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Afscheid van De Moeder Godskerk 

Het besluit om de Moeder Gods te gaan sluiten na 

Pasen is aangevraagd. De bisschop zal daarover een 

defintief besluit nemen, ook over de precieze datum. 

Het afscheid van een kerkgebouw is moeilijk. Niet 

alleen vanwege de zakelijke en technische afwikkeling, 

maar vooral omdat het een emotioneel proces is dat 

veel mensen raakt. Dat proces willen we zo goed 

mogelijk begeleiden. Met deze nieuwsbrief en de 

artikelen in De Augustinus willen wij als Werkgroep 

Afscheid Moeder Gods u op de hoogte houden. Alvast 

een datum om vrij te houden: De afscheidsavond is op 

donderdag 31 maart 2016. 

  

Symposium met Leo Fijen: 19 maart 

Op 19 maart 2016, zaterdagmiddag, is er een 

symposium met Leo Fijen en Richard Bot, over het 

bijzondere gebouw van de Moeder Gods, en hoe dat 

gebouw begrepen kan worden in de geschiedenis van 

na het Tweede Vaticaanse Concilie. (Werkgroep 

Symposium: José Klaasesz, George Meijer) 

 

Mobiliteitsoffensief 

De gemiddelde leeftijd van parochianen wordt hoger. 

Daarmee ook het aantal mensen dat niet meer zo 

mobiel is. Maar dat kan toch geen reden zijn om elkaar 

als gemeenschap niet meer te kunnen zien op zondag! 

We willen graag werken aan maximale mobiliteit van 

parochianen naar de kerk, in het bijzonder de 

parochianen rond de MG. Er is in de parochie al een 

goed functionerende autorijdienst (coördinatie: Diny 

Westgeest). Maar wat kan er nog meer gebeuren om 

mensen te helpen naar de kerk te gaan? Een groep met 

rolstoelduwers? Een busje dat mensen ophaalt? Iemand 

die uw mantelzorg op zondagochtend overneemt? 

Mischien heeft u nog wel andere ideeën. Deel ze met 

ons! (Werkgroep Mobiliteit: Onnie van der Bijl, Ben 

van der Bijl) 

Hoe laat wordt de zondagse viering? 

Een vraag die veel mensen bezighoudt is de vraag: Blijft 

de viering in de HL straks om 11.00 uur? Of houden 

we de tijd van de vieringen in de MG aan? Of gaan we 

afwisselen? Het pastoraal team zal hierover uiteindelijk 

een knoop moeten doorhakken. Daarbij kan de situatie 

in Voorschoten niet los gezien worden van de 

vieringen in de gehele parochie. U kunt hierover in 

gesprek gaan op de volgende momenten: 

- dinsdagavond 19 januari na de dinsdagavondviering 

van 19.00 in De Moeder Gods. Plaats: Moeder 

Godszaal (met Michel Hagen, Dirk Gudde) 

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

Gods. Plaats: Moeder Godszaal (met George Brink, 

Dirk Gudde) 

- zondag 31 januari na de viering van 11.00 in de HL 

(met Michel Hagen, Dirk Gudde) 

 

Herbestemming voorwerpen 

Wat gebeurt er met alle voorwerpen uit de Moeder 

Godskerk? Aan de hand van een advies van het bisdom 

wordt daarover besloten. Belangrijke voorwerpen 

blijven bewaard in de parochie, zo mogelijk in de H. 

Laurentius. Sacrale voorwerpen die we niet meer 

kunnen gebruiken krijgen een kerkelijke 

herbestemming.  In de werkgroep die hiermee bezig is 

zitten: Dirk Gudde, Wim Warmerdam, Jan 

Iemenschot, Ernie Wielenga en René Brouwer. 

 

Publicatie: Foto’s gevraagd 

Er komt vlak na de sluiting een herinneringsboek, met 

foto’s, ook van het afscheid, en interviews met 

parochianen. Redactie: Jan Sloof, José Wouters, Martin 

Wouters, Rita Zwaard. Voor dit boek en voor 

afscheidsavond zoeken we foto’s van bijeenkomsten in 

de Moeder Godskerk. 

Heeft u nog oude foto’s (te leen): graag aan Mini Focke 

(071-5613117 / minifocke@gmail.com). 

