeg zich af wat we eigenlijk allemaal met die protestan-
ten deden; hij zei dat dat allemaal helemaal niet mocht.’ In 
de tijd dat pater Thomassen kapelaan was, daalde het gemid-
delde aantal bezoekers per weekend van 1400 naar 1000. En 
tijdens de periode dat pater Custers pastoor was, zette die 

trend zich voort. ‘Maar dat heeft mij nooit echt gestoord’, 
zegt pater Bos. ‘Het was, zoals gezegd, gewoon zoals het ging 
destijds. Ook mijn eigen familie deed eraan mee. Mijn broer 
zei tegen mij: als jij drie keer in het weekend gaat, kunnen 
wij wel wat minderen. En weet je: het aantal parochianen in 
Gouda mocht dan afnemen, maar de sfeer werd er niet minder 
om, en ook de medewerking niet. De samenwerking en de 
positieve inzet zijn altijd gebleven. Dat komt omdat er veel 
mogelijk was. De parochie bestond uit een groep zeer gemê-
leerde mensen en dat maakte het heel aantrekkelijk. Soms 
waren de mensen net zo gelovig als ik was, en soms was ik net 
zo ongelovig als zij waren. Ik voelde me wel verwant altijd. 
Daarnaast heeft het ook te maken met je eigen priesteropvat-
ting. Wij wilden graag pastoor zijn, maar het moest niet. Ik 
had het gevoel dat ik altijd mijn koffers kon pakken als iets 
me echt tegen zou staan. Maar dat is nooit gebeurd.’ ‘Het was 
een plezierige tijd, die Goudse tijd’, mijmert pater Custers. 
‘Er waren heel veel groepen binnen de parochie, met heel 
veel betrokkenheid.’ Pater Thomassen weet nog dat een lan-
getermijncommissie indertijd onderzocht of een nieuwe kerk 
in Bloemendaal haalbaar was, om de Josephkerk te ontlasten. 
‘Er waren al complete plannen en tekeningen. De Kaski, het 
sociaal instituut van de kerk dat de getallen bijhoudt, had een 
vooruitziende blik en zei dat het geen goed plan was omdat 
er binnen een aantal jaren veel te veel kerkruimte zou zijn. 
Dat kon je je toen helemaal nog niet voorstellen. De Goudse 
kerken zaten vol, we hadden een tijdelijke pied a terre in 
Bloemendaal en we hadden bijvoorbeeld ook nog elk weekend 
een viering in de Verpleegsterschool aan de Livingstonelaan. 
We zijn wel eens met een Palmpasenoptocht van de Living-
stonelaan naar Bloemendaal gewandeld. Dat was mooi.’ De 
tijden veranderen, maar toch maakt pater Thomassen zich 
geen zorgen. ‘Elke tijd is weer anders. Je bouwt het elke keer 
weer op.’ ‘Je moet niet tellen wie er niet meer zijn’, zegt 
pater Bos. ‘Zo moet je het niet benaderen. Er zijn heel veel 
mensen die geloven, maar die je niet ziet. Je moet niet alleen 
maar op getallen letten, daar word je zo somber van. In het 
klooster komen ook al jarenlang geen nieuwe mensen. Kijk, 

Eerste Communie 1983 met Pater Bos
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je moet realistisch zijn en beseffen dat er ooit wel een einde 
aan zal komen. Maar je moet je niet laten begraven voordat je 
gestorven bent.’

Lief en leed
De paters zijn de afgelopen jaren niet meer structureel direct 
betrokken geweest bij de Josephkerk. Maar ze hebben er 
mooie herinneringen aan. ‘Bij pastoor van Woggelum’, vertelt 
pater Thomassen, ‘kreeg iedereen heel veel ruimte, letterlijk 
en figuurlijk. Op een gegeven moment probeerden we in één 
viering het hele levensverhaal van Jezus neer te zetten. En 
daarbij was het de uitdaging dat de kinderen hun eigen gaven 
en talenten konden uitdrukken in de kerk. Dus de een be-
speelde een muziekinstrument, de ander zong, en een derde 
zat op ballet en danste door de kerk en op het altaar. Dat 
had wel wat repercussies, maar het was voor de mensen wel 
prachtig om naar te kijken.’ Er gebeurden ook andere dingen 
die diepe indrukken achterlieten. ‘Ik ben betrokken geweest 
bij de begrafenis van drie mensen, die in december 1992 
waren omgekomen bij de vliegtuigramp in Faro’, vertelt pater 
Bos. ‘Het beeld staat me nog steeds bij van die zwaargewonde 
man, die zijn vrouw en twee kinderen uitgeleide moest doen. 
Dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik heb ook begrafenis-
sen geleid van mensen die aan aids waren gestorven, in die 
periode dat deze ziekte nog nieuw en onbekend was en veel 
slachtoffers maakte. Bij begrafenissen zie je echt hoe een 
kerk een plek van saamhorigheid kan zijn. En dat is ook bij de 
doop zo. In die tijd hadden we wel tachtig doopjes per jaar. 
Ik heb trouwens laatst nog op speciaal verzoek het dochtertje 
van een vrouw gedoopt, die ik zelf vroeger ook gedoopt had. 
Dat was mooi. Wij hebben veel kunnen betekenen in levens 
van mensen. We waren ook altijd welkom, en dan ging het 
niet over zakelijkheden en geld bijvoorbeeld, maar altijd over 
lief en leed.’ Er waren ook grappige momenten. Pater Custers 
herinnert zich een huwelijksmiddag. ‘Het huwelijk verliep 
volgens plan en aan het einde van de dienst zei de bruid: ik 
wil een liedje zingen. Dat vond ik prima en ze begon het lied 
te zingen: “jij bent een zondagskind”, dat was heel grappig, 
pater Bos stond achter in de kerk te lachen. Prompt volgde 
het tweede huwelijk. Een Surinaams paar, zij was katholiek en 
hij was islamiet. Dat had ik van te voren in orde gemaakt met 
het bisdom. Ze vroegen of er filmopnames gemaakt konden 
worden. Ik zei dat dat prima was, maar dat ik niet uit de weg 
ging, of dingen opnieuw deed. Middenin de preek werden 
overal apparaten tevoorschijn gehaald, want na de preek werd 
het huwelijk gesloten. Het werd een chaos en een gerom-
mel en een geklets: niemand luisterde meer. Dus toen heb ik 
middenin een zin Amen gezegd. Niemand had het door. Ik heb 
de dienst verder netjes afgerond. Maar toen ze later vroegen 
of ik nog gezellig naar de film kwam kijken, heb ik bedankt.’ 
Pater Custers maakte meer wonderlijke situaties mee. ‘Op een 
gegeven moment werd ik gebeld door een man, hij vroeg of 
ik langs kon komen. Ik kwam daar en de man vertelde me dat 
ze pas een kleine hadden gekregen en dat ze niet wisten wat 
ze moesten doen. Hij vertelde dat hij en z’n vrouw beiden uit 
Overijssel kwamen en heel streng waren opgevoed. Ze waren 
als het ware weggevlucht en wilden van de hele kerk en God 
niets weten. “Maar”, zei hij, “nu zitten we met dat kind. Het 
is ons kind, maar het is ook niet van ons. Er moet iets zijn dat 
ons dat geluk geeft. Wat moeten we daar nu mee.” Wat moet 
je dan als Rooms-Katholieke priester? We hebben gepraat 
en uiteindelijk besloten ze dat het kind toch gedoopt moest 
worden. “Als teken van dat iets dat er dan is.” De voorwaarde 
was dat er niemand bij mocht. Alleen de ouders, het kind 
natuurlijk en een vriend die als een soort peter zou optreden. 
En daar kwamen ze met z’n viertjes, op een zaterdag, in een 
steenkoude kerk. De ouders, het baby’tje en de vriend. Ze 
hadden zich helemaal voorbereid met mooie gedichten erbij. 
Het was een van de mooiste dopen die ik heb meegemaakt. 
Het is me altijd bijgebleven, ik zie de mensen nog zo voor me. 
Prachtig.’

Maatschappelijk betrokken
Pater Thomassen herinnert zich de eerste keer dat hij de com-
munievoorbereiding ging doen in de jaren zeventig. ‘Ik was 
best gespannen, als jongeman van 26 jaar, zo voor de eerste 
keer, en toen zat er ook nog iemand achterin dwars door mij 
heen te praten. Ik dacht: wat is dat nou toch. Dus ik keek nog 
eens goed. Bleek een van de communicanten alles te vertalen 
voor zijn moeder: ze kwamen uit Kaapverdië. In die tijd kwa-
men er veel Kaapverdianen naar Gouda, het is best een mul-
ticulturele stad.’ Pater Custers: ‘We hebben ook wel eens de 
Week voor de Vreemdeling georganiseerd. De parochie is altijd 
heel erg maatschappelijk betrokken geweest met diaconale 
activiteiten. Vanuit de oecumene is bijvoorbeeld de Voedsel-
bank ontstaan. De samenwerking met de scholen was destijds 
ook nog heel vanzelfsprekend. Dat is ook minder geworden in 
de loop der jaren.’

De toekomst
De paters hebben geen eenduidig beeld van de toekomst. ‘Er 
is inmiddels aardig gesaneerd in de parochie, maar ik denk 
dat het nog verder zal gaan’, zegt pater Thomassen. ‘Want 
dat is de enige manier om lokale gemeenschappen overeind 
te houden. En dat moet, want daar gebeurt het allemaal. 
Maar uiteindelijk zal er nog één kerk zijn en dat zal dan de 
Josephkerk zijn.’ Hij lacht. ‘Mits de kerk niet is weggezakt in 
de veengrond.’ ‘Katholieken zullen hun geloof misschien meer 
op een andere manier gaan belijden, waarbij het kerkgebouw 
minder gebruikt gaat worden’, zegt pater Custers. ‘Toen ik 
pastoor was, gebeurde dat trouwens ook al wel af en toe. Zo 
was er toen een groep die bestond uit mensen die wel katho-
liek, maar niet kerkelijk waren. Ze kwam eenmaal per maand 
op een zondag samen en dan lazen ze een gedeelte uit de 
Bijbel, waarna ze een half uur gingen mediteren. Dat was hun 
zondagsheiliging. Toen bisschop Simonis een keer kwam vroeg 
ik hem wat hij van zo’n zondagsheiliging vond. Hij zei: “Dat 
vind ik heel goed, maar vraag toch maar of ze naar de kerk 
komen.”’ ‘Het is heel moeilijk om geloof te meten vanuit het 
aantal mensen dat de kerk bezoekt’, stelt pater Bos. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat er heel veel dingen vanuit gelovige over-
tuiging gebeuren buiten de kerk. Er zijn steeds meer mensen 
die maatschappelijk zeer actief zijn vanuit een religieuze 
bewogenheid. Er is veel dat aan onze aandacht ontsnapt. Maar 
dat betekent niet dat het er niet is.’ ‘Ik denk dat er een om-
mekeer plaatsvindt in het denken’, zegt pater Thomassen. ‘De 
bisdommen zijn heel planmatig kerken aan het afstoten, maar 
dat gaat veranderen. Een kerkgebouw heeft een verwijzende 
functie. Een kerkgebouw dat zichtbaar is roept vragen op: 
waarom staat die kerk daar, wat is het doel, wat betekent dit 
gebouw voor de mensen, waarnaar wijst het, letterlijk en fi-
guurlijk. Dus er moet toch wat zorgvuldiger met kerkgebouwen 
worden omgegaan. Waarbij er niet alleen vanuit efficiëntie 
moet worden gedacht, maar ook vanuit de context, vanuit de 
symboliek.’

Ondertussen beschouwen de paters de Josephkerk een beetje 
als “hun” kerk. ‘Ik heb de Josephkerk altijd een heerlijke 
kerk gevonden, echt een prettige kerk om te vieren’, zegt 
pater Custers. ‘Ik vind het geen mooie kerk, maar ik ben er 
altijd met veel plezier naar toe gegaan’, zegt pater Bos. ‘Het 
is een kerk die ruimte biedt, letterlijk en figuurlijk. De kerk 
drukt daarmee ook iets uit van onze eigen situatie. Wij bieden 
ook graag ruimte, en warmte. Als je het evangelie een goede 
boodschap noemt, moet je dat toch zelf ook uitstralen. En dat 
is wat we graag willen. Ruimte en warmte voor iedereen.’



Antonius Steenbergen en Adriana 
Steenbergen-Bron waren het eerste bruids-
paar dat in de Josephkerk in het huwelijk 
trad. Adriana Steenbergen vertelt:
 
‘Een gebouw met dierbare herinneringen’

‘Wij zijn op vrijdag 10 januari 1964 in de Josephkerk door pa-
ter Krauwels getrouwd. We waren het eerste bruidspaar. Toen 
we een huis konden krijgen via het bedrijf waarvoor mijn man 
werkte, is het allemaal vrij snel gegaan destijds. Op 2 oktober 
1963 waren we voor de wet getrouwd. Vlak voor kerst kregen 
we de sleutel van het huis, en twee weken later deden we de 
trouwerij nog eens dunnetjes over in de spiksplinternieuwe 
kerk. Het was prachtig, we woonden vlakbij de kerk en hadden 
eigenlijk kunnen lopen, maar we zijn er met paard en wagen 
heen gereden. Het sneeuwde, de wind kwam uit het noordoos-
ten en de temperatuur schommelde rond het vriespunt. Het 
was koud! Mijn moeder zei: “Het is veel te koud voor alleen je 
bruidsjurk”. Dus ik had een wollen onderbroek tot mijn knieën 
aan, en een onderblouse met lange mouwen. Desondanks kon 
je op de foto’s die later in het park zijn gemaakt nog goed 
zien hoe koud we het hadden. 

We hebben de bouw van de Josephkerk vanaf de eerste heipa-
len meegemaakt. Als ik eerlijk moet zijn vond ik destijds de 
oude Kleiwegkerk wel iets anders uitstralen dan die nieuwe, 
moderne kerk. Het was nieuw. Het was anders. Maar het 
wende. We hebben veel veranderingen meegemaakt in de loop 
der tijd. Nu gaan we niet zo vaak meer naar de kerk. Ik heb 
reuma en mijn man heeft hartritmestoornissen, dat houden we 
niet vol. Op zich hoef je je geloof niet per se in de kerk uit te 
dragen, je hebt er niet beslist een gebouw voor nodig. Maar 
we blijven er wel bij betrokken. We zijn er getrouwd, onze 
twee kinderen zijn er gedoopt, mijn man heeft er in het koor 
gezongen. De Josephkerk blijft toch altijd een gebouw waar 
we dierbare herinneringen aan hebben.’

De eerste
huwelijksinzegening 

Wie het woordje ‘charmante’ ooit heeft doorgestreept is niet bekend.
‘Ik geef er niet om’, zegt Adriana, ‘Als mijn man mij maar leuk vindt.’
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Aan het woord is Bert Timmerman, op latere 
leeftijd katholiek geworden, 
oud-vicevoorzitter van het parochiebestuur
en momenteel koster:

‘Van origine ben ik Nederlands Hervormd. Toen ik mijn 
katholieke vrouw leerde kennen, ging ik met haar naar de 
kerk en daar voelde ik me goed bij. Wij zijn in de katholieke 
kerk getrouwd en we hebben onze kinderen katholiek laten 
dopen, en ze gingen naar de katholieke basisschool. Ik werd 
zelf steeds actiever in de kerk en ongeveer tien jaar geleden 
ben ik zelf ook katholiek geworden. Zo ben ik er als het ware 
ingerold. De symboliek in de katholieke kerk spreekt me aan. 
De symbolen zetten Het Woord extra kracht bij. Het knielen, 
de wierook, de eucharistie, de hostie, de hele opzet van de 
viering waarin je eerst boete doet en dan langzamerhand een 
soort van reinigingsproces door gaat. Dat zijn aspecten die me 
heel erg aanspreken. Ik herinner me een vakantie in Parijs met 
een vriend, jaren geleden, ik denk dat ik een jaar of twintig 
was. Daar vielen we een kerk binnen en we maakten toevallig 
het moment mee dat men elkaar de vrede geeft. Er kwam een 
wildvreemde man op mij af en die wenste mij vrede. Daar was 
ik toen zo van onder de indruk, van het feit dat dat gewoon 
gebeurde. Toen ik met mijn vrouw naar de kerk ging ontdekte 
ik het ritueel dat daarbij hoorde. En ik vind het prachtig: dat 
je elkaar gewoon vastpakt en de vrede wenst. Dat zijn van die 
dingen die me tot op de dag van vandaag raken. 

