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Herbestemming voorwerpen 

De werkgroep Herbestemming Voorwerpen Moeder 

Gods is druk bezig met het in kaart brengen van alle 

voorwerpen, zowel sacrale voorwerpen als wereldse 

gebruiksvoorwerpen. Daarbij gebruiken we ook eerder 

gemaakte inventarissen met een beschrijving van de 

belangrijkste zaken. Er is inmiddels een lange lijst 

gemaakt waar alles op staat. Van altaar tot 

keukentrapje, van heiligenbeeld tot kapstok. Uiteraard 

worden de sacrale voorwerpen zorgvuldig herbestemd. 

Veel waardevolle voorwerpen zullen een nieuwe plaats 

vinden in de Laurentiuskerk, of eventueel in andere 

kerken van onze parochie. En anders worden ze via het 

bisdom en met hulp van het Catharijneconvent 

bewaard tot er ergens een goede kerkelijke bestemming 

gevonden is. 

  

Uit de oude doos 

Deze foto werd gemaakt door Bep van der Zijden. Het 

is de viering van de Eerste Heilige Communie in 1970. 

De Eerstecommunie-vieringen vonden altijd in de 

Moeder Godskerk plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het herinneringsboek en voor de afscheidsavond 

zoeken we nog foto’s van (bijeenkomsten in) De 

Moeder Godskerk. Heeft u nog foto’s? Graag bericht 

aan Mini Focke (071-5613117/ minifocke@gmail.com). 

 

Data om te noteren 

Heeft u deze data al in de agenda gezet? 

Zaterdagmiddag 19 maart, Moeder Godskerk: 

Symposium over het gebouw en het Tweede Vaticaans 

concilie. Met Leo Fijen en Richard Bot. 

Donderdagavond 31 maart, Moeder Godszaal: 

Afscheidsavond. 

 

Herbestemming gebouw 

Wat gebeurt er met het gebouw als de parochie het niet 

meer als kerk in gebruik heeft? Dat is een ingewikkelde 

vraag waar al lang over nagedacht wordt. Grote vraag 

is: Kan er een herbestemming voor het gebouw 

gevonden worden, of zal het ruimte moeten maken 

voor iets anders? Vanuit het Parochiebestuur houdt 

Reinoud Kimman zich bezig met deze vraag. Om te 

vertellen hoe het staat met het zoeken van een 

bestemming voor het gebouw en de grond zal hij op 7 

februari na de viering van 9.30 uur aanwezig zijn in de 

koffiezaal van de Moeder Godskerk. Parochianen zijn 

van harte uitgenodigd hierbij te zijn. 

 

Tijden van de vieringen 

Wat worden de tijden van de zondagse vieringen als de 

Moeder Godskerk niet meer in gebruik is? Dat is nog 

niet zo’n eenvoudige vraag, omdat er met vele wensen 

rekening gehouden moet worden, en vooral ook met 

het rooster van de vieringen in de hele parochie. Om 

hierover in gesprek te gaan met pastoor Michel Hagen 

en/of diaken George Brink (taakreferenten) en 

locatiereferent Dirk Gudde zijn de volgende 

bijeenkomsten gepland: 

- dinsdagavond 19 januari na de dinsdagavondviering 

van 19.00 in De Moeder Godskerk; 

- zondag 31 januari na de viering van 9.30 in De Moeder 

Godskerk; 

- zondag 31 januari na de viering van 11.00 in de H. 

Laurentiuskerk. 

 

Interview met Annie Kokshoorn – Heijn: Zie ommezijde. 

De nieuwsbrief “Afscheid van de Moeder Godskerk” is een uitgave van de werkgroep Afscheid Moeder Gods. Leden van 

de werkgroep zijn: Pastoraal werker Dirk Gudde (voorzitter), Peter de Boer, Mini Focke, Jan Iemenschot, José Klaasesz, 

Annie Kokshoorn, George Meijer, Tilly ten Thije, José Wouters. 

