
 

 

Afscheid van De Moeder Godskerk - Nieuwsbrief 

      NUMMER 3 - 14 februari 2016 

Onttrekking aan de eredienst: 3 april 

3 april, de zondag na Pasen, wordt definitief de datum 

van de onttrekking aan de eredienst van de kerk van 

De Moeder Gods. De bisschop van Rotterdam, mgr. J. 

van den Hende zal voorgaan in de zondagse 

eucharistieviering, die begint om 10.00 uur. Aan het 

eind van deze viering zal het decreet voorgelezen 

worden waarmee de sluiting een juridisch feit is. 

Daarna zal met enkele rituelen afscheid genomen 

worden van de kerk als plaats voor de eredienst. Het 

doven van de godslamp bij het tabernakel is daarbij een 

veelbetekenend gebaar, en een verdrietig moment. 

Maar ook veelbetekenend is dat het Allerheiligste door 

ons als gelovigen in processie naar de H. Laurentius 

gebracht wordt, als teken dat de Heer onder ons is en 

blijft.  Het is een viering van afscheid, maar ook van 

dankbaarheid voor alle goede momenten die zovele 

parochianen in deze kerk beleefd hebben.  

 

Uit de oude doos 

Een iets minder oude foto deze keer: Pastor Gerard 

Paardekooper na de viering van de Eerste Heilige 

Communie in 2008, met de misdienaars Pjotr en Jari 

Mulder. 

 

Foto: Gerard van Dommelen 

Foto’s voor de afscheidsavond zijn nog welkom bij: 

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

Herbestemming voorwerpen 

Het werk van de werkgroep Herbestemming 

Voorwerpen Moeder Gods vordert gestaag. Voor vele 

zaken is al een goede herbestemming op het oog, na 

overleg met de kosters en leden van de pastoraatgroep. 

Daarbij is ook het bisdom betrokken. De meeste 

sacrale voorwerpen zullen in de parochiekern bewaard 

blijven, en vele ervan zullen een plek krijgen in (de 

eredienst in) de H. Laurentiuskerk. Het ligt in de 

bedoeling dat de (bij elkaar horende) voorwerpen die 

nu in De Moeder Gods het liturgisch centrum vormen 

(zoals altaar, lezenaar, kandelaars, kruis en doopvont) 

in de H. Laurentiuskerk geplaatst worden. Het 

eindadvies gaat in maart naar het Parochiebestuur. In 

de werkgroep Herbestemming zitten: René Brouwer, 

Ernie Wielenga, Jan Iemenschot, Wim Warmerdam en 

Dirk Gudde (voorzitter). 

 

Komt u ook? 

Zaterdagmiddag 19 maart 13.45 uur, Moeder 

Godskerk: Symposium met Leo Fijen en Richard Bot. 

Dinsdagavond 29 maart 19.00 uur: Laatste 

dinsdagavondviering, aansluitend koffie/thee. 

Donderdagavond 31 maart 19.30 uur: Moeder 

Godszaal: Afscheidsavond (meer hierover in onze 

volgende Nieuwsbrief). 

 

9 maart: bewoners van zorginstellingen  

Speciaal voor bewoners van zorginstellingen die nog 

een keer naar de Moeder Godskerk willen wordt op 9 

maart de viering die anders in huize Foreschate zou 

zijn, in de Moeder Godskerk gehouden. Ook bewoners 

van andere instellingen die dat willen brengen we 

daarheen. Pastoor Michel Hagen gaat voor in de 

Eucharistie, waarna er koffie en thee  is. Ook andere 

parochianen zijn van harte welkom! Dank aan de 

organisatie: Ben en Onnie van der Bijl, José Klaasesz. 

 

Interview met de heer Pieterse: 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 de heer Johannes W. L. Pieterse 

 

Dhr. Pieterse is in 1927 geboren in Delft. Na zijn huwelijk met Dorith Willigers is hij met zijn 

vrouw gaan wonen aan de Frederik Hendriklaan in Voorschoten. Het paar kreeg 6 kinderen. 