Ruimte voor activiteiten
Van het katholicisme ben ik onder de indruk, van de 
Josephkerk waren we dat in eerste instantie niet. Toen we 
daar een jaar of vijftien, twintig geleden voor het eerst kwa-
men, pakte het ons echt niet. We waren een hele klassieke 
kerk in Den Haag gewend en de overgang was te groot. Dus in 
eerste instantie zijn we naar de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in 
Reeuwijk gegaan. Maar uiteindelijk was het gewoon logischer 
om hier naar de Josephkerk te gaan, met de kinderen op 
school en het was ook maar een paar straten van ons huis van-
daan. En op een gegeven moment leer je zo’n kerk waarderen. 
Vooral om de mensen. We bleven er een keer koffie drinken, 
we raakten in gesprek en uiteindelijk ontmoetten we er vrien-
den voor het leven. En naarmate de tijd verstreek ‘groeiden’ 
we ook in het gebouw. De Josephkerk leent zich ervoor om er 
allerlei activiteiten in te organiseren. Zoals de jaarlijkse Anto-
niusdag in september, waartoe ik het initiatief heb genomen. 
Met een viering, ‘bakken voor Antonius’, activiteiten voor 
goede doelen, een parochiaan die bijzondere ervaringen deelt 
zoals een bezoek aan Noord-Korea of een voetreis van Santiago 
naar Rome. Er is een terras met een borreltje, de kinderen 
kunnen allerlei activiteiten doen, het is een leuke en bijzon-
dere dag. Ook hebben we een sideprogramma tijdens The Pas-
sion in Gouda geïnitieerd, waarbij parochies vanuit het bisdom 
Rotterdam met wel twaalf bussen naar Gouda kwamen. Er was 
eerst een viering in de kerk en vervolgens liepen we met z’n 
allen naar de Markt in Gouda waar The Passion plaatsvond. 
Het kan allemaal in deze kerk, waar ruimte is voor maar liefst 

zeshonderd mensen. Er is een mooie zaal bijgekomen, er zijn 
goede vergaderfaciliteiten, het is centraal gelegen en je kunt 
er goed parkeren.

Sterker en hechter
Ik heb me in eerste instantie als notulist ingezet. Daarna heb 
ik Huib Arts opgevolgd als vice-voorzitter. Ik heb al met al 
vijf jaar in het bestuur gezeten, tijdens het (post-)fusietijd-
perk. Dat was een lastige periode. We hebben het proces heel 
zorgvuldig doorlopen, maar je kunt natuurlijk nooit voorkomen 
dat mensen teleurgesteld zijn als er een kerk gesloten moet 
worden. Het is net zoals wanneer iemand overlijdt: men be-
grijpt het allemaal wel, men snapt dat doodgaan bij het leven 
hoort, maar daarom is het nog wel heel verdrietig. We hebben 
in Gouda inmiddels een hele vervelende traditie van kerken 
sluiten en inkrimpen, dat heeft noodzakelijkerwijze zo moeten 
zijn. Met deze inkrimping is de bewustwording gegroeid. Men-
sen leren afscheid nemen, mee te veranderen, flexibel te zijn. 
En het allermooiste effect van deze toch wel trieste ontwikke-
ling en de enorm ingrijpende bewegingen is dat mensen naar 
elkaar toegroeien. De onderlinge band wordt versterkt, waar-
door de eigen identiteit van de verschillende gemeenschappen 
nog sterker en hechter is geworden. En dat is heel mooi. Want 
in die lokale gemeenschappen, daar gebeurt het allemaal.

Richten op de mogelijkheden
Het is moeilijk te voorspellen hoe de toekomst van de 
Josephkerk eruit ziet. De mensen worden individueler, ze 
hebben minder behoefte aan een kerkgemeenschap. En het 
helpt ook niet dat er dingen gebeuren in de kerk die je niet 
kunt plaatsen. Maar ja, het is nu ook weer niet zo dat ik denk 
dat als er allerlei hervormingen worden doorgevoerd, mensen 
ineens weer in drommen voor de kerk staan. Ooit zei iemand 
tegen mij: “We bestaan al 2000 jaar en we hebben door die 
eeuwen heen ongelofelijke dingen meegemaakt en overleefd: 
dit gaan we ook wel weer overleven.” Dat vond ik een mooie, 
ontnuchterende opmerking. Een opmerking van vertrouwen: 
het komt wel weer goed. Dat is denk ik ook zo. In tijden van 
nood en vreugde hebben mensen de behoefte om te delen en 
te vieren. Dat zie je bijvoorbeeld op begrafenissen. Op welke 
manier het verder gaat is moeilijk te zeggen, maar ik denk 
nog steeds dat de kerk potentie heeft. Daarbij moeten we ons 
misschien wat meer richten op alles wat kán, in plaats van op 
alles wat niet mag. Onze paus Franciscus is daar heel inspire-
rend in: ga naar de armen, doe de werken van barmhartigheid, 
zoek je buurman op. 

Van denkend naar doend
Inmiddels ben ik van de verantwoordelijke bestuurlijke rol 
meer naar een uitvoerende functie gegaan: ik ben nu een van 
de kosters. Ik wilde heel graag wat voor de kerk blijven doen, 
maar dan meer doende, in plaats van denkende. Het werk 
van een koster beschouw ik als heel waardevol. Je ontmoet 
mensen, je hoort verhalen, je raakt bijvoorbeeld in gesprek 
met een meneer die elke zondag voor de viering een kaarsje 
aansteekt. Je ontdekt dat hij dat doet uit dankbaarheid, om-
dat hij een aantal malen kanker heeft overwonnen. Dat vind 
ik bijzonder. En weet je, dan kom je ’s morgens om tien uur in 
een koude, lege kerk, je doet de lampen aan, je doet de kaar-
sen aan, je zorgt dat alles, inclusief de pastoor en de misdie-
naren, er goed uitziet en dan komen de mensen binnen. Het 
hele proces van leeg naar vol, van niets naar alles, dat geeft 
me een heel mooi gevoel. Ontvangen, gastheer zijn, zorgen 
dat het goed en mooi verloopt, en rust uitstralen. Geweldig.’

‘Volgens mij heeft 
de kerk nog steeds 
potentie’
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‘Kerkgebouwen zijn geen toevallige gebouwen. Een kerk is een 
steen geworden getuigenis, een teken dat er mensen zijn die 
een plek aan God in hun leven willen geven. Je kunt veel afle-
zen aan een kerk, een kerk zegt veel over de gemeenschap. De 
ene kerk is volgestopt met spullen, kleedjes, kaarsen en bloe-
men. De andere kerk is strakker en soberder. Aan de Joseph-
kerk kun je zien dat er een gemeenschap met grote verschillen 
thuishoort. De ene groep verzorgt alles met veel aandacht en 
toewijding, de andere groep bekijkt het meer esthetisch en 
vindt dat het sober moet blijven en er zijn ook mensen die de 
kerk gewoon zien als een gebruiksvoorwerp waar je niet te 
ingewikkeld over moet doen. In Gouda is de onderlinge diver-
siteit kenmerkend. De verschillende bloedgroepen worden ge-
vormd door de mensen uit drie verschillende kerken, waarvan 
één gesloten is. Die groepen zijn nog niet helemaal aan elkaar 
gesmeed geraakt, dat komt misschien nog. De kunst is om er 
met alle onderlinge verschillen een geheel van te maken. Wat 
ook kenmerkend is voor de Goudse gemeenschap, is dat het 
van oudsher een parochie van middenstanders is. De mensen 
weten van aanpakken en hebben de neiging om een eigen 
koers te varen. Als er iets georganiseerd moet worden, doe het 
dan vooral hier, want dan gaat het dak eraf. En dat is gewel-
dig. Vooral omdat kerkgangers tegenwoordig steeds minder 
gewoontegangers zijn en steeds meer gelegenheidsgangers. En 
daar is men in Gouda heel goed in: gelegenheden scheppen.’

Tutti frutti kerk
‘De katholieke kerk verandert. Soms heb je hier in Nederland 
het gevoel of er een soort zuivering aan de gang is. Waar 
we met z’n allen in deze hoek van de wereld voor moeten 
waken is dat wij met de heilige waarheid hoog in het vaandel 
iedereen maar loslaten die ergens een vraag bij heeft of niet 
zo makkelijk meekan. Als we star een bepaalde kant op rijden 
en alle mensen met vragen vallen van de wagen, hou je maar 
een heel klein, heel select groepje van “heiligen” over, dat 
de waarheid in pacht denkt te hebben. Dat is voor mij níet de 
katholieke kerk. De katholieke kerk is voor mij de plu waar-
onder je altijd een plek mag vinden. Wij zijn een tutti frutti 
kerk en dat moeten we blijven. Jij en ik kunnen allebei nog 
zo katholiek zijn, maar daarbij ook totaal verschillend. Juist 
die veelkleurigheid maakt de katholieke kerk tot de katholieke 
kerk.’

Steen geworden
             getuigenis
Pastoor Dick van Klaveren is sinds 2008 pastoor en priester van de Sint Jan de Doperparo-
chie. Geen eenvoudige functie: ‘Er gaat geen week voorbij, of het wordt je toevertrouwd 
dat je een verschil kunt uitmaken in het leven van een mens. Dat is net zo spannend als dat 
het geweldig is.’ Pastoor van Klaveren vertelt over zijn werk, zijn visie op het geloof en zijn 
blik op Gouda en de Josephkerk. 
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Gewoon katholiek
‘Laten we bedenken wat ook alweer “Gewoon Katholiek” is. 
Laat de kerk in Godsnaam een speeltuin zijn waarin we ons 
geloof kunnen laten groeien. Ruimte is er alleen als je die 
goed afbakent, anders is het niet veilig. De piketpalen worden 
geplaatst op de grenzen van “Gewoon Katholiek”: de eucha-
ristie vormt de bron en het hoogtepunt van ons leven. Daarbij 
moeten de rollen en taken duidelijk zijn. Alle mensen op hun 
eigen plek. Als het op enig moment een keer anders is, dan 
valt Onze Lieve Heer en ook de kerk er niet van om, maar we 
moeten het wel een beetje helder hebben. In Gouda wordt 
gelukkig als een soort vanzelfsprekendheid met het “Gewoon 
Katholiek”-zijn meebewogen. In Nederland leggen we momen-
teel alles wel heel exclusief uit, zaken worden langs de maat 
van de dogmatiek en de moraal gelegd: bijna onkatholiek. 
Er is geen onderwerp of de kerk lijkt er wel anders over te 
denken dan de moderne cultuur van vandaag: homoseksuali-
teit, echtscheiding, seks voor het huwelijk, euthanasie, IVF, 

abortus, anticonceptie, noem maar op. Dat zorgt voor een on-
handige spagaat. We moeten niet doen alsof de cultuur waarin 
we leven geen invloed heeft. Ik geloof niet dat de kerk een 
protestbeweging is die wel in de wereld is maar niet van de 
wereld. Een eigen getto met eigen mores. Ik ben dan ook blij 
met onze nieuwe paus. Hij is er in korte tijd in geslaagd om de 
op twee na meest invloedrijke man van de wereld te worden. 
In zijn uitspraken roept hij ruimte op en daarbij gaat het om 
essentiële zaken. Paus Franciscus durft dingen te zeggen, en 
weet daarbij toch mensen te verbinden. Hij laat de mensen 
nadenken. Bijvoorbeeld over de vraag: “is iemand die geschei-
den is en niet meer volgens de moraal van de kerk leeft niet 
juist de mens die de genade van de sacramenten nodig heeft?” 
Daarbij moet je natuurlijk oppassen dat je de antwoorden niet 
naar je eigen geloof toetrekt, en geen oordeel aan deze vraag 
verbindt. Maar het schept ruimte om hierover na te kunnen 
denken.’



Missionaris
‘Ik ben een conservatieve pastoor. Niet in politieke zin, 
daarom kan ik het beter “traditioneel” noemen. Wij zijn 
een club van traditie uit principe. Wij hebben het allemaal 
niet zelf uitgevonden, maar krijgen het aangereikt. Dat is 
een geschenk. Ik vind dat we met dankbaarheid, respect en 
omzichtigheid met dat geschenk moeten omgaan. Dat bete-
kent niet dat je met het manifest in handen door roeien en 
ruiten moet gaan. Laten we in Godsnaam wel een kerk blijven 
waar je adem kunt halen. De spagaat van dogma en moraal 
enerzijds en hedendaagse cultuur anderzijds hoort erbij. Waar 
gaat het over, hoe raakt het het leven, hoe geef je sturing. 
We zijn niet in kampen verdeeld, er is geen voor en tegen. 
Ik zie mijn eigen rol als die van missionaris. In mijn vorige 
parochie was ik meer een herder; ik kende iedereen bij naam 
en levensloop. Toen ik hier kwam, dacht ik: hoe kun je herder 
zijn van acht kuddes met gezamenlijk 21.000 mensen? En als ik 
geen herder kan zijn, wat ben ik dan? Ik wil geen bemiddelaar 
tussen hemel en aarde zijn die alleen bij sacramenten als een 
soort joker wordt ingezet. In mijn zoektocht kwam ik een oude 
wijze pater tegen. Hij zei tegen mij: “eeuwenlang hebben we 
mensen naar de missie gestuurd, we hebben ze geleerd hoe 
je met weinig mensen een groot gebied kunt bereiken, maar 
nu we deze mensen hier in Nederland nodig hebben, zijn we 
vergeten hoe het moet.” Dus ik ben naar Brazilië gegaan, om 
te kijken hoe men het daar doet. Ik ontdekte dat je als missio-
naris meer een katalysator bent dan een herder. Je gaat langs 
de gemeenschappen, je doet je ding en je gaat verder. Er zijn 
ter plaatse mensen die alles voorbereiden en daarna de zaak 
verder dragen. Ik word als het ware rond gecentrifugeerd. Zo 
doe ik het hier ook. Het is mijn taak om mensen te verzamelen 
en aan elkaar te verbinden, dus er moet iets van vertrouwen 
zijn. De mensen hangen minder aan je en nemen zelf meer 
verantwoordelijkheid. Ik dacht dat ik dat lastig zou vinden, 
maar dat valt heel erg mee. Je moet voor dit leven een 
improvisator zijn, en daar ben ik wel goed in. Het is prachtig 
om op al die plaatsen waar ik kom te zien hoe mensen met 
kwaliteit en bezieling zich inzetten. En na vijfenhalf jaar 
groeit er langzaam maar zeker toch wat. Er wordt minder vaak 
een beroep op je gedaan, maar als het dan gebeurt, is het wel 
veel intenser. Ook is er meer respect voor de geestelijkheid in 
de kerk. Dat respect en het bijhorende gezag moet je verdie-
nen. Ik ben altijd heel erg mijzelf en verbind schrift en geloof 
met ons leven. Ons leven schreeuwt daarom. Ik preek uit mijn 
tenen en geef de mensen niet de kans om af te dwalen. Een 
viering is een viering. Het is een soort Heilig Theater, maar het 
is belangrijk dat de mensen aan je beleven dat je het beleeft. 
Dat is heel belangrijk aan voorgaan.’

Cadeau
‘Het leven is een cadeau en het is een kostbaar goed om de 
Schenker van dat cadeau te leren kennen. Dat is in essentie 
het geloof voor mij. Daar zit heel veel aan vast. Het betekent 
dat je een relatie aangaat met de Schenker, en dat je die 
relatie onderhoudt. Het betekent ook dat iedere ontmoeting, 
alles wat je op je pad tegenkomt, ook een geschenk betreft, 
een bedoeling. Iedere gebeurtenis kan zomaar iets zijn waar 
Hij wat mee wil. Natuurlijk twijfel ik ook. Niet over de basis, 
maar over de vraag wat de goede stappen zijn in Gods lieve 
kerk met alles wat er over ons heen komt. Waar doe je goed 
aan? Daar zit ik vaak wel met heel veel vraagtekens. Hoe hou-
den we iedereen en alles erbij, hoe zorgen we dat iedereen 
onder onze plu blijft en niet van de wagen valt? Vroeger, als 
pastoraal werker, dacht ik dat ik overal het antwoord op moest 

hebben. Dat ik moest kunnen verklaren waarom een kind on-
geneeslijk ziek kon worden of een jonge vader kon overlijden. 
Nu ben ik wijzer geworden. Het is niet erg om niet overal ant-
woord op te hebben. Zonder dat antwoord kan ik mensen ook 
helpen bij verlies en ziekte. Samen kijken hoe we het kruis 
kunnen omarmen in plaats van er tegenaan te blijven knokken. 
Leren dragen wat niet meer te vermijden is. Hoe moeilijk dat 
ook is in onze cultuur.’