 

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  



 

Interview met Louis den Hollander, 

wonende aan de Oranjekade 

 

Louis den Hollander vertelt enthousiast over zijn 

leven. Hij werd 95 jaar geleden geboren in de 

Bijdorpstraat op nummer 17. 

Hij heeft zijn hele leven in Voorschoten gewoond. Zijn 

moeder stierf in 1937, dat was een zware klap want zijn 

vader bleef alleen achter met de zorg voor 9 kinderen. 

Vader trouwde vervolgens met tante Marie. Ook dat 

geluk was niet van lange duur want in 1949 overleed 

ook tante Marie. Daarna verhuisde Louis’ vader met 

zijn kinderen naar de Van Kempenstraat. In 1950 

overleed zijn vader 2 maanden nadat Louis was 

getrouwd. De bruiloft vond plaats in Den Haag in de 

Theresia van Avilakerk aan het Westeinde. Louis ging 

met zijn echtgenote Thea aan de Oranjekade wonen 

waar zij eerst de bovenverdieping betrokken. In 1953 

kregen zij het hele huis tot hun beschikking; het huis 

waar Louis nu nog altijd woont. 10 maanden na hun 

bruiloft in Den Haag werd hun dochter Thea geboren. 

Zijn dochter is gehuwd en ze hebben 3 kinderen, allen 

dochters. 

 

Noodkerk 

Louis was al vroeg in zijn leven betrokken bij de 

katholieke kerk. Hij is 9 jaar misdienaar geweest en 

daarna nog een aantal jaren acoliet. Nadat Louis met 

zijn echtgenote aan de Oranjekade was gaan wonen, 

kerkten zij in eerste instantie in de H.Laurentiuskerk 

en daarna in de noodkerk die de voorloper was van de 

huidige Moeder Godskerk. Deze noodkerk stond aan 

de Koninklijke Marinelaan op het terrein van het 

Marine Opkomst Centrum. Louis vertelt dat hij als 

timmerman nog heeft geholpen met het op maat 

maken van de banken voor de noodkerk. Hij herinnert 

zich nog dat pastoor Blonk de bouwpastoor was van de 

nieuw te bouwen Moeder Godskerk. In mei 1966 is de  

 

 

 

 

grond aangekocht waarna werd begonnen met de 

bouw van de kerk in de wijk Boschgeest. “In 1967 is tot 

2 keer toe brand geweest in de kerk in aanbouw, maar” 

zo zegt Louis, “zelf heb ik niet meegebouwd aan de 

kerk: in die periode werkte ik in Delft.” Op 28 

september 1967 is de Moeder Godskerk geconsacreerd. 

 

Kerkbezoek 

Sinds de ingebruikname van de nieuwe kerk zijn Louis, 

zijn vrouw en dochter vaste bezoekers geworden van 

de Moeder Godskerk. Op het laatst kon zijn vrouw 

Thea niet meer naar de kerk vanwege haar ziekte. Na 

haar overlijden in 2005 heeft Peter van Beurden de 

uitvaart verzorgd. “Die deed dat heel mooi, de viering 

was in de H.Laurentiuskerk” aldus Louis. Hij probeert 

eens per week zijn overleden vrouw te bezoeken op het 

kerkhof bij de H.Laurentius, want dat geeft troost, 

vindt hij. Momenteel gaat Louis nog steeds op de fiets 

naar de Moeder Gods als het maar enigszins kan.  “Het 

heeft wel wat” zegt hij, “bovendien kan ik het met 

iedereen aardig vinden. Ik zat tot een paar jaar terug op 

een andere plek in de kerk naast Joop van Grol en zijn 

vrouw. Nu zit ik altijd in de buurt van Cor en Mini 

Focke.” 

Dat de kerk volgend jaar wordt gesloten vindt hij 

jammer: “Als ze hadden geweten dat het kerkbezoek 

zo terug zou lopen, hadden ze de kerk misschien wel 

nooit gebouwd.” Als de Moeder Gods straks niet meer 

open is, dan gaat hij naar de H.Laurentius. “Ik blijf wel 

kerkbezoeker en ook de tijd van 11 uur zal wel 

wennen. Ik blijf op de fiets komen en anders heb ik 

genoeg kennissen die mij wel op willen halen.” zo 

besluit Louis.  

 

(interview: José Wouters, Martin Wouters) 

 

 

 

Volgende maand: Annie Kokshoorn - Heijn 

 

 

 