Ondertussen zijn er 19 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Dhr. Pieterse is bouwkundige. 

Begin jaren 70 kon dhr. Pieterse grond kopen van de gemeente 

Voorschoten aan de Karel Doormanlaan in de nieuwe wijk 

Boschgeest. Daarop heeft hij een huis laten bouwen dat is 

ontworpen door de directeur van het architectenbureau waar dhr. 

Pieterse werkte. Het gezin heeft er vele jaren met heel veel plezier 

gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw in 2007 woont dhr. 

Pieterse er nu alleen, al 43 jaar in ‘zijn’ huis. Momenteel is hij 

afhankelijk van thuiszorg Florence. 

 

Bouw van de Moeder Godskerk 

Dhr. Pieterse was nauw betrokken bij de totstandkoming van de 

Moeder Godskerk. Hij heeft in de noodkerk gekerkt en is door 

pastoor Blonk gevraagd om toe te treden tot het kerkbestuur en 

kerkmeester te worden net als dhr. Hendriks. Op de vraag wat kerkmeester zijn nu precies inhield, 

was zijn antwoord: “dat was in die tijd te vergelijken met de huidige beheercommissie met een 

speciale taak, in mijn geval onderhoud gebouwen.” 

Het kerkbestuur had in de wijk Boschgeest grond gekocht en architect H. Nefkens gevraagd een 

kerk te ontwerpen met 800 zitplaatsen en een zodanige opstelling van het altaar dat de parochianen 

zo dicht mogelijk om het liturgisch centrum konden zitten. 

Toen de kerk gebouwd werd door de gebr. Niersman had 

dhr. Pieterse vanuit het kerkbestuur de taak opzichter bij de 

bouw te zijn. Toen er tijdens de bouw dan ook brand aan 

het dak ontstond, werd hij als een van de eersten gebeld. Hij 

haastte zich van zijn werk in Bronovo naar Voorschoten om 

de schade te bekijken. Het dak was flink beschadigd. Maar 

gelukkig kon het worden hersteld. 

De mooie glas-in-lood ramen waren het idee van de 

architect. 

Dhr. Pieterse werkte in die tijd nauw samen met pastoor 

Blonk, de bouwpastoor. Van bouwen had de pastoor niet veel verstand, hij was bezig om alles in 

goede banen te leiden en vooral ook om geld in te zamelen. Toen de bouw klaar was, kwamen 

pastoor Blonk en zijn assistent emeritus-pastoor Staadegaard naast de kerk in de nieuwe pastorie 

wonen. Daar was eigenlijk plaats voor 1 pastoor en 2 kapelaans; “maar die hebben we nooit 

gehad!” 

Dhr. Pieterse weet nog dat de bisschop van Rotterdam, Mgr. Jansen, de kerk kwam openen en 

inzegenen. Toen zat zijn taak als opzichter bij de bouw erop. Hij heeft daarna nog verschillende 

jaren in het kerkbestuur gezeten. Ook daarna is de band met de kerk gebleven. 

 

Sluiting van de Moeder Godskerk 

Dhr. Pieterse vindt het verschrikkelijk dat de Moeder Godskerk gaat sluiten en misschien wel gaat 

verdwijnen, hij heeft er eigenlijk geen woorden voor! “Ze hadden beter de H. Laurentiuskerk 

kunnen afstoten en herbestemmen. Als je achterin de Laurentiuskerk zit, heb je vaak geen idee 

wat er voorin de kerk gebeurt. En dat is in de Moeder Godskerk wel anders omdat je daar nooit 

verder dan 8 plaatsen van het liturgisch centrum zit!” 

Dhr. Pieterse wil graag op woensdag 9 maart om 15.30 uur de viering in de Moeder Godskerk 

bijwonen voor mensen uit de Voorschotense verzorgingstehuizen. 

 
(Interview door Mini Focke en José Wouters) 