Verschil uitmaken
‘Een pastoor zei ooit: “Er zijn niet zoveel problemen in de we-
reld, er zijn alleen zo heel veel verschillende mensen.” Ik heb 
een bijzonder leven. Ik heb een grote verantwoordelijkheid en 
ik vind het soms ook best ingewikkeld, daar ben ik eerlijk in. 
Collega’s zeggen vaak dat het mooiste aspect van hun functie 
het werken met mensen is, maar ik vind het ook het moeilijk-
ste. Er gaat geen week voorbij, of het wordt je toevertrouwd 
dat je een verschil kunt uitmaken in het leven van een mens. 
Dat is net zo spannend als dat het geweldig is. Je ziet met 
hoeveel liefde en toewijding mensen er voor Gods kerk en 
voor elkaar willen zijn. Mensen hangen soms hun hele lot er-
aan op. Maar het is het waard. Er is wel een periode geweest 
dat ik me afvroeg of ik nog ja zou zeggen als ik gevraagd werd. 
Maar toen bedacht ik dat het waarschijnlijk in huwelijken ook 
zo gaat. Dat er een moment is waarop je denkt dat het toch 
wel heel iets anders is geworden dan waar je zo enthousiast 
aan begon. Daarbij: de kerk is natuurlijk niet van mij. Een 
mens wordt op kruispunten gebracht en kiest zelf de afslag. 
Ervan uitgaande dat dit mijn roeping is, dan zal Hij mij hierin 
toch ook wel dragen en helpen. Toen ik hier kwam en de fusie 
stond te gebeuren, zei niemand enthousiast: dat gaan we even 
doen. Maar na tweeënhalf jaar konden we, mede dankzij een 
kwalitatief heel bijzonder bestuur zeggen, het lukt! En nu zegt 
niemand in al die lokale gemeenschappen meer dat de fusie er 
nooit had moeten komen. Ik hoop dat straks in de katholieke 
levenszee iedereen het gevoel heeft dat de fusieparochie die 
we gecreëerd hebben geen bedreiging is, maar een kans. Ik zie 
het als mijn taak om dat mede te bewerkstelligen.’ 

Mijlpalen
‘Er zijn prachtige momenten waarop ik denk: hiervoor doe ik 
het. Bijvoorbeeld toen ik bij een wijze vrouw van vijfenne-
gentig mijn twijfels uitsprak. Ik zei: “Soms zou ik de hele kerk 
terug willen geven aan Christus, laat die het maar uitzoeken.” 
En toen zei ze: “Pastoor, u moet gewoon doorgaan.” En dat 
vond ik zo’n troost. Geen eisen, geen programma van zo moet 
het gebeuren. Het was voldoende om gewóón door te gaan. Al-
leen mijn aanwezigheid was al genoeg. Een ander memorabel 
moment was de eerste keer dat we Sint-Jansdag vierden, in de 
Johannes-de-Doperkerk in Boskoop, met z’n allen. De kerk was 
bomvol, we hadden een tutti frutti liturgie, er waren kinderen 
en jongeren en vier koren en het dak ging eraf. Ik was hele-
maal blij: gewéldig. Totaal andere, maar toch zeer essentiële 
momenten worden voor mij gevormd door de uitvaarten. Die 
zijn onsterfelijk belangrijk. Een uitvaart moet staan. Mensen 
moeten geraakt worden door de warmte van de kerk, de hoop 
van de boodschap. Ik leg daar alles in en dat gaat me goed af. 
Het heeft te maken met echte interesse. Ik spreek vooraf met 
de mensen en leg wat ik terugkrijg in mijn manier van pre-
ken. Leven en geloof met elkaar verbinden is heel belangrijk, 
bruggen slaan, mensen meezuigen in het verhaal, ook als ze 
niet gelovig zijn. Ik doe het met overtuiging en ik merk dat dat 
aankomt. Bijna altijd krijg ik een berichtje terug dat het goed 
is geweest. Daar word ik heel warm van.’
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Eilanden
‘Het is moeilijk om te voorspellen hoe de kerk er over vijfen-
twintig jaar uit zal zien. De wijdvertakte vrijwilligersorgani-
satie zoals we die nu kennen is er dan niet meer. Ideaal zou 
het zijn dat een aantal jonge gezinnen actief zijn. Ik zie de 
kerk als een soort katholieke levenszee met allemaal eilanden. 
Het eiland van de doop, het eiland van de eerste communie, 
het eiland van de discussie over diakonale vraagstukken, het 
eiland van de Voedselbank, het eiland van de zondagsmis en 
bijvoorbeeld het eiland van het huisbezoek. Iedereen vaart 
af en toe een haventje binnen, of bij elkaar langszij en dan 
gaat men de zee weer op. Er zijn dan eilandbewoners nodig, 
jonge gezinnen, die de haven openhouden en de vuurtoren 
bedienen. De kerk zal veel kleiner zijn, en er zullen geen 
zes grote koren meer zijn. Maar met vijftig mensen in plaats 
van vijfhonderd kun je ook een complete kerk vormen. Over 
vijfentwintig jaar ben ik hier trouwens geen pastoor meer. Dan 
ben ik vijfenzeventig en heb ik aan de bisschop mijn ontslag 
aangeboden.’

Een kerk met vleugels
‘In de hedendaagse tijd is niet het gebouw de kerk, maar wij. 
Dat zie je aan de Josephkerk. In voorgaande eeuwen werden 
kerken neergezet als vroomheidsvoorwerpen die van diepe 
aanbidding getuigden: alles rees naar de hemel, alles straalde 
gezag en gehoorzaamheid uit. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw zag je daar verandering in komen. De mensen moesten 
ontdekken dat zijzélf verantwoordelijkheid dragen voor het 
leven, voor het geloof en voor hun keuzes. Het is niet het ge-
bouw dat de taal spreekt, het zijn de mensen die erin zitten. 
Dat zie je ook: als de Josephkerk leeg is, denk je: “Mmmm”. 

Maar als de kerk vol is, krijgt hij vleugels. Daar is hij op ge-
bouwd. Deze kerk behoort tot een van de eerste pogingen in 
dezen en dat zie je aan sommige nog wat ondoordachte zaken 
zoals het hoge priesterkoor: zeven treden de lucht in. De 
mensen in de kerk ontdekken dat misschien niet zozeer, maar 
als je daar als voorganger staat, heb je het gevoel dat je een 
heel eind van de mensen weg staat. Daarom loop ik ook altijd 
naar beneden als ik preek. Verder is het een fijne kerk, met 
een geweldige akoestiek voor zowel preken als zingen. Ik ken 
verder geen enkele kerk ter wereld waar dat samengaat. Ik 
vind wel dat we het gebouw weer wat terug moeten bren-
gen naar de oorspronkelijke bedoeling: soberheid. Er is maar 
één manier om echt bij jezelf terecht te komen en dat is de 
ruimte om je heen. De leegte verbeeldt eerder de aanwezig-
heid van de Heer dan heel veel beelden. Dat is de gedachte 
geweest en daar moeten we weer naar terug. Maar verder vind 
ik de kerk zeer uitnodigend, evenals het plein ervoor. Dat is 
afgeschermd en open tegelijk, omgeven door allerlei zaken die 
daar betekenis aan geven. Een school met jonge mensen aan 
de ene kant, een uitvaartonderneming aan de andere kant, 
en daar tussenin de kerk waarin het leven gevierd wordt. Een 
kerk die roept: “Kom maar binnen!” Dat is fantastisch. Ik ga 
hier altijd met plezier heen.’
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Aan het woord is Marian Flux, inzetbaar voor vrijwilli-
gerswerk. Ze zat in de vormselwerkgroep en JEK-time 
en houdt zich nu bezig met JEK-time-extra.
 
‘Mijn man en ik zijn 28 jaar geleden in de Josephkerk ge-
trouwd. Toen ik er voor het eerst kwam, moest ik erg wennen, 
kaal en sober. Heel anders dan de gezellige, intieme, ver-
trouwde kerk in mijn geboorteplaats Boskoop.
Inmiddels voel ik me er al jaren helemaal thuis. Dat heeft 
alles met de mensen te maken. Het gaat niet om het gebouw, 
het gaat om de inhoud. We zijn er dus getrouwd, onze vier 
kinderen zijn er gedoopt, ze hebben er eerste communie en 
vormsel gedaan. Zo ben ik ook bij de kerk betrokken geraakt: 
ik werd gevraagd voor de vormselwerkgroep. Dat heb ik een 
aantal jaren gedaan en dan groei je er weer uit, omdat je 
kinderen ouder worden.
Op dit moment doe ik JEK-time-extra. Om de jongeren bij de 
kerk betrokken te houden, is er na het vormsel elke maand 
Jongeren en Kerk, JEK. Daarnaast worden er ook JEK-time-
extra activiteiten gepland. Bijvoorbeeld kaarsen maken in no-
vember, een soberheidsmaaltijd in maart, een filmavond met 
boodschap, dat soort dingen. Ik help meedenken en meedoen, 
we zijn met een gezellige groep mensen.
Ik denk dat het goed is om jongeren proberen te binden, hoe-
wel dat bijna onbegonnen werk lijkt.
Maar ja, toen ik jong was, boeide het mij ook een periode 
niet. Ik had het druk met andere dingen.
En dan ga je trouwen en krijg je kinderen en ga je er weer 
meer over nadenken. Zo werkte dat bij mij ten minste en dat 
is zo gebleven.

Ondertussen is er veel gebeurd en veranderd in de kerk. 
Belangrijk is wel, dat de kerk met de tijd mee blijft gaan. 
Deels gebeurt dat al: bijvoorbeeld de beamer bij de vieringen 
en alle informatie per e-mail. Wel zouden de vieringen wat 
moderner aangekleed kunnen worden.
Gelukkig zijn er een aantal trouwe kerkgangers en is er ook 
een keur aan vrijwilligers en voorgangers.
Kerk en geloof betekenen veel voor mij. De vertrouwdheid van 
de rituelen, de rust, even stilstaan bij alles.’

‘Even stilstaan 
                    bij alles’

Ineke Marcus, sinds jaar en dag bezig met jeugd en 
jongeren in de kerk, geeft nu samen met anderen 
vorm aan JEK, Jongeren en Kerk. 

‘Toen mijn oudste zoon voor het eerst naar de crèche ging, 
heb ik me als vrijwilligster aangemeld. Dat is bijna 25 jaar 
geleden. Je groeit met je kinderen mee: na een aantal jaren 
crèche ging ik bij de communiewerkgroep, daarna hielp ik mee 
in de vormselwerkgroep, ik heb meegedaan aan de kinder-
woorddienst en nu hou ik me al weer een groot aantal jaren 
bezig met het jongerenwerk.

In den beginne was er het jongerenpastoraat. Daar heb ik me 
voor aangemeld toen er een groot gebrek was aan vrijwilli-
gers. Op een gegeven moment krijg je dan al doende nieuwe, 
eigentijdse ideeën en met een klein groepje gemotiveerde 
vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen wilden ste-
ken, hebben we toen JEK opgericht: Jongeren en Kerk. De jon-
geren worden na het vormsel uitgenodigd om bij JEK-time te 
komen. Er zijn twee leeftijdsgroepen: van jongeren tot 15 jaar 
en van 15 tot ongeveer 17 jaar. In het schoolseizoen komen we 
zeven keer per jaar samen om aan de hand van een thema be-
paalde maatschappelijke onderwerpen op een leuke, speelse 
manier te behandelen. Het is niet bedoeld als catechese, maar 
we willen op deze manier samenlevingsvraagstukken aan de 
orde stellen en een gevoel voor normen en waarden over-
brengen. We praten over armoede, over overbevolking, laatst 
hadden we het bijvoorbeeld over geldbesteding. We bespra-
ken hoeveel zakgeld je waaraan besteedde. Er werden foto’s 
getoond van een fotograaf die over de hele wereld foto’s had 
gemaakt van gezinnen aan een tafel waarop het voedsel voor 
een hele week was uitgestald. Dan zie je dat men in bepaalde 
landen in Afrika bijvoorbeeld maar drie euro te besteden heeft 
en dat men in het rijke westen soms wel driehonderd euro 
per week aan etenswaar uitgeeft. Je ziet ook het verschil in 
keuzemogelijkheden. Daar praten we dan over. We proberen 
ogen te openen en hersenen aan het werk te zetten. Verder is 
er JEK-time-extra, waarbij we een paar maal per jaar leuke 
activiteiten voor de jongeren organiseren, met aandacht en 
inzamelingen voor goede doelen.

Het wordt steeds moeilijker om jongeren bij de kerk te 
betrekken. Ik heb zeven jaar deel uitgemaakt van de groep 
Jongerenvieringen; we probeerden de jeugd met muziek, 
voorlezen en toneel bij de vieringen te betrekken, maar het is 
lastig. Ik denk dat dit door de aanwijzingen van het pastorale 
team komt, die momenteel steeds strenger worden. Er blijft 
weinig ruimte over voor eigentijdse invulling, een invulling die 
de jeugd pakt. Voor mijn gevoel worden de jongeren vergeten. 
Je bereikt hen niet meer met een Latijnse viering met traditi-
onele gezangen. Ik denk dat het anders zou zijn als we het wat 
eigentijdser zouden oppakken, met alle mogelijkheden van nu. 
Zo hebben we een keer op een bijzonder succesvolle manier 
het verhaal gebracht van Mozes die de Rode Zee splitste, met 
beelden op de beamer en een journalist die de gebeurtenis op 
een prachtige manier versloeg alsof hij erbij was. Geweldig 
was dat. We hebben wel vaker geprobeerd zoiets te doen, 
maar het wordt steeds moeilijker om hier toestemming voor 

te krijgen. Er is weinig ondersteuning voor dergelijke activitei-
ten. In de zeven jaar dat ik nu met de jongerenvieringen bezig 
ben geweest, is het steeds strakker geworden.
Met JEK-time is het anders, daar ben je met de jongeren 
zelf bezig. Die vinden het leuk, ze zijn erg enthousiast. Zelfs 
examenleerlingen komen, terwijl ze het heel druk hebben met 
hun huiswerk. En elke keer als ze dan aangeven hoe leuk ze 
het vinden, denk ik: kijk, daar doe ik het voor!’

‘Dan denk ik: daar    
          doe ik het voor!’
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Daniël Nuijten (17) was misdienaar en is nu acoliet. 

‘Mijn tweelingbroer en ik zijn altijd betrokken geweest bij de 
Josephkerk. We gingen ook naar O.L.V.-Hemelvaartkerk, daar 
zijn we ook gedoopt, maar wat mij betreft is de Josephkerk 
altijd zo’n beetje “mijn” kerk geweest. Daar heb ik de eerste 
communie gedaan, daar ben ik gevormd en daar ben ik altijd 
naar JEK gegaan. Vanaf mijn achtste was ik misdienaar. En 
sinds een paar jaar ben ik acoliet, dan draag je meer verant-
woordelijkheid. Je zorgt dat alles goed gaat en je begeleidt 
de misdienaars. Binnenkort stop ik met de functie, want dan 
moet ik examen vwo doen. Daarna ga ik studeren: Bestuurs- 
en Organisatiewetenschap in Utrecht, of Europees Recht in 
Maastricht. Ik heb hoe dan ook geen tijd meer. Dat is het 
nadeel van Gouda voor de kerk: jongeren trekken weg. Als je 
elders gaat studeren kom je niet eventjes elke week terug om 
hier naar de kerk te gaan. 

Ik zal dierbare herinneringen aan de Josephkerk houden. Het is 
voor mij altijd een soort baken van rust en steun geweest. Een 
plek waar je heen gaat als je veel aan je fiets hebt hangen, 
als je even na moet denken. Zo zie ik trouwens niet alleen de 
kerk, maar het hele geloof. Als ik bijvoorbeeld voor een hele 
zware examenweek sta, en ik heb twee weken keihard geleerd 
en alle hobby’s en vrienden opzij gezet, dan is het goed om 
naar de kerk te gaan. Om even niet aan het leren te hoeven 
denken. Het geeft je kracht. Vooral als er een goede preek is, 
met een goede les, als het evangelie zo vertaald wordt, dat je 
denkt van: dit klopt. Met als gevolg dat je dan net even met 
je gedachten ergens anders zit dan bij de dagelijkse gang van 
zaken. Je wordt even stilgezet om na te denken waar je zelf 
eigenlijk staat in het geheel. En over hoe je op een realis-
tische manier vanuit kleine dingen het geloof naar je eigen 
leven kunt vertalen, zonder dat je daarvoor meteen grote 
wonderen hoeft te verrichten. Daar heb je wat aan als jon-
gere, dat werkt veel beter dan ingewikkelde theorieën die niet 
haalbaar zijn. Het maakt alles wat makkelijker en eenvoudiger 
bereikbaar. Dat vind ik heel prettig. 