Vragen, ideeën of opmerkingen zijn van harte welkom! U kunt met de werkgroep contact zoeken via een van de leden 

of via het Kerkelijk Bureau, 071-5612508 (ma - za 9.30 – 12.30), e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


 

Interview met Annie Kokshoorn-Heijn 

 

Annie is geboren in Leiden aan de rand van Voorschoten. In 1959 leerde ze op dansles Aad Kokshoorn kennen. In 

1964 zijn ze getrouwd en zijn gaan wonen aan de Papelaan 28. Daar woonden zij in de buurt. 

Pastoor Blonk was de bouwpastoor van de Moeder Godskerk. Hij was in de nieuwe wijken Boschgeest en Adegeest 

aan het lobbyen om geld in te zamelen voor een nieuw te bouwen kerk. Het bisdom had het besluit genomen om 

een nieuwe kerk te laten bouwen maar pastoor van Bemmelen van de H. Laurentius vond het onnodig en niet 

verstandig. 

Annie en Aad hebben eerst gekerkt in de noodkerk van de Moeder 

Godsparochie op het MOC-terrein aan de Koninklijke Marinelaan. In 

augustus 1965 is hun zoon René geboren en in de noodkerk gedoopt. 

Hun dochter Yvonne is in oktober 1967 een van de eerste kinderen 

die werden gedoopt in de nieuwe Moeder Godskerk.  

Op de vraag of het een hechte groep mensen was in de noodkerk moet 

Annie het antwoord schuldig blijven. “In verband met onze jonge 

kinderen kerkten we apart en gingen na de mis meteen naar huis 

waardoor er weinig contact was met medeparochianen” aldus Annie. 

In een van haar vele plakboeken zit een artikel van het Leidsch 

Dagblad over de brand in de ‘Boschgeestkerk’. 

 

Actief op school en in de kerk 

Toen de kinderen van Annie op de lagere school, de Willibrordschool, zaten, was zij daar heel actief. Kerk en 

school waren nauw betrokken bij elkaar. Er werden zelfs misboekjes in de school gemaakt, gestencild en gevouwen. 

Annie deed dit altijd samen met Cobie de Koning. 

Vanaf dat haar jongste kind naar de kleuterschool ging in 1976, is Annie actief in de kerk, in eerste instantie bij het 

dameskoor. Door de heer Nieuwenhuizen werd op een gegeven moment het gezinskoor opgericht voor ouders en 

kinderen. Later ging dat koor over in het jeugd-/kinderkoor met José Kerkhof als dirigent en Richard Bot aan het 

orgel. Toen Annie door Richard werd gevraagd om in het gemengde koor te komen, heeft Annemiek van Deursen 

haar plaats bij het kinderkoor overgenomen. 

Als bijzondere vieringen kan Annie zich o.a. de kerstvieringen met het kinderkoor herinneren. Het waren toen 

lieflijke vieringen met een mooi kerstspel waar de kinderen verkleed waren als Maria en Jozef, herders en koningen. 

Toen haar kinderen samen met bijna 50 andere kinderen de Eerste H. Communie deden, waren er alleen voor de 

Moeder Godsparochie al twee vieringen nodig! 

 

Sluiting De Moeder Godskerk 

Annie wordt gevraagd wanneer zij voor het eerst heeft gehoord van de sluiting van de kerk. Dat was waarschijnlijk 

op de parochieavond over de nota Tent van God. Annie schrok daar hevig van. De laatste keer Kerst in de Moeder 

Godskerk, een paar weken geleden, was voor Annie erg emotioneel. Het 

doet haar veel dat de kerk gaat sluiten omdat twee van haar kinderen er 

gedoopt zijn, ze er alle drie Eerste H. Communie en vormsel hebben 

gedaan en ook twee van haar kinderen zijn in de Moeder Godskerk 

getrouwd. Omdat Annie in de loop van dit jaar 40 jaar bij het koor zit, 

vindt ze het wel jammer dat dit jubileum niet meer in de Moeder 

Godskerk gevierd kan worden! Ze heeft foto’s gemaakt van dierbare 

plekjes in de kerk, vooral ook van de sokkels waar Jozef en Antonius op 

staan omdat die door haar man zijn gemaakt. “Ik heb het idee dat er een 

waardig afscheid van de Moeder Godskerk zal worden genomen. Zo 

komt er een herinneringsboek. Daar ben ik erg blij mee.” 

(interview door George Meijer en José Wouters) 

 