JEK heb ik altijd gezien als een prettige, goede aanvulling 
op de kerk. Ik zit er al heel lang bij, de meeste mensen zijn 
allemaal vrienden van mij die ik ook buiten JEK om zie. JEK 
is heel breed, het gaat over de dingen die je meemaakt, hoe 
je in het leven staat. Het was altijd heel prettig en leerzaam. 
Wat ik altijd wel wat jammer heb gevonden is dat jongeren 
niet wat meer werden gezien en gehoord door de kerk zelf. Als 
misdienaar en acoliet was je natuurlijk wel betrokken, maar 
je werd meer beschouwd als een soort vanzelfsprekendheid. 
Zodra het ging over meedenken of beslissingen nemen werd 
het anders, dan bleek dat de ouderen hun eigen dingen, die 
ze bij wijze van spreken al veertig jaar op dezelfde manier 
deden, toch moeilijk los konden laten.

Het is moeilijk te voorspellen hoe het over vijfentwintig jaar 
met de Josephkerk gaat. Ik denk dat het geloof zelf meer 
toekomst heeft dan het gebouw. Mensen geloven bewuster, 
minder vanzelfsprekend en hebben daardoor het kerkbezoek 
als structuur minder nodig. Maar wie weet, loopt het anders. 
Ik heb in ieder geval goede herinneringen aan de Josephkerk.

‘Een baken van 
               rust en steun’
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Jan werd in 1933 geboren in Zuidermeer, een klein West-Fries 
dorpje boven Hoorn. Hij was de oudste zoon in een arm katho-
liek gezin met elf kinderen. Zijn vader was eerst keuterboer 
in een tijd waarin de melk tweeënhalve cent per liter op-
bracht, later bracht hij met paard en wagen melk rond en na 
de oorlog ging hij in loondienst. Jan werd klaargestoomd voor 
het nieuwe lyceum in Hoorn, maar tijdens een vakantie bij 
een oom die bakker was in Halfweg, raakte hij verknocht aan 
het bakkersvak. Op veertienjarige leeftijd ging hij er aan het 
werk en in de avonduren haalde hij z’n vakdiploma’s. Na een 
paar jaar besloot zijn vader dat hij naar een andere bakker 
in Langedijk moest. ‘Ik weet niet eens meer waarom’, vertelt 
Jan. ‘Je deed gewoon wat je ouders zeiden, zo ging dat.’ Na 
de militaire dienst ging Jan in 1954 in Gouda bij een bakker 
werken. ‘Ik heb nog een tijdje met een collega een eigen bak-
kerij gehad, maar ik heb me laten uitkopen, waarna ik bij een 
broodfabriek ging werken.’ Daar kreeg Jan een zwaar ongeluk. 
Hij kwam met zijn arm in een machine terecht en moest twee-
enhalf jaar revalideren. ‘Mijn hand zat na het ongeluk zowat 
op mijn schouder, dus het is een wonder dat het allemaal weer 
goed gekomen is. Ze hadden een stuk uit mijn been gehaald 
om het goed te kunnen herstellen, dus ik liep ook nog een tijd 
met een stok. Het was echt een kunststukje wat orthopedisch 
chirurg Venemans destijds heeft verricht. Ik zou hem daar nog 
wel eens voor willen bedanken.’ Na de revalidatie ging Jan 
werken in de chocoladefabriek die bij de broodfabriek hoorde. 
Niet in de productie, maar als werkorganisator. Hij besteedde 
werk uit en verzorgde de logistiek. ‘Ik heb daar altijd met veel 
plezier gewerkt, tot ik in 1993 met pensioen ging.’ 

Rebels
De kerk en het geloof betekenen veel voor Jan. ‘Jezus was 
een rebel, hij schopte ergens tegenaan. Zulke mensen moet je 
hebben, daar heb ik respect voor. Ik was nooit rebels, eerder 
volgzaam, vooral in mijn jeugd. Maar tijdens mijn diensttijd 
werd ik volwassen als het ware. Ik leerde er dat iedereen ge-
lijk is. Toen sprak ik mensen aan als ze zich niet aan de regels 
hielden en kreeg ik zelf ook een beetje macht.’ Dat was een 
openbaring voor hem. ‘Ik weet nog dat ik als kind melk haalde 
bij een boer en die zei dat ik er nog best netjes uitzag voor 
een zoon van Piet Stam, een van de weinige mensen van het 
dorp die in loondienst waren. Toen had je nog van die stands-
verschillen waarbij mensen op je neerkeken. Dat stak. Maar in 
dienst vielen die verschillen weg. Daar had je er juist voordeel 
van dat je niet verwend was opgegroeid.’

Binding
In Gouda kon Jan goed aarden. ‘Dat komt vooral door de kerk. 
In die tijd waren er vele katholieke verenigingen. Als je in 

Zo ging dat...
Koster Jan Stam en de Josephkerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Vijftig jaar geleden zag hij de kerk verrijzen. Pastores, parochianen, besturen en trends 
kwamen en gingen; Jan bleef. In voor- en tegenspoed. ‘De kerk heeft een hele grote plek in 
mijn leven gehad’, vertelt hij. ‘En nog steeds. Elke maandag ben ik er. Dan vul ik de kaarsen 
aan, dan ruim ik op en ik kijk wat er nog meer moet gebeuren. En dan ga ik even zitten om 
te genieten van de rust en de stilte. Elke maandag is de kerk een beetje van mij.’

den vreemde was, sloot je je ergens bij aan, waardoor je je 
al snel thuis voelde, zo ging dat. Ik ging bij een katholieke 
toneelvereniging en ik heb vaak opgetreden in Gouda en de 
wijde omgeving.’ In 1959 trouwde Jan met zijn jeugdvrien-
din die hem vanuit het noorden naar Gouda was gevolgd. ‘In 
de noodkerk zijn onze twee dochters gedoopt. Daarna werd 
de H.-Josephkerk gebouwd. Daar ben ik vanaf het begin bij 
betrokken geweest. Niet dat ik het altijd met alles eens was 
wat er gebeurde, maar je hebt binding, je hoort ergens bij. 
Dat missen de jonge mensen van tegenwoordig wel, denk ik.’ 
Hij vond het fijn dat er een nieuwe kerk kwam. ‘De stijl van 
de architect kende ik al wel, omdat familie van mijn vrouw 
er als aannemers vaak mee gewerkt had. In die tijd moest het 
allemaal sober en strak zijn, ik vond het kaal en koud. Een 
kerk moet wat mij betreft warm en uitnodigend zijn, maar 
smaken verschillen natuurlijk. Inmiddels is het kale beton al 
vele malen geschilderd en is de uitstraling anders.’ Uitstraling 
heeft trouwens meer met de mensen dan met het gebouw te 
maken, vindt Jan. ‘Als je nieuwe parochianen verwelkomt of 
kinderen doen de Eerste Communie, dan is het belangrijk dat 
de voorganger de mensen kent. Dat men de nieuwkomers een 
gevoel geeft dat ze op hun plek zijn, dat ze thuis komen. Daar 
gaat het om.’ 

Mijlpalen
Toen zijn kinderen naar school gingen, werd Jan gevraagd om 
mee te helpen met de gezinsvieringen. ‘We waren met elf 
ouders en ik was de enige man. Met een andere ouder schreef 
ik alle teksten, behalve de consecratie. 
Maar na dertien jaar kwam daar een eind aan, gezinsvieringen 
konden niet meer door de parochianen zelf geregeld worden. 
Dat was heel jammer, maar ja, zo ging dat. Het was de mooi-
ste tijd die ik bij de kerk heb meegemaakt.’ De parochianen 
organiseerden veel. ‘Samen met de protestantse kerk hadden 
we bijvoorbeeld in 1986 een enorm toneelstuk op poten ge-
zet’, vertelt Jan. ‘We speelden tijdens Pasen “Het lege graf” 
van Laszlo Fodor. Ik had de rol van de tuinman Eli Jacobson. 
Het was een enorm spektakel. Iedereen die meedeed werd 
geacht elke zaterdag vanaf oktober aanwezig te zijn. En 
iedereen was er ook, er miste geen mens. Tijdens de voorstel-
ling was de kerk afgeladen vol. Het was geweldig, dat vergeet 
ik nooit meer.’ Er waren meer hoogtepunten. ‘Er moest een 
nieuwe geluidsinstallatie komen, dus zetten we met het col-
lectantencollege een actie op touw. We bezochten alle 1400 
parochianen persoonlijk en hielden de stand bij op een zelfge-
maakte thermometer achter in de kerk. Het resultaat mocht 
er zijn: in zes weken hadden we 26.000 gulden opgehaald. 
Uiteindelijk werd 13.000 gulden besteed aan de geluidsinstal-
latie, de rest ging in het potje voor algemene middelen.’ Jan 
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is ook trots op de kerstvieringen voor kinderen. ‘Er kwam een 
dame van de gezinsliturgie naar me toe met de vraag of we 
niet wat voor de kinderen konden organiseren, ’s middags op 
eerste kerstdag. Dus ik maakte een bandje met kerstliedjes, 
koos een kerstverhaal uit en zette een grote voorleesstoel in 
de hoek van de kerk bij de kerststal. Ik dacht dat er een stuk 
of dertig, veertig kinderen zouden komen. Kwam ik een half 
uur van te voren in de kerk: zat de halve kerk vol! Ik schrok 
verschrikkelijk! Maar we hebben gewoon het plan uitgevoerd 
en het werd een enorm succes. Later schreef een van de 
moeders een kerstverhaal dat de kinderen konden spelen, en 
waarbij ik de verteller was. Zo ging dat. En zo gebeurt het 
sindsdien, met een verteller bij de kribbe die ik nog gemaakt 
heb. Geweldig.’ 

Vanuit het hart
Jan is en was altijd veelvuldig in de kerk te vinden. ‘Ik was 
Manusje van Alles. Jarenlang was ik collectant, ik heb in het 

bestuur gezeten, ik was voorzitter, penningmeester, secretaris. 
En als er wat gemaakt, gezaagd of gebouwd moest worden, 
wist men mij te vinden. Toen hier de professionele koster weg-
ging, ben ik koster op vrijwillige basis geworden. De mooiste 
functie die er is. Je bent gastheer, je ontvangt mensen, je 
zorgt dat ze het goed hebben. Als een kind huilt, breng je een 
glaasje water, nieuwe mensen wijs je de weg. Nu doe ik alleen 
nog de uitvaarten. Het is zo belangrijk dat je mensen op een 
goede, zo perfect mogelijke wijze de laatste eer bewijst. Dan 
trek je je mooiste pak aan en zet je je beste beentje voor.’ Op 
zulke momenten is Jan twee uur van te voren in de kerk. ‘Ik 
zorg ervoor dat een half uur voor aanvang alles klaar is, zodat 
ik de mensen die vaak van heinde en verre komen, goed op 
kan vangen en begeleiden. Dan wil ik er voor hen zijn. Ik doe 
gewoon mijn best en ik doe het vanuit mijn hart, met eerbied. 
Ik hoop dat ze het bij mij ook zo doen.’ Jan denkt daar wel 
over na, sinds hij onlangs ziek werd, terwijl hij al dertig jaar 
niet naar de dokter was geweest. ‘Ik heb chemotherapie ge-



had en het gaat beter. Maar je krijgt wel een psychische klap. 
Je gaat over de dingen nadenken, over het leven en de dood. 
Je bent bewuster met alles bezig. De mensen worden oud 
in onze familie, mijn vader werd 93 en mijn moeder hebben 
we acht jaar geleden begraven, ze is 95 geworden. Ik ben nu 
tachtig. In het ziekenhuis lag ik naast een vrouw met dezelfde 
ziekte en dezelfde behandeling. Maar zij was nog maar veertig 
en had nog kinderen thuis. Dat is wel een verschil. Ik heb al 
een prachtig leven achter de rug en daar ben ik dankbaar voor. 
Ik moet nu wat meer op mijn tellen passen. Het gaat allemaal 
niet meer zoals vroeger.’ Dat betekent dat Jan z’n racefiets 
heeft verruild voor een sportfiets. ‘Tot voor kort fietsten mijn 
vrouw en ik overal heen. Nu doen we het wat kalmer aan, al is 
dat wel moeilijk.’

Jan houdt van ‘zijn’ kerk. ‘De Josephkerk heeft een hele grote 
plek in mijn leven gehad. Ik heb op sommige momenten best 
wel eens overwogen om op te stappen, maar het is net als met 
familie: je gaat gewoon samen verder. Hoewel ik het langzaam 
afbouw, want het is tijd dat jongere mensen mijn taken over-
nemen. Kosters blijven altijd nodig. Wat ik de volgende gene-
ratie kosters wil meegeven is dat ze gewoon hun eigen ding 
doen, vanuit hun hart en met respect. Een tijd terug kwam er 
een koster met korte broek in de kerk. Dat kan natuurlijk niet. 
Dat moet je aanvoelen, anders is de functie van koster niet 
voor je weggelegd, denk ik. Inmiddels leg ik mijn taken steeds 
meer neer. Maar mijn geloof en mijn kerk blijven. Op zondag is 
het me hier tegenwoordig wat te rumoerig, maar op maandag 
kom ik hier de boel opruimen, kaarsen bijvullen, bekijken wat 
er nodig is, en dan ga ik ook altijd even zitten. Genieten van 
de rust en de stilte. Dan is de kerk een beetje van mij.’

De door Jan gemaakte kribbe in 1987

Jan in de rol van tuinman Eli Jacobson in ‘Het lege graf’, 1986
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Marianne Steur is sinds ze veertig jaar geleden in Gouda 
kwam wonen altijd op enigerlei wijze betrokken geweest 
bij de Josephkerk. Momenteel is ze gebedsleider. 

‘In 1974 ben ik in Gouda komen wonen. Ik sloot me aan bij de 
katholieke kerk, de kinderen gingen naar de katholieke school 
en zo raak je bij allerlei activiteiten betrokken. Langzamer-
hand breidde het zich uit; ik was actief bij de werkgroep voor 
gezinsvieringen, werd lectrice en deed mee met woord- en 
communiediensten. Er kwam een steeds groter tekort aan 
mensen in bepaalde functies en toen werd ik gevraagd om de 
cursus gebedsleider te volgen. Anderhalf jaar geleden hebben 
de gebedsleiders ook opdracht gekregen om de uitvaarten in 
De IJsselhof en in de kapel op de R.K. Begraafplaats te ver-
zorgen. Als mensen een beroep op je doen en als je merkt dat 
men er vertrouwen in heeft, dan vind ik het heel moeilijk om 
nee te zeggen. Dan zet ik mijn schouders eronder.

Er zit veel tijd in het werk van een gebedsleider. Het is niet zo 
dat je je overweging in een uurtje op papier zet. Ik bestudeer 
al in een vroeg stadium de lezing, die lees ik een aantal keren 
over, en dan ontwikkelt zich een idee in mijn hoofd. Dat groeit 
als het ware. Na een aantal dagen ga ik aan de computer zit-
ten en dan vorm ik de tekst. Soms begin ik met een ervaring 
uit mijn eigen leven. Dan kan een gebeurtenis met mijn klein-
kinderen een invalshoek vormen tot het evangelie van die dag.
Je merkt dan meteen dat je contact hebt met de mensen in de 
kerk. Het spreekt mensen aan, die voorbeelden uit het dage-
lijkse leven, die herkenning. 

Mijn werk als gebedsleider is intens, en is nog intenser gewor-
den door de uitvaarten. De telefoon gaat, je moet in actie 
komen en je hebt maar een paar dagen de tijd om het tot in 
de puntjes voor te bereiden. Jopie Koop en ik gaan altijd met 
z’n tweeën op pad. We zijn echt een team en helemaal op 
elkaar ingespeeld. We doen om beurten de uitvaarten en we 
controleren elkaars teksten. Het is en blijft spannend, maar 
ik denk dat je het zonder een gezonde dosis spanning ook niet 
kunt doen. Je moet er met je gevoel helemaal in zitten. Als je 
zegt: dat doe ik wel even, zit je op het verkeerde spoor. Want 
het is heel belangrijk voor degenen die afscheid nemen, dat 
het perfect is. Dat zij zich erin kunnen voelen, dat het voor 
hen herkenbaar is, dat je hun woorden gebruikt, kortom: dat 
je in hun wereld gaat staan. Door over iemand te blijven pra-

ten, blijft hij onder ons voortleven. Die gedachte proberen we 
de nabestaanden toch mee te geven. Maar ook de gedachte, 
dat God je niet in de steek laat, dat hij als het ware troostend 
zijn arm om je heen slaat. Een uitvaartviering maken we sa-
men met de familie, we proberen de nabestaanden er zoveel 
mogelijk in te betrekken, want dat is voor hen het begin van 
de verwerking. 

In de tijd dat ik betrokken ben bij de Josephkerk is er veel 
veranderd. Toen mijn zoon in het begin van de jaren tachtig 
de eerste communie deed, waren er 175 kinderen, verspreid 
over zes vieringen. Nu zijn er misschien dertig. Het wordt 
allemaal minder. In de jaren vijftig/zestig was de band heel 
anders, je ging niet alleen naar de katholieke kerk, maar je 
ging ook naar katholieke verenigingen, naar de katholieke 
dansschool en naar de katholieke slager. Je luisterde naar wat 
er van hogerhand gezegd werd en dat slikte je gewoon. Tegen-
woordig denken mensen zelf na en hebben overal een eigen 
mening over. Daarbij speelt natuurlijk ook een rol dat Gouda 
heel divers is qua samenstelling van culturen. In een dorp is 
het ‘ons kent ons’ en zit iedereen op zondag in de kerk. In 
Gouda is dat anders. De samenhang is anders. Wat ik tegen-
woordig erg mis: het samen doen. Ik zou heel graag willen 
dat het woord ‘samen’ in de kerk meer betekenis zou krijgen. 
Met het daarbij behorende onderlinge vertrouwen en respect. 
Samen voorbereiden, samen overleggen, samen beslissen, sa-
men vieren. Tegenwoordig krijgen we taken gewoon als orders 
opgelegd, er wordt heel weinig van te voren overlegd.  En ik 
zie geen signalen dat iemand de studie pastorale school of de 
studie gebedsleider oppakt en het op een gegeven moment 
van ons gaat overnemen. Daar loop ik wel eens over te pie-
keren. Maar de kerk overleeft al eeuwen, daarom zal het wel 
goed komen, in wat voor vorm dan ook. 

Ooit voelde ik me thuis in de Josephkerk, ooit was het mijn 
thuisbasis. Dat is inmiddels wel veranderd door diverse ge-
beurtenissen. Een uitzondering maak ik voor de vieringen op 
vrijdag in de Pater Eymard kapel. Met een kleine groep men-
sen samen bidden en vieren, in vertrouwen bijeen zijn, is heel 
waardevol. Na afloop drinken we samen een kopje koffie en 
soms ontstaat er een heel mooi gesprek naar aanleiding van de 
lezing of wat iemand de afgelopen week heeft meegemaakt. 
Dit zijn echte geloofsmomentjes.

Geloof is voor mij de rots waarop ik steun en waar ik mijn 
kracht vandaan haal, het is niet gekoppeld aan een gebouw.
In het vierend samenzijn met anderen kun je je geloof verster-
ken.’
 

Sleutelwoord:

              samen



Hans Swinkels is oud-parochiebestuurslid, lid van de 
jubileumcommissie, lector, lid van de beamergroep, 
samensteller van het Informatieblad en het toekom-
stige Parochieblad. Hij vertelt:

‘Toen ik in 1986 in Gouda kwam wonen, zei ik tegen de pastoor 
dat ik altijd vrijwilligerswerk had gedaan en dat ik wel klusjes 
wilde doen als het nodig was. Dat heb ik geweten. Twee weken 
later zat ik als bestuurslid in het parochiebestuur. Voordeel 
was wel dat ik snel inburgerde en een netwerk kon opbouwen. 
Ik heb dat acht jaar gedaan en na de samenvoeging van de 
drie Goudse parochies heb ik ook weer bijna acht jaar in het 
bestuur gezeten. Er waren moeilijke momenten, vooral tijdens 
de samenvoeging en de sluiting van de kerk van het Allerhei-
ligst Sacrament. Ik kon het me ook wel voorstellen. Als je met 
je hele ziel en zaligheid aan je kerk gebonden bent, is het niet 
makkelijk als alles verandert.  De kerk betekent voor mijzelf 
ook veel. Ik voel me thuis in de Josephkerk. Al vanaf het begin 
ben ik gecharmeerd van het gebouw: eenvoudig, sober, zonder 
tierelantijnen. Dat spreekt mij aan. 
Ik heb op vele locaties in Nederland gewoond. Mijn werk als 
ontvanger en later als inspecteur bij de douane bracht me 
overal. En door interne studies op hbo- en universitair niveau 
tijdens mijn werk deed ik veel uiteenlopende ervaringen op. 
Daarom ben ik ook op allerlei gebied inzetbaar. De mensen 
weten je te vinden. Zo heb ik me ook als bestuurslid van de 
ouderverenigingen voor scholen van de kinderen ingezet. Blijk-
baar ben ik uitermate geschikt als secretaris. Het schrijven 
gaat me goed af. 
Inmiddels zit ik niet meer in het parochiebestuur. Ik ben nog 
wel heel actief. Zo ben ik lector en ik zit in de beamergroep. 
Elke vier weken ben ik aan de beurt om de beamer te bedie-
nen. Daarnaast maak ik elke veertien dagen het informatie-
blad, waarbij ik ook het nodige redactiewerk doe. Binnenkort 
ga ik me buigen over het nieuwe, gezamenlijke Parochieblad. 
Eens kijken of ik er wat van kan maken.
Ik ben alweer een aantal jaren met pensioen, maar eigenlijk 
heb ik het nog minstens zo druk als voorheen. Mijn vrouw 
vraagt wel eens waar die tien uur zijn gebleven, die ik dacht 
over te houden per dag. Maar ik vind het niet erg, ik geniet 
ervan. 
Ik heb mooie dingen meegemaakt in en rondom de Josephkerk. 
Bij de totstandkoming van de nieuwe, samengevoegde paro-
chie ben ik nauw betrokken geweest. De structuur zoals die er 
nu uitziet, is gedeeltelijk van mijn hand. Het pijnpunt lag bij 
de financiën: de ene geloofsgemeenschap had meer geld dan 
de andere. Oprichten van aparte stichtingen was geen optie, 
dat stond het bisdom niet toe. Dus ik bedacht een soort struc-
tuur die je in het bedrijfsleven ook kent: een moederbedrijf 
met daaronder een aantal dochterondernemingen. Elk van de 
oude gemeenschappen houdt z’n eigen vermogen, dat wordt 
beheerd door de centrale penningmeester. Jaarlijks worden 
begrotingen ingediend die door het centrale bestuur worden 
bekeken. Als de wensen overeenkomen met de middelen, volgt 
goedkeuring. Dat was een prima oplossing, waarbij elke paro-
chie z’n eigenheid kon behouden. En zo werkt het nog steeds.

‘De kerk en het 
geloof heb ik 
redelijk diep zitten’

Als ik zo van een afstand kijk naar hoe het nu allemaal reilt en 
zeilt in de kerk en het parochiebestuur, denk ik dat het alle-
maal wel wat afstandelijker is geworden. Niet meer zo toegan-
kelijk en open als vroeger. Dat heeft ook wel te maken met de 
nieuwe structuur. De aandacht moet verdeeld worden over zes 
geloofsgemeenschappen, dat is denk ik best zwaar. Ook omdat 
elke geloofsgemeenschap een eigen sfeer meebrengt. Over 
de toekomst ben ik niet al te optimistisch. Het zal allemaal 
drastisch veranderen, denk ik. Mensen gaan steeds meer op 
een andere manier geloven, daar is de kerk wellicht minder bij 
nodig. Maar ik heb altijd gezegd: wat er ook gebeurt, ze zullen 
mij m’n kerk niet afpakken en m’n geloof ook niet. Dat heb ik 
redelijk diep zitten.’

Anneke van Melzen bemant samen met andere vrijwil-
ligers sinds tien jaar het secretariaat en is spin in het 
web.

‘In 1994 ben ik vanuit Den Haag naar Gouda verhuisd en sinds-
dien ga ik naar de H.-Josephkerk. Eerst als alleen kerkganger, 
later ook als vrijwilliger. Ik wilde naast mijn gewone werk 
dienstbaar zijn en mijn steentje bijdragen. In 2000 ben ik 
begonnen met het maken van het tweewekelijkse informatie-
blad, met een tekst van de pastoor, mededelingen, vieringen, 
gebedsintenties en dergelijke. Het was een coproductie van 
mij en een collega. Het was zinvol en het was een productge-
richte activiteit, daar hou ik wel van. Maar na tien jaar was 
ik toe aan wat anders, dus toen hebben anderen het van me 
overgenomen. 
In 2003 ben ik gestopt met de vaste baan die ik destijds had. 
Omdat ik toen overdag wat meer tijd had, ben ik op het secre-
tariaat aan het werk gegaan en dat doe ik nog. Elke maandag 
allerlei activiteiten doen en de meest uiteenlopende vragen 
van parochianen beantwoorden. Dat kan van alles zijn: over 
vieringen, over huwelijken, dopen, gebedsintenties, reser-
veren van ruimten in de kerken of de aangrenzende ruimten, 
opgeven voor allerlei activiteiten (voor de Eerste Communie, 
voor het Vormsel, voor de Seniorendag) Er zijn mensen die 
bezig zijn met stamboomonderzoek, er zijn mensen die hun 
kind willen laten dopen (soms ook op heel korte termijn). 
Alles komt bij ons binnen, wij zijn als het ware de spin in het 
web en weten overal wat van. Voor gedetailleerde informatie 
vragen we het na bij de leden van de verschillende werkgroe-
pen. Het is van dat werk waarvan je haast niet kunt uitleggen 
hoe divers en véél het is. Het is heel leuk, maar ook wel vaak 
onderschat, denk ik. Ik werk op maandag met Herma en op 
de woensdag en vrijdag werken er weer andere collega’s. Een 
tijdje terug ben ik ingevallen tijdens een ziekteperiode van de 
huidige administratief medewerkster, dat werk heb ik heel erg 
leuk gevonden. Daarom wil ik ook weer terug in het arbeids-
proces, maar dat valt tegenwoordig niet mee. 
Al met al ben ik kind aan huis in de H.-Josephkerk. Over het 
gebouw zelf heb ik me eigenlijk nooit zo een mening gevormd, 
dat vind ik niet zo belangrijk. Het gaat om de mensen die sa-
men kerk vormen. Maar als je het hebt over sfeer… Het is raar, 

‘Een plek 
         van bezinning’
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Angenieta Kaatee-de Groot zet zich al van kinds af 
aan volop in voor de kerk op muzikaal gebied. Ze 
begon als organist en is nu dirigent van onder andere 
het Noorderkoor.

‘Het moet eind jaren zestig zijn geweest, ik was toen een jaar 
of tien, dat de pastoor in de klas kwam. Dat gebeurde nog in 
die tijd. Hij vroeg wie er piano of orgel kon spelen en ik riep 
heel enthousiast: dat kan ik wel! We hadden thuis een orgel 
staan en daar speelde ik graag op, maar ik had nog nooit les 
gehad. Ik moest gelijk in de Gouwekerk beginnen, op vrijdag-
ochtend, toen hadden we voor schooltijd altijd nog een kin-
dermis. Het was ontzettend leuk, maar ook heel erg spannend 
om te doen. Ondertussen begon ik met orgelles en naarmate 
de tijd verstreek, werd ik steeds meer gevraagd. En zo zette 
ik mijn eerste schreden op het kerkelijk muzikale pad. 
Het werd meer en meer; na een aantal jaren zat ik wel drie, 
soms vier keer per weekend in de kerk. Daarbij had ik een full-
time baan, dus je kunt wel zeggen dat ik een heel druk leven 
had. Ik heb ook echt overal gespeeld, in verschillende kerken: 
in de Gouwekerk dus, de Turfmarktkerk, in het ziekenhuis, aan 
de Krugerlaan, de noodkerk in Gouda-Oost, ik weet het niet 
eens allemaal meer. En elke kerk had natuurlijk weer een an-
der orgel. Op een gegeven moment ben ik naast het bespelen 
van het orgel ook gaan dirigeren. In de beginjaren van mijn 

‘Als dirigente hoop 
   ik altijd dat er een 
      vonkje overschiet’

werkzame leven was ik verder nog dirigent van het kinderkoor 
in Noord. In 1987 ben ik naar Reeuwijk verhuisd en ben ik ook 
daar vaste begeleider van het parochiekoor geworden. Toen ik 
uiteindelijk directeur werd van de basisschool waar ik werkte, 
moest ik keuzes maken, want het werd echt teveel. Ik besloot 
te stoppen met het kinderkoor. 
Qua muziek heeft Bach mijn voorkeur. Die passie begon tijdens 
de orgellessen die ik vanaf mijn dertiende jaar van Klaas 
Boersma kreeg, op het Moreauorgel in de Sint Jan, dat was 
echt geweldig. Doordat ik het nu zo druk heb, schiet het musi-
ceren er helaas wel wat bij in: ik oefen alleen nog functioneel 
de koorpartijen voor het Noorderkoor en het Alzandokoor in 
Reeuwijk. Met het Noorderkoor brengen we vaak muziek van 
Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal. Dat vind ik mooie muziek 
en teksten. Zo nu en dan ga ik naar een Lieddag in Amsterdam 
om te proberen wat nieuwe nummers te vinden. Met het Noor-
derkoor zingen we in de loop der tijd meer en meer H. Missen 
in de vieringen, omdat dit een uitdrukkelijke wens is van de 
voorgangers. In het algemeen is het lastig om tegenwoordig 
koorleden te vinden, maar voor het Noorderkoor melden zich 
af en toe nog wel nieuwe mensen aan. In Reeuwijk begeleid ik 
naast het Alzandokoor zo nu en dan een projectkoor, bijvoor-
beeld met kerstmis en met carnaval. Vorige zomer hadden 
we een buitendienst met een projectkoor, dat was een hele  
indrukwekkende en bijzondere viering.
De Josephkerk heeft een grote rol gespeeld in mijn leven, ik 
heb er veel lijntjes liggen. Mijn twee kinderen zijn er gedoopt, 
mijn ouders zijn er begraven. Ik ben er niet getrouwd, we 
hadden voor de wat intiemere kapel van het Jozef Ziekenhuis 
gekozen. De Josephkerk is een groot gebouw en heeft een uit-
gebreide kerkgemeenschap. En hoewel ik er heel veel mensen 
ken, is de afstand tussen de kerkgangers groter dan in een 
kleine dorpsgemeenschap. 
In de 44 jaar dat ik actief ben in de kerk heb ik er veel zien 
veranderen. Door de fusie van de parochies zijn we helaas 
parochianen kwijtgeraakt, maar de schaalvergroting was ook 
bij de kerken niet tegen te houden. Hoe de toekomst er uit 
gaat zien is voor mij nog wel een vraagteken. In 2005 ben ik 
als leidinggevende mee geweest naar de Wereldjongerendagen 
in Keulen en daar ontdekte ik dat er toch nog wel heel veel 
jongeren actief hun geloof belijden. Ik werd geraakt door hun 
enthousiasme en de wijze waarop ze met hun geloof bezig wa-
ren. Bij terugkomst was het lastig om een vertaalslag naar de 
jeugd in de parochie te maken. Ik heb daar best mee gewor-
steld. Misschien heeft het toch te maken met de grootheid van 
de parochie, mensen kunnen wat makkelijker anoniem blijven. 
Het huidige beleid in de kerk lijkt weer terug te gaan naar 
vroeger. Of we daar heel veel jeugd mee zullen trekken is voor 
mij een grote vraag. Daar zal zeker iets naast moeten komen.
De kerk is een rode draad in mijn leven. Het is een plaats 
waar je samenkomt om lief en leed te delen. Wanneer er een 
goede viering is met een mooi thema, goede teksten en goede 
muziek dan kan een viering mensen raken. Persoonlijk heb ik 
dit meegemaakt in een kerstthemaviering waarbij mensen via 
internet een wonder in hun leven mochten beschrijven. Ook 
ik ken in mij leven wonderen. De volledige genezing van mijn 
zoon na een ernstig sportongeluk. Toen mijn ingezonden tekst 
te zien was tijdens de viering zag ik wat deze op dat moment 
met mijn gezin deed. Maar ook tijdens een carnavalsviering, 
waarbij In Reeuwijk de hele kerk vol met verklede mensen zit. 
Je voelt dat ondanks het feestgedruis en de vrolijke stemming 
er momenten zijn dat mensen tot bezinning komen en geraakt 
worden door de teksten en de muziek. 
Dat zijn de mooie momenten waarbij je lief en leed met 
elkaar deelt. Samen met elkaar beleven en doorleven en er 
kracht uit putten. Ik hoop dat ik, wanneer ik voor een koor in 
de kerk sta, zo’n klein vonkje mag overbrengen.
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maar ik heb me bijvoorbeeld nooit thuis gevoeld in de kleine, 
donkere koffiekamer van voorheen. Mensen gingen er na de 
viering koffie drinken, maar ik had niet zozeer die neiging. 
Terwijl ik heel veel mensen ken, want ik zit tien jaar op het 
koor Padua en we zingen in beide kerken. Merkwaardig. Maar 
in de nieuwe koffiekamer is dat wel anders. Die is een stuk 
uitnodigender, sinds kort met een speelhoek. 
Verder is de kerk voor mij een fijne plek. Een plek van be-
zinning. Een plek om hulde te brengen aan het feit dat er 
barmhartigheid, vergeving en liefde bestaat. Het gaat voor mij 
om het besef dat er een plaats is waar het goed is en waar je 
altijd heen kunt; verder heb ik mooie herinneringen aan de 
H.-Josephkerk. Zoals de dag waarop ons kindje vier jaar 
geleden werd gedoopt. Dat was heel bijzonder en heeft diepe 
indruk op me gemaakt.
De toekomst van de H.-Josephkerk is moeilijk te voorspel-
len. Er komt steeds minder jeugd. De laatste jaren heeft de 
katholieke kerk een deuk in het imago opgelopen om allerlei 
redenen. We hebben nu in ieder geval een positieve uitstraling 
van de paus. Ach, en ik denk ook wel eens dat we misschien 
wel verwend zijn met het luxe feit dat er overal om de hoek 
een kerk voor ons is. Misschien moeten de mensen over 25 
jaar naar een kerk dertig kilometer verderop. Maar misschien 
is er over vijftig jaar wel weer een ommekeer en trekken de 
mensen toch wel weer meer naar de kerk toe. Het is moeilijk 
te zeggen. Er zijn altijd en overal pieken en dalen.’
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Betrokken, motiverend 
            en opbouwend kritisch
De Josephkerk heeft een grote rol gespeeld in het leven van Willem en Cilia den Boer. Ze 
legden hun ziel en zaligheid in uiteenlopende werkzaamheden, verzorgden er lekendien-
sten, motiveerden en enthousiasmeerden. En dat niet alleen. Ze ontmoetten elkaar in de 
Josephkerk en traden er in het huwelijk. ‘De kerk is het middelpunt, van daaruit vertrekt 
alles: maatschappelijke betrokkenheid, de inzet van mensen in de samenleving. Wat je hier 
samen met de andere parochianen doet, straalt uit naar de rest van de wereld. Daar draait 
het om, en dat moet gesteund worden door de geestelijken.’

Het begon allemaal eind jaren zestig van de vorige eeuw, in 
de tijd dat pastoors nog aan huisbezoeken deden. ‘Ik was in 
dienst geweest en had een tijdje gevaren, toen de pastoor 
langs kwam’, vertelt Willem (66). ‘Hij vroeg of mijn broer en 
ik lector wilden worden. Ik vroeg wat dat inhield. Hij vertelde 
dat we dan lezingen moesten voorlezen. Dat leek ons wel 
interessant.’ Zo gezegd, zo gedaan. ‘Samen met een aantal 
andere lectoren in opleiding kregen we instructies van een 
jonge priester: franciscaan Wim Hagedoorn. Het was wel grap-
pig: hij stamelde, hij preekte ook al stamelend, maar daar 
trok hij zich niets van aan. En al stamelend gaf hij ons les in 
spreken in het openbaar, we kregen microfoontechniek, noem 
maar op.’ En van het een kwam het ander. ‘We raakten steeds 
meer betrokken bij de kerk. Op een gegeven moment gingen 
we als jongere lectoren jongerenvieringen bedenken en uit-
voeren: de Jongerenliturgiegroep was geboren. En omdat we 
voor de kerstviering in 1970 een koor nodig hadden, vormden 
we samen met een bestaand kinderkoortje meteen ook een 
jongerenkoor.’ Lector Willem werd steeds multifunctioneler. 
‘Ik tekende de stencils voor de boekjes die voor bijzondere 
diensten gemaakt werden.’ Willem lacht bij de herinnering. 
‘Er was een meisje dat pastoor Van Woggelum wel eens hielp, 
en zij beschikte over een typemachine met brede wagen, 
waarmee stencils paginabreed getypt konden worden. En dat 
meisje was Cilia.’

Jongerenclub
‘Ik was rond de achttien’, vertelt Cilia (62). ‘Ik zat op een 
katholieke middelbare school, maar het was destijds eigenlijk 
“not done” om naar de kerk te gaan. En als je wel ging, ver-
telde je dat niet. Ik vond dat daar verandering in moest komen 
en ik stelde aan de pastoor voor om iets met en voor jongeren 
te gaan doen. Hij vond dat een fantastisch idee en vroeg me 
leeftijdsgenoten te benaderen. Er bleken veel meer mensen 
te zijn die het leuk vonden om elkaar buiten school en studie 
te ontmoeten en gezamenlijk te discussiëren over religie en 
maatschappelijke kwesties, en om dingen aan te pakken. 
Willem: ‘Die jongerenclub besloot een keer om de kerst in 
Zürich door te brengen, waar mijn broer stage liep. Ik ging 
mee omdat ik een autootje had. En daar viel mijn oog steeds 
meer op Cilia. Het heeft nog wel een paar maanden geduurd 
voor ze ook oog voor mij had.’ Maar toen bleek de relatie dan 
ook bestendig. ‘We studeerden, kregen een baan en trokken 
de wereld in’, zegt Cilia, ‘Willem kwam terecht als perso-
neelsfunctionaris bij een machinefabriek en ik werkte later 
veel in de ICT, maar we vonden altijd tijd om samen dingen te 
doen voor de kerk: lezingen houden, vieringen voorbereiden, 
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boekjes maken, er viel altijd wel iets te bedenken, te typen of 
te illustreren. Willem had op de kunstacademie een cursus il-
lustreren gevolgd en we haalden het vrijwilligerswerk naar ons 
toe in de overtuiging dat wij dat het beste konden.’ Ze lacht. 
‘Maar we deden het ook uit bevlogenheid. We discussieerden 
in de Jongerenliturgiegroep over allerlei onderwerpen en be-
dachten dat er een boekje over moest komen. Dus richtten we 
met enkele anderen het parochieblad Binding op. Zo ging dat. 
Het was een mooie tijd.’

Gedragen
Willem en Cilia waren vanuit de kerk zeer betrokken met de 
samenleving en de actualiteit van toen. ‘We interviewden een 
opperbevelhebber over de noodzaak van het leger, we schre-
ven over vrouwen in het ambt, spraken met de voorzitter van 
de invalidenbond over het nieuwe station dat niet toegankelijk 

was voor invaliden, we rapporteerden over de Unctad con-
ferentie over handel en ontwikkeling: het kon allemaal in de 
Binding. Het was een blad dat de discussie aanging en we lie-
ten de lezers veelvuldig aan het woord met reacties en com-
mentaar. De kerk bruiste destijds van de activiteiten en de rol 
van de leken werd dan ook zeer gewaardeerd’, vertelt Willem. 
‘Het is niet te vergelijken met de huidige situatie’, zegt Cilia. 
‘Destijds waren er drie pastoors die makkelijk iedere dienst 
konden doen, maar ze lieten ons niet alleen onze gang gaan, 
ze juichten onze daadkracht juist toe. We werden niet bekri-
tiseerd, maar we werden gedragen als het ware.’ Willem: ‘Als 
we een gebedsdienst deden zat de pastoor achter in de kerk. 
We maakten zelf gebeden aan de hand van de richtlijnen van 
Gooi & Sticht, we pasten bijvoorbeeld ook zelf de lezingen aan 
naar modern taalgebruik. Dan vroeg ik aan de pastoor: “Frans, 
wat vind je ervan?” En dan keek hij of de lezing de boodschap 
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bevatte waar het eigenlijk om ging en keurde het vervolgens 
goed. En dan heb ik het dus niet over zomaar een lezing, maar 
over het evangelie. Het sloeg heel erg aan.’

Goudse cultuur
Die begintijd was een schitterende tijd, daar zijn Willem en 
Cilia het over eens. ‘De kerk is in 1964 gebouwd, in de tijd 
na het concilie, waarin men wars was van rituelen, franje en 
verfraaiingen en er versoberd moest worden’, vertelt Willem. 
‘Maar ik hou wel van theater en in het begin van de jaren 
zeventig zijn we met de juiste argumentatie weer op zoek 
gegaan naar meer rituelen en symbolen. En zo heeft de kerk 
vanaf toen langzamerhand letterlijk en figuurlijk een eigen, 
Goudse, regionale cultuur opgebouwd. Het werd steeds meer 
een kerk van de parochie, van de mensen.’ Willem en Cilia 
hebben mooie momenten beleefd in hun Josephkerk. ‘De 
officiële roomse vieringen zoals de wijdingen van priesters 
hebben veel indruk gemaakt’, zegt Cilia. ‘We hadden met 
Pinksteren een keer een katholieke dirigent, een trompetter 
van de Pinkstergemeente en hervormde muzikanten’, herin-
nert Willem zich. ‘Ze brachten oude psalmen in een uptempo 
nieuw jasje, het was heel oecumenisch en heel vernieuwend. 
Alles kon toen, dat was zo motiverend, het was prachtig.’ Het 
hoogtepunt voor Willem en Cilia was hun trouwdienst, op 
28 november 1975. ‘We hadden de dienst en het tafelgebed 
zelf gemaakt. Aan het eind verraste de dirigent ons met een 
stukje doedelzakmuziek vanaf het koor. Dat maakte allemaal 
diepe indruk.’

Omslag
‘Op een gegeven moment kwamen er andere ideeën over wat 
een lector wel en niet kon doen in de liturgie’, legt Cilia uit. 
‘Leken kregen steeds minder bevoegdheden. En daarom heb-
ben we onze activiteiten verlegd. Wij hebben in de jaren ze-

ventig en daarna de kans gekregen om als actief meedenkende 
parochiaan in de diensten te laten zien waarvoor we stonden. 
Het lukte ons mensen te enthousiasmeren en te motiveren en 
bij de kerk te betrekken en dat was een groot goed. Maar om 
dat goed te kunnen doen is het heel belangrijk dat je gesteund 
wordt door de geestelijkheid. Wij kregen de ruimte om vanuit 
de kerk dingen te ondernemen en middenin de samenleving te 
staan. Die ruimte was er op een gegeven moment niet meer 
en die zou eigenlijk terug moeten komen. Ruimte voor mensen 
om met elkaar iets te betekenen, iets voor elkaar te krijgen. 
Waarbij ze de volle steun krijgen van de pastoor, de diaken, 
de geestelijkheid, omdat die dat goed vinden en aan willen 
moedigen. Dan wordt het weer fijn om naar de kerk te gaan. 
Een geestelijkheid die zich angstig aan allerlei rare regeltjes 
vasthoudt, werkt averechts.’ ‘De kerk is van de mensen, van 
de gemeenschap’, zegt Willem. ‘We zijn allemaal gelijkwaar-
dige broeders en zusters, zoals Jezus in het evangelie zegt, 
en de priesters zouden tussen het volk moeten willen staan, 
in plaats van erboven.’ Soms was het heel moeilijk. ‘De tijden 
waren zo veranderd, bisschoppen deden merkwaardige uit-
spraken, de vorige paus kon er ook wat van, ik heb wel eens 
gedacht: nu hou ik er mee op. Maar even later dacht ik: zijn 
we nou helemaal gek! Wíj zijn hier de kerk, wíj vormen hier 
de gemeenschap, wíj geloven in het evangelie van Jezus Chris-
tus; dat laten we ons niet afpakken.’ Maar dat bleek lastig. 
‘We hebben hier een schitterende tijd beleefd, maar op een 
gegeven moment werden de dingen steeds meer aangesnoerd 
en door een kwestie op de achtergrond kon ik niet meer met 
blijheid en vrolijkheid het woord van God verkondigen. Ik ben 
toen in de Josephkerk gestopt met de communievieringen en 
de overwegingen. Later zei een oude dame van in de negen-
tig tegen mij: “Willem, je mag best een keer een sabbatical 
nemen, maar nou moet je weer aan de gang.” Maar intussen 
was het pastorale team veranderd en was ik als voorganger 
niet meer echt nodig. Ach, op een gegeven moment moet je 
afscheid nemen en niet meer omkijken. Er zijn nog steeds 
mensen in de parochie die het jammer vinden dat we dat niet 
meer doen. Ik verzorg nog wel eens een viering in de GGZ-
instelling en tweemaal per jaar een oecumenische vesper-
viering, in de veertigdagentijd en de advent. Maar dat is dus 
allemaal elders.’ Willem is nog steeds lector, maar doet verder 
vrij weinig. ‘Na veertig jaar was het tijd om mijn plaatsje af 
te staan aan een jonger iemand. Ik weet nog dat wij ons als 
jongeren destijds afvroegen of een seniorlid van de lectorclub 
niet te oud was, want “die was al in de zestig!”’ Willem lacht. 
‘En nu heb ik inmiddels zelf allang die leeftijd bereikt.’ Cilia 
verlegde al eerder haar activiteiten. ‘Ik werd op een gegeven 
moment reisleider met wisselende werktijden en het werd 
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steeds lastiger om het werk voor de kerk in te plannen. Ik 
dacht ook dat het tijd werd om mijn werkzaamheden af te 
staan aan een jongere, maar uiteindelijk is het overgenomen 
door iemand die net zo oud was als ik.’ 

Eigen manier
Volgens Willem betreft het beleid in de katholieke kerk een 
golfbeweging. ‘De Nederlandse bisschoppen zijn er misschien 
nog niet helemaal aan toe, maar de nieuwe paus al wel: je 
mag weer een beetje een eigen, lokale cultuur in je parochie 
aanbrengen. Weg met de lijsten die bepalen of je wel of niet 
het Onze Vader of de geloofsbelijdenis mag zingen. Laatst zag 
pater “zeg-maar-Theo”-Wubbels die missionaris is geweest, 
achterin de kerk donkere mensen zitten en hij zong de zegen 
spontaan in een andere, exotische taal. Als hij de vrijheid 
kan nemen om dat te doen, kunnen wij als gemeenschap toch 
ook weer de dingen op onze eigen manier doen. Waarom zou 
dat toch niet mogelijk zijn? Waarom zijn de bisschoppen zo 
ontzettend bang?’ Cilia: ‘Op een gegeven moment bepaalden 
bisschoppen ook dat we bepaalde liederen van Oosterhuis niet 
meer mochten zingen. Zelfs onze toch vrij conservatieve pas-
toor vond dat onzin. Hij zei dat hij van dit soort dingen steeds 
progressiever werd.’

Middelpunt
‘De Josephkerk is het middelpunt, van daaruit vertrekt alles’, 
zegt Willem. ‘Maatschappelijke betrokkenheid, de inzet van 
mensen in de samenleving; de voedselbank is vanuit de kerk 
opgericht bijvoorbeeld. De kerk is de plek waar je hoort, waar 
je mensen ontmoet die dezelfde uitgangspunten hebben als 
jij. Als je hier in de kerk komt, erken je dat je katholiek bent. 
Wat je hier samen met de andere parochianen doet, straalt 
uit naar de rest van de wereld. Daar draait het om, om die 
gemeenschap, en die moet gesteund worden door de geeste-
lijken.’ ‘Er moet wel heel wat aan de hand zijn, willen we op 
zondag niet naar de kerk gaan’, zegt Cilia. ‘Dat is niet altijd 
de Josephkerk, we gaan ook naar het klooster in Hekendorp, 
naar het verpleeghuis waar mijn moeder woont. Als we op 
reis zijn in het buitenland gaan we ook altijd naar de kerk.’ 
De kerk en het geloof zijn belangrijk voor Willem en Cilia. ‘Ge-
loven betekent voor mij de geest verrijken, samen delen met 
anderen en hopelijk doorgeven aan een andere generatie’, 
zegt Cilia. ‘Dat betekent het voor mij ook’, zegt Willem. ‘Ik 
word er elke keer weer enthousiast door. Ik blijf erin hangen, 
maar dan in de goede zin van het woord. Elke keer kom ik 
weer terug op het evangelie, op wat voor manier en in welke 
functie dan ook.’ 

De tijden zijn drastisch veranderd, maar Cilia en Willem zijn 
niet weemoedig. ‘Je kunt twee dingen doen: vasthouden aan 
de goede oude tijd of alles kritisch blijven volgen. Wij doen 
het laatste. We komen als die jongerengroep van de jaren 
zeventig nog twee keer per jaar bij elkaar. De ene keer in 
Limburg, waar enkele leden inmiddels wonen, dan weer in 
Gouda. We bespreken dan altijd wel een kerkelijk onderwerp 
en bezoeken een culturele instelling gerelateerd aan de kerk. 
We hebben het eigenlijk nog steeds over de zaken waar we het 
destijds ook over hadden.’ Cilia en Willem verwachten dat de 
sfeer van vroeger wellicht kan terugkomen. ‘De golfbeweging 
laat volgens mij weer een opgaande lijn zien’, zegt Willem. 
‘Misschien hebben we het ergste wel gehad.’ ‘En als je dan de 
kerk weer openstelt voor gemotiveerde mensen met ideeën, 
ze vertrouwen schenkt en hun betrokkenheid naar waarde 
inschat en waardeert, dan trek je misschien ook weer jongere 
mensen aan’, zegt Cilia. ‘Dan is het niet alleen zinvol om als 
parochiaan betrokken te zijn bij de Josephkerk, maar gewoon 
ook heel leuk!’



34 Josephkerk

‘We werden met open 
armen ontvangen’
‘Waar ter wereld je ook bent; de kerk is je thuis.’ Amjad en Sana Toma ontvluchtten in 1996 
met hun vier kleine kindertjes Irak en kwamen uiteindelijk in Gouda terecht. ‘In de Joseph-
kerk werden we met open armen en met open hart ontvangen, we voelden ons zeer wel-
kom’, vertellen ze. ‘Dat bood ons veel troost in een zware tijd van wennen en verwerken.’



Stel je groeit als christen op in een welvarend land waar je 
een rustige jeugd hebt, maar dan slaat de vlam in de pan. 
Jaren van oorlog volgen en de sfeer is constant gespannen. Je 
weet niet meer wie je kunt vertrouwen en hoe de toekomst 
eruit ziet. Het overkwam Amjad (49) en Sana (45) Toma. Vanaf 
1980 was hun vaderland Irak voortdurend in oorlogen verwik-
keld. Eerst de oorlog met Iran, daarna de twee Golfoorlogen 
met Koeweit en de Verenigde Staten. Door alle ontwikkelingen 
werd de sfeer steeds gespannener, ook tussen de christenen en 
moslims. De toestand leek uitzichtloos, de toekomst was onze-
ker. Ze verkochten huis en haard en vertrokken met onbeken-
de bestemming. In 1996 kwamen Amjad en Sana met hun vier 
kinderen van vijf, drie, twee, en een half jaar in Nederland.

Het belang van de zegen
‘Onze pastoor in Irak was verdrietig toen ik vertelde dat we 
vertrokken’, zegt Amjad. ‘Hij had me gedoopt, me zien op-
groeien, de eerste communie heb ik bij hem gedaan en we zijn 
door hem getrouwd. Maar hij begreep ook wel dat we gingen. 
Het bestaan in Irak was zo moeilijk geworden; onze kerk was 
in de oorlog zelfs gebombardeerd. De pastoor heeft ons de 
zegen gegeven. Hij zei: “je moet nooit je geloof en Jezus 
vergeten. Je denkt dat je naar een christelijk land gaat, maar 
let op dat je tussen de goede mensen terecht komt.” En dat is 
ons gelukt. Hij is later bisschop geworden en naar Noord-Irak 
verhuisd. Inmiddels is hij overleden.’ ‘Wij hechten belang aan 
de zegen’, legt Sana uit. ‘Bij alle nieuwe dingen en ontwikke-
lingen in ons leven vragen wij de zegen. We hebben de pastoor 
hier ook gevraagd om ons huis te zegenen.’

De kerk is je thuis
‘We kwamen in Nederland terecht’, vertelt Amjad. ‘Dat was 
eigenlijk toevallig: onze familie woont tegenwoordig over het 
algemeen in Frankrijk.’ Het gezin werd een aantal maanden 
in een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom ondergebracht, 
en daarna een tijdje in Stadskanaal. In 1998 betrokken de 
Toma’s een flat in Gouda. ‘Het eerste wat we doen als we 
ergens in een onbekende omgeving zijn, is naar de kerk gaan’, 
vertelt Sana. ‘Wij zijn katholiek opgegroeid’, vertelt Amjad. 
‘Wij zijn Arameeërs en stammen rechtstreeks van de apostel 
Thomas af.’ ‘Waar ter wereld je ook bent, de kerk is je thuis’, 
zegt Sana. En zo was het ook in Gouda. ‘We gingen hier naar 
de Josephkerk en we werden met open armen en open hart 
ontvangen. We voelden ons heel welkom.’ ‘De kerk heeft ons 
altijd geholpen’, vertelt Amjad. ‘De mensen zijn heel vrien-
delijk. Met behulp van de pastoor en de parochianen hebben 
we hier een bestaan op kunnen bouwen. Pastoor Bert Janssen 
heeft in die moeilijke begintijd zoveel voor ons gedaan op 
het gebied van papieren en verblijfsvergunning. Hij schreef 
brieven en regelde een advocaat en dergelijke en deed echt 
zijn best voor ons. De parochianen legden ons uit hoe alles 
hier in Nederland werkt op het gebied van wetgeving, cultuur 
en onderwijs en dergelijke. Onze kinderen hebben de katho-
lieke school bezocht en onze jongste, een nakomertje van zes 
jaar, gaat er nu heen. We zijn hier geaard en aan de mensen 
gehecht geraakt.’

Aan het werk
Amjad en Sana moesten helemaal opnieuw beginnen in Neder-
land. ‘In Irak was ik begonnen met een studie bouw en archi-
tectuur toen de oorlog met Iran begon. Toen moest ik in dienst 
en daarna was het heel lastig om een baan te vinden’, vertelt 
Amjad. Sana had in Irak een studie landbouw gevolgd. ‘Maar 

de diploma’s die we daar gehaald hadden zijn hier niet geldig. 
Ik had hier opnieuw kunnen beginnen met studeren, maar dat 
was lastig te combineren met de opvoeding van vier kleine 
kinderen. Dus ik heb ervoor gekozen om thuis te blijven. 
Ondertussen heb ik schoonmaakwerk gedaan, ook in de kerk, 
en nu werk ik als caissière bij een supermarkt.’ Amjad liet zich 
inschrijven bij een uitzendbureau. ‘Ik haalde alle rijbewijzen 
en toen ben ik begonnen als vrachtwagenchauffeur bij wat 
toen nog Van Gend & Loos heette. Inmiddels is het DHL. Ik 
moest een cursus vaktaal volgen in Amsterdam, dat was nog 
best wel lastig. Maar het is gelukt.’ 

Trots op de kinderen
De Toma’s spreken drie talen vloeiend. Nederlands, Arabisch 
en Aramees. ‘We spreken thuis altijd Aramees, de taal van 
Jezus’, vertelt Sana. ‘Er is nog een klein aantal mensen in 
landen als Irak en Syrië, dat deze taal van Babylonië spreekt. 
Het wordt nu gezien als een dialect, op school leerden we het 
officiële Arabisch spreken, lezen en schrijven. En een beetje 
Engels. Dat was wel fijn, want daardoor was de overgang naar 
het Nederlands niet zo heel erg groot meer. Onderling spreken 
we dus nog Aramees, maar de kinderen spreken Nederlands 
terug. Het zijn ook echte Nederlanders, ze voelen zich hier 
helemaal thuis en ze kunnen goed leren. De oudste studeert 
rechten, de tweede is bijna klaar met de kappersopleiding, 
de derde studeert international businessmanagement en de 
vierde commerciële marketing. En de jongste zit dus op de 
basisschool.’ Amjad: ‘Ze zijn heel gemotiveerd, het zijn door-
zetters. Wij hebben voor hen gevochten en ervoor gekozen 
om hen hier te brengen, waar ze betere kansen hebben. Hun 
toekomst is heel belangrijk voor ons. Ik ben heel trots op hen.’ 

Opnieuw vertrouwen krijgen
In het begin van hun nieuwe leven in Nederland hadden Sana 
en Amjad veel geloof en wilskracht nodig. ‘We hadden niets, al 
onze bezittingen hadden we verkocht om te kunnen vluchten, 
via Jordanië, Syrië, Turkije; je komt een smokkelaar tegen en 
die betaal je om je te helpen. Het was moeilijk, met vier klei-
ne kindertjes’, legt Sana uit. ‘Maar met de hulp van Jezus is 
het ons gelukt’, voegt Amjad toe. ‘Toen we eenmaal hier wa-
ren, moesten we weer vertrouwen krijgen in de mensen’, zegt 
Sana. ‘In Irak wisten we niet meer wie we konden vertrouwen. 
Ik voelde me hier eerst ook nog heel onzeker en onveilig, we 
moesten echt wennen. We gingen elke zondag naar de kerk om 
te bidden, een kaarsje bij het beeld van Maria op te steken en 
dichtbij Jezus te blijven. Mede daardoor zijn we er doorheen 
gekomen. En verder vonden we het heel belangrijk om de 
taal goed te leren, zodat we ons goed konden uitdrukken. 
Het heeft echter wel een jaar of drie geduurd voordat we ons 
hier een beetje op ons gemak voelden.’ ‘Het was spannend, 
ja’, zegt Amjad. ‘Zo zonder familie en vrienden in een totaal 
andere cultuur. Zonder kerk was het een stuk moeilijker ge-
weest. We werden geaccepteerd door de medeparochianen en 
daardoor hadden we een thuisbasis van waaruit we naar buiten 
konden gaan, de wereld in. En nu is het goed. We horen hier 
nu thuis. Ooit willen we nog wel eens terug naar Irak om onze 
kinderen te laten zien waar we zijn opgegroeid, maar verder is 
daar niets meer voor ons.’ ‘Voor de oorlog was het leven mooi 
in Irak’, zegt Sana weemoedig. ‘We hadden nooit gedacht dat 
het zo zou lopen. Het was een mooi, rijk land en we hadden 
het goed. Ik had zeven broers en zussen en mijn vader werkte. 
We hadden nooit geld tekort. Maar met de oorlog is alles kapot 
gemaakt.’
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Het beste van twee culturen
Van discriminatie hebben Sana en Amjad in Nederland niet 
veel last gehad. ‘Dat komt ook door de manier waarop je 
jezelf opstelt’, zegt Sana. ‘Wij zijn altijd open en gastvrij 
geweest en hebben de mensen vriendelijk benaderd.’ Ze 
lacht. ‘De buren vertelden dat ze in het begin wel de kat uit 
de boom moesten kijken toen er ineens “buitenlanders” naast 
hen kwamen wonen. Maar nu is de verstandhouding prima.’ 
De Toma’s hebben de goede aspecten van twee uiteenlopende 
culturen in elkaar weten te passen. ‘Wij hebben thuis een 
stukje Irak gecreëerd voor onszelf: gastvrij, heel hecht onder-
ling, vrienden en vriendinnen van onze kinderen zijn altijd 
welkom. En dat proberen we over te dragen op onze omge-
ving. Het verhaal dat Nederlanders je maar één koekje bij de 
koffie geven, klopt allang niet meer volgens mij. Onze regels, 
onze cultuur en ons geloof dragen we uit. En zo genieten we 
van de goede dingen, de dingen die ons gelukkig maken. Het 
voelde dan ook als erkenning toen de vriend van mijn dochter 
zei: “als ik bij jullie ben, voelt het echt als een familie, heel 
hecht en heel verbonden met elkaar.”’ 

Dankbaar
Amjad en Sana zijn sterk geworden door alles wat ze hebben 
meegemaakt. ‘Wij hebben geleerd om te relativeren, we zijn 
gewend om te accepteren en afscheid te nemen’, zegt Sana. 
‘De dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Het is ons doel om 
rustig en veilig te leven en te wonen en we hopen dat we onze 
kinderen een goede basis hebben meegegeven. We hebben 
het heel moeilijk gehad, maar we zijn nu tevreden, gelukkige 
mensen. Ik ben trots op wat we bereikt hebben en hoe onze 
kinderen in het leven staan.’ ‘Daar zijn we heel dankbaar 
voor’, voegt Amjad toe. ‘De kerk heeft daarin een heel belang-

rijke rol gespeeld. Daar willen we iedereen die ons geholpen 
heeft nog heel hartelijk voor bedanken. We waren alleen, we 
waren mensen in nood. En hier in de Josephkerk kwam men 
naar ons toe en ontving ons met open armen en met open 
hart. Dat voelde heel goed.’

De Arameeërs

De Arameeërs zijn een Semitisch volk uit het Midden-Oosten. 
Hun ontstaansgeschiedenis gaat terug tot het oude Mesopota-
mië en daarmee worden ze beschouwd als één van de oudste 
volkeren. Arameeërs hebben een eigen taal, het Aramees. Ooit 
was het een wereldtaal. De Arameeërs bekeerden zich al heel 
vroeg tot het christendom. De komst van de islam betekende 
de teloorgang van de Aramese beschaving. Tegenwoordig leven 
de Arameeërs in diaspora vooral in West-Europa, Amerika en 
India.
De Aramese taal was zeer waarschijnlijk ook de taal van Jezus 
Christus en de apostelen. De taal verspreidde zich over As-
syrië, Babylonië en het Perzische Rijk, als diplomaten- en han-
delstaal. Vijf eeuwen voor onze jaartelling werd het Aramees 
ook wel Rijks-Aramees genoemd. Ook in het Babylonische rijk 
werd dit Rijks-Aramees gebruikt, het hoogtepunt bereikte het 
tijdens de zesde eeuw voor Christus tot 330 na Christus. Lang 
nadien deed het Aramees trouwens nog zijn invloed gelden. 
(bron: wikipedia)
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Hermien Buis is altijd actief geweest als 
vrijwilliger in zowel Josephkerk als 
protestantse kerk, en is al jaren een van de 
jongste lectoren.

‘Mijn vader en moeder zijn respectievelijk katholiek en protes-
tant en ik ben niet anders gewend dan dat we altijd naar twee 
kerken gingen. Sinds 2009 studeer ik geschiedenis in Leiden, 
en als ik in het weekend bij mijn ouders in Gouda ben, ga ik 
nog steeds mee naar de kerk van hun keuze van dat moment. 
Ik ben lector in de Josephkerk, ongeveer eenmaal per twee 
maanden. Het is alweer heel wat jaartjes geleden dat ik daar-
mee begon. Ik las vaak na de kinderwoorddienst een gebedje, 
en naar aanleiding daarvan werd ik gevraagd door de lecto-
rencoördinator. Sinds de tweede klas op de middelbare school 
lees ik dus regelmatig voor. En na de middelbare school ben ik 
er gewoon mee doorgegaan. Ik vind het leuk om te doen, de 
mensen waarderen het, en ik vind het een mooie manier om 
betrokken te blijven bij de kerk. Het is niet zo dat ik wekelijks 
ga, maar ik vind het fijn in de kerk. Het heeft iets vertrouwds, 
het biedt je de mogelijkheid om na te denken over wat je aan 
het doen bent in het leven, dat soort dingen. 
Omdat ik naar twee kerken ga, kan ik natuurlijk vergelijken. 
Het is me opgevallen dat in de protestantse kerk meer gedaan 
wordt voor en door jongeren. Daar hadden we ’s avonds jon-
gerendiensten met een voorganger, waarbij we vrij waren om 
het zo in te vullen zoals we wilden, met toneel, we hebben 
wel eens een film gemaakt, er was veel mogelijk. In de 
Josephkerk is dat anders. Ik was niet betrokken bij jonge-
rendiensten, maar wat ik gemerkt heb is dat er steeds meer 
wordt teruggegrepen naar ouderwetse regels, die wat mij 
betreft over details gaan en niet over de inhoud. Ik weet niet 
waarom dat is, maar ik vind het wel jammer. Niet dat ik denk 

dat er massa’s jongeren zouden komen als je vernieuwend 
bezig zou gaan, maar bijvoorbeeld samenwerking zou een mo-
gelijkheid zijn. Oecumene. De tijden staan niet stil. Nieuwe 
ideeën en moderne inzet moet je juist waarderen. Daarmee 
bedoel ik niet dat er een soort carnavalskerk moet komen, 
maar ik denk dat je júist door ruimer en breder te denken 
meer inhoud kunt creëren en meer mensen kunt aanspreken. 

Ik ben katholiek en protestant opgegroeid en ik prefereer niet 
het een boven de ander. De verschillen draaien om details, en 
die doen er wat mij betreft niet veel toe. Voor mij is het ge-
loof een soort leidraad, een houvast, een manier om te leven. 
Soms twijfel ik wel eens: geloof ik nu wel echt, wát geloof ik 
nu eigenlijk, is het wel genoeg, denk ik er misschien te mak-
kelijk over? Maar misschien horen dergelijke vragen juist wel 
bij het geloof. 
Over de Josephkerk als gebouw heb ik nooit zo nagedacht. Ik 
ben er gewoon mee opgegroeid. Daardoor is het wel zo dat ik 
alle andere, ouderwets “versierde” kerken altijd van die “va-
kantiekerken” vond. En die van ons was dan de gewone kerk. 
Niet bijzonder, maar wel met prachtige ramen. Waarvan ik 
ooit nog een klein stukje geadopteerd heb ooit. Het is gewoon 
onze Josephkerk. Vertrouwd en koud. 
Wat ik mooi vind aan de kerk is dat er altijd mensen zijn die 
op hun eigen manier bijdragen. Of het nu gaat om het maken 
van een PowerPoint presentatie, of meezingen in het koor, 
meewerken aan de liturgie: iedereen heeft zo z’n eigen kwali-
teiten die hij volledig inzet voor de kerk. Dat vind ik prachtig. 
Het wordt ook zeer gewaardeerd, dat merk ik als lector. En als 
de kerk dan op feestdagen vol zit, en we doen gezamenlijk de 
geloofsbelijdenis, dan heb ik echt het gevoel dat je iets deelt 
met z’n allen. Dat had ik als kind al: ook al begreep ik er nog 
niet veel van, toch voelde ik dat samenzijn. Die verbonden-
heid. Heel bijzonder.’

‘Vertrouwd en koud’
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De vrouw en de kerk
Het was een koude, bewolkte dag, zondag 22 december 1963. De temperatuur schommelde 
rond het vriespunt en de zon liet zich niet zien. Aan het Aalberseplein in Gouda werd de 
spiksplinternieuwe Josephkerk, vier maanden voor de officiële inwijding, in gebruik geno-
men. Zo’n vijfendertig kilometer verderop werd in het gezin Schaafsma op die zondag in 
Den Haag een meisje geboren, dat Jolanda werd genoemd. De kerk en de vrouw: allebei 
vijftig jaar oud. Destijds wist nog niemand dat de één een belangrijke rol in het leven van 
de ander zou gaan spelen. 

Terwijl de Josephkerk in Gouda mensen zag komen en gaan, 
en de katholieke cultuur zag meanderen, groeide Jolanda 
Schaafsma in Den Haag en later in Zoetermeer voorspoedig 
op in een gezin met zes kinderen. Ze bezocht een katholieke 
lagere school en leerde later voor ziekenverzorgster. En toen 
ontmoette ze Adrie Glissenaar, die destijds ook in de zorgsec-
tor werkte. Adrie woonde in Gouda. ‘We hebben elkaar in 1984 
leren kennen’, vertelt Jolanda. ‘We zijn in 1985 getrouwd 
en zijn in die tijd gaan wonen in Zevenhuizen. Later zijn wij 
verhuisd naar Gouda. Adrie was actiever in de katholieke kerk 
dan ik. Het gekke was dat ik zelf nooit zo gelovig was. We 
gingen thuis af en toe naar de kerk, en ik ging wel naar een 
katholieke lagere school, maar daar was dan ook alles mee 
gezegd. Pas hier ben ik als het ware “katholieker” geworden. 
We zijn op onze manier ook actief. Adrie is een van de weinige 
organisten, en ik zit in de zilverpoetsgroep en schenk af en toe 
koffie. We zijn in Zoetermeer in de Nicolaaskerk getrouwd en 
daar zijn ook onze twee zonen 23 en 25 jaar geleden gedoopt, 
maar ze zijn hier op school geweest, ze hebben hier de eerste 
communie en het vormsel gedaan.’

Drempelloos
Het was eerst wel wennen voor Jolanda. ‘Het duurt bij mij 
altijd wel even voordat ik me ergens thuis voel. Dat ligt meer 
aan mezelf dan aan de mensen hoor, bij mij moet het altijd 
groeien. Maar zeker de laatste jaren is de Josephkerk “mijn” 
kerk. Zo voelt het. Het is vertrouwd, als we na de mis kof-
fie drinken, kennen we iedereen. Ik vind het ook een mooie 
kerk. Terwijl Adrie wat meer van de klassieke stijl houdt en de 
voormalige Sacramentskerk dan ook mooier vond, heb ik wel 
wat met die strakke, sobere vormgeving.’ In de loop der jaren 
is er wel veel veranderd, vindt Jolanda. ‘We hebben ook wel 
een aantal pastoors meegemaakt. En de een spreekt je meer 
aan dan de ander, dat is natuurlijk logisch. Wat mij betreft 
beleven we nu een gouden tijd. Bij pastoor Van Klaveren merk 
je geen drempels. Het is een makkelijk toegankelijke man. 
Ik ben van een generatie die niet van gezag en standsverschil 
houdt, en er zijn mensen die je het gevoel geven dat je er 
hoog tegenop moet kijken, maar zo zit ik helemaal niet in 
elkaar. Als iemand me dingen gaat opleggen, ga ik met de 
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hakken in het zand. Maar nu kun je met elkaar in gesprek en 
in discussie gaan. Als je het ergens niet mee eens bent, kun je 
het zeggen, dat is het verschil denk ik. Als pastoor Van Klave-
ren preekt, dan heb ik daar wat aan. Hij heeft iets te vertel-
len, hij gebruikt begrijpelijke taal en is van deze tijd. Hij leest 
niet van een briefje en boeit van begin tot eind; niemand zakt 
weg bij hem. En daarbij gaat hij letterlijk en figuurlijk echt 
naar de mensen toe. Het is een gave denk ik, heel krachtig. 
En dan geloof je het ook en je kunt er wat mee, met wat hij 
overbrengt.’

Balanceren
Pastor Bakker heeft ook veel betekend voor Jolanda. ‘Ik ben 
drie jaar geleden behoorlijk depressief geweest, het was heel 
heftig. De oorzaak weten we niet, ik denk dat het alles bij 
elkaar was. Maar ik kon goed praten met pastor Bakker. Hij 
hoefde vaak niets te zeggen, dan was alleen oogcontact al 
genoeg voor me. Hij kwam ook wel naar me toe en dan zei 
hij: “Ik ga voor je bidden, maar je redt het toch wel, daar 
heb ik vertrouwen in.” Dat betekende heel veel voor mij. Hij 
was een reddingsboei voor me in die tijd.’ De depressie was 
heel ernstig. ‘Ik kon niets. Ik kon niet werken en ook niet in 
de kerk zijn, dan ging het absoluut fout. Maar ik ben er weer 
uitgeklauterd. Met hulp van mijn gezin, van mijn schoonzus, 
van mijn familie, van de mensen om mij heen, van de therapie 
en van pastor Bakker. In het begin was het moeilijk om weer 
naar de kerk te gaan. Koffiedrinken na de mis vond ik hele-
maal niets. Ik dacht: de mensen zitten helemaal niet op mij te 
wachten. Ik had helemaal geen zelfvertrouwen meer. Maar op 
een gegeven moment lukte het weer, kon ik het weer opbou-
wen. De eerste keer was heel eng, ik moest allerlei angsten 
overwinnen. Dan zat ik Adrie te knijpen en angstig om me 
heen te kijken als ik onbekende gezichten zag of een onver-
wacht geluid hoorde. Dat hoorde bij mijn ziektebeeld. Af en 
toe voel ik het nog wel eens, dan doe ik een stapje terug. Het 
is altijd wel balanceren, al gaat het nu gelukkig een stuk be-
ter.’ Werken is de beste medicijn voor Jolanda. ‘Ik heb altijd 
in verpleeghuizen gewerkt en werk nu in een verzorgingshuis. 
Ik zorg graag voor andere mensen. Ik heb anderhalf jaar niet 
gewerkt door mijn ziekte, maar ik was blij dat ik weer aan 
de gang kon gaan. Het is fijn om wat voor anderen te kunnen 
betekenen, ik vind dat geweldig. Heerlijk om weer op het 
werk te kunnen rondlopen. Kijk, de mensen die ik help zijn 
oud, ze knappen niet meer op. Maar dat is ook niet mijn doel. 
Mijn doel is dat wanneer ik die kamer uitga, dat ze een keer 
gelachen hebben. En dat lukt meestal ook wel. Een beetje 
positivisme in het leven is zo belangrijk.’

Goddelijke kracht
Jolanda gelooft op haar eigen manier. ‘Het geloof betekent 
heel veel voor mij. Maar dan op een eenvoudige manier, niet 
zo ingewikkeld. Het kreeg pas een diepere plek bij mij toen ik 
met Adrie getrouwd was en regelmatig met hem meeging naar 
de kerk. En toch hoef ik niet beslist iedere week in de kerk te 
zitten om te geloven, ik heb niet zozeer een gebouw nodig. 
Het geloof zit meer in mezelf. Dat heb ik zeer zeker ontdekt 
toen mijn vader op sterven lag, hij leed aan slokdarmkanker. 
Ik heb me toen zo gedragen gevoeld. Ik was zo sterk als een 
beer en ik heb altijd gedacht: dit is geen toeval. Het was 
een soort goddelijke kracht, heel indrukwekkend.’ Jolanda 
begeleidde haar vader tijdens zijn laatste dagen. ‘Mijn vader 
was een moeilijke man, voor zichzelf en anderen. Hij was een 
binnenvetter en kon nooit over zijn gevoelens praten. Hij lag 
in het ziekenhuis en mijn moeder wilde heel graag dat hij de 

ziekenzalving zou krijgen. Hij was daar heel nuchter onder, hij 
was geen praktiserend gelovige en ging alleen met Kerst en 
Pasen naar de kerk. En die ziekenzalving deed hij in eerste in-
stantie eigenlijk alleen maar omdat mijn moeder het zo graag 
wilde. Maar het was zó mooi. Wij stonden met z’n allen, met 
mijn moeder, zes kinderen en de kleinkinderen, rond zijn bed. 
Mijn vader zat rechtop en luisterde ademloos naar de pastoor 
die het dan ook prachtig deed. Tijdens die ziekenzalving is 
er wat met mijn vader gebeurd. Gedurende de week die hij 
daarna nog had, kon je met hem praten. Hij was veel zachter 
geworden en opener, en hij had voor iedereen iets persoonlijks 
te zeggen. Ik zeg altijd dat hij toen alles heeft glad gestreken 
wat er ooit gebeurd is. Als kind miste ik hem als vader, maar 
in die week heeft hij het met iedereen tot een goed einde 
gebracht en liet hij iedereen blijken hoe belangrijk we voor 
hem waren. En ik weet zeker dat de ziekenzalving daarmee 
te maken had. Zelf kreeg ik echt vleugels. Hij wilde graag 
dat ik voor hem zou zorgen, hij had vertrouwen in mij, mede 
omdat ik ziekenverzorgster was. Ik vond het een hele eer. Dus 
ik ben daar twee nachten geweest. Ik zal het nooit vergeten. 
Hij had het over zijn gevoelens, hij pakte je beet en hij gaf je 
een kus. En als ik hem waste, zei hij: “Nou Jo, dat hadden we 
toch ook niet verwacht.” We hebben op een geweldige manier 
afscheid kunnen nemen, omdat hij zich helemaal openstelde. 
Ik denk dat ik vanaf die tijd door alles wat er toen gebeurd is, 
nog dieper ben gaan geloven.’

Toekomst
‘Wat de kerk betreft weet ik niet wat de toekomst brengen 
zal’, zegt Jolanda. ‘Ik hoop eigenlijk dat de kerk er dan nog is 
en dat alles nog een beetje loopt. De jongeren van nu hebben 
hele andere behoeftes en zijn veel kritischer dan wij vroeger 
waren. Onze jongens zijn katholiek opgegroeid. Ze gaan niet 
meer naar de kerk, maar ze staan heel goed en oprecht in het 
leven. En ik heb altijd het gevoel dat het wel in hen zit, dat 
geloof. Het zijn hele goede jongens, en dat vind ik het be-
langrijkste. Ze zijn ons altijd tot steun; als er iets is zijn ze er 
gewoon. Dat hebben we ze kunnen meegeven en we zijn trots 
op hen. Maar ze zijn de kerk ontgroeid. Ikzelf blijf altijd in de 
Josephkerk kerken. We gaan ook wel eens shoppen in andere 
kerken, maar uiteindelijk komen we altijd weer hier. Het liefst 
ben ik in de Josephkerk. Hier voel ik me thuis. Dat komt mis-
schien door het gebouw, maar vooral ook door de mensen. Die 
maken de kerk. Samen vorm je de gemeenschap.’

Op 22 december 2013 ontving Jolanda 
de Josephspeld uit handen van pater Wubbels
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Ik mag af en toe naar de toekomst kijken. Dat doe ik voor mijn werk en nu voor de kerk. Professioneel naar 
de toekomst kijken kan op een aantal manieren. Er zijn hele leuke manieren. Kijk nog eens op internet naar 
tekenfilmpjes van de Jetsons uit 1962 – 1963. Het zijn filmpjes uit de periode dat onze kerk net stond. De 
filmpjes laten een beeld zien vanuit de Amerikaanse maatschappij van 1962, geprojecteerd op de technische 
verwachtingen van 2062. Als je nu naar die filmpjes kijkt dan zie je dat maatschappelijke verhoudingen in 50 
jaar enorm zijn veranderd. Daar hielden de filmpjes geen rekening mee. De ontwikkeling van de techniek, 
waar veel verandering werd verwacht, is heel anders gelopen. Kernenergie en raketten waren mode en gaven 
hooggespannen verwachtingen. Begin jaren ’80 werd de eerste Space Shuttle gelanceerd. Het zou de start zijn 
van ‘een busdienst naar de ruimte’. De laatste Shuttle is een paar jaar terug met pensioen gegaan, net zoals 
de supersonische Concorde. Sla de boeken en tekeningen van de Nederlandse futurologen en tekenaars de 
gebroeders Das nog eens na. Fantastische toekomstbeelden, technisch mooi uitgewerkt. En nog steeds toe-
komstmuziek.

Midden jaren zestig bezocht ik met het Amsterdamse jongenskoor het Evoluon in Eindhoven. Ongekend! We 
stonden in de rij voor een telefoon met een beeldschermpje. Daarmee kon je bellen èn je vriendje bij de 
andere telefoon zien. We dachten dat dat er nooit zou komen. Dat kon niet waar zijn. Het Evoluon is nu een 
congrescentrum. Ik zou niet weten waarom je daar naar een congres zou gaan. Met Whatsapp en Skype heb je 
toch zo beeldverbinding, gewoon, thuis vanaf de bank?

Cijfers zijn ook een gewild onderwerp om naar te kijken voor voorspellingen. Cijfers op een rijtje zetten en er 
een lijn door trekken leidt tot fantastische prognoses (helaas bieden cijfers uit het verleden…) of tot hele som-
bere inzichten over de toekomstige omvang van onze kerk. De Kerk uit 1925 waar ik in Amsterdam gedoopt 
ben is nu een concertzaal. Het gebouw heeft nog geen 75 jaar dienst gedaan als kerk. De kerk waar ik later 
Communie heb gedaan, gevormd ben, opgegroeid ben, een gebouw uit 1959, is in 2007 gesloopt. Net geen 50 
geworden. Ik vond foto’s toen ik op internet de data verifieerde. Mijn hart kromp. Het voelt als dierbaar maar 
gesloopt verleden.

Als de toekomst van onze kerk gebaseerd moet zijn op ‘feiten en cijfers’ dan lijkt de garantie te zijn dat we 
de deur op termijn kunnen gaan sluiten. Zie mijn Amsterdamse kerken. Maar ik geloof dat ‘kerk’ meer is dan 
een stapel stenen. Mooiste voorbeeld kreeg ik aangereikt van een collega. Hij beschreef het onderhoud aan 
een dorpskerk op het Engelse platteland. De kerk zou maanden buiten gebruik zijn. Gevreesd werd voor het 
uiteenvallen van de gehele parochie. Besloten werd in de verschillende dorpen van de parochie beurtelings en 
‘klein’ te kerken en activiteiten te ontplooien die dicht bij de behoefte van de mensen in de dorpen stonden. 
Toen de parochiekerk eindelijk klaar was, zat hij voller dan ooit. De mensen voelden zich zo betrokken bij de 
kerk die zo dicht bij hun behoeften stond.

Van de toekomst is een ding zeker: als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je nu hebt. Als je dat onvoldoen-
de vindt zal je dus iets moeten gaan veranderen. Laten we samen die kerk in verandering zijn, met een open 
oog voor de behoefte om ons heen, voor een rotsvaste toekomst.

Mattieu Nuijten

Lid parochiebestuur, 
voorzitter locatieraad Antonius van Padua, 
Gouda

De toekomst
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