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Symposium 19 maart

Komt u naar ons symposium over de Moeder
Godskerk? Er zijn twee boeiende inleidingen. Onze
dirigent-organist, en specialist Liturgie en Kerkmuziek
van het bisdom, Richard Bot, spreekt over het
kerkgebouw in de context van het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965). Leo Fijen, bekend van televisie
(KRO-NCRV) zal ingaan op de achtergronden van dit
concilie en over kerk-zijn (ook in Voorschoten) nu en
in de toekomst. Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.45
uur), einde 17.00 uur, met een drankje na afloop.
Deelname gratis, zonder aanmelden.

Afscheidspublicatie

Laatste dinsdagavondviering: 29 maart

In deze laatste viering in de Moeder Godskerk gaat
pastoor Michel Hagen om 19.00 uur voor in de
eucharistieviering. Aansluitend bent u welkom voor
een kopje koffie of thee met iets erbij.
De dinsdagavondvieringen worden na 3 april
voortgezet in de H. Laurentiuskerk.

Afscheidsavond: donderdag 31 maart
De grote afscheidsavond voor alle parochianen is op 31
maart. Nadruk ligt op het gezellig samenzijn en het
ophalen van herinneringen. Vanaf 19.30 is er
koffie/thee met iets erbij. Diverse mensen zullen
toegesproken worden, en bedankt. Er is een expositie
van oude foto’s en bijzondere voorwerpen uit de
Moeder Godskerk. En: een quiz met mooie prijzen! Er
is een hapje en een drankje, muziek, en u ontvangt een
herinnering. Een avond om niet te missen!

Er wordt hard gewerkt aan de publicatie over de
geschiedenis van de Moeder Godskerk. Auteur is Jan
Sloof, bijgestaan door vele parochianen. Het boek
verschijnt ná de sluiting van de Moeder Godskerk,
zodat er ook nog foto’s van die dag in kunnen komen.
Het boek verschijnt in mei. Via De Augustinus en de
mededelingen laten wij nog weten waar en wanneer het
boek (gratis) afgehaald kan worden. Als u het niet kunt 3 april: Onttrekking aan de eredienst
afhalen, laat u dat dan weten? Dan brengen wij het u! Op 3 april 2016, de zondag na Pasen, zal de kerk van
(071-5612508 / kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl).
de Moeder Gods aan de eredienst worden onttrokken.
Als geloofsgemeenschap willen we op 3 april in
Uit de oude doos
dankbaarheid terugkijken op de bijna 50 jaar waarin we
in de Moeder Godskerk ons geloof hebben mogen
vieren. Het is voor velen ook een moeilijk afscheid.
Aan die gevoelens willen we rechtdoen. We willen de
dag ook beleven als de viering van een nieuw begin. Wij
hopen dat vele parochianen erbij kunnen zijn!
10.00 uur: Eucharistieviering met de bisschop van
Rotterdam, mgr. J. van den Hende, en medewerking
van leden van het Pastoraal Team, gebedsleiders, koren
en andere vrijwilligers.
ca. 11.45 uur Processie naar de H. Laurentiuskerk.
ca. 12.30 uur Korte plechtigheid in de H. Laurentius
ca. 13.00 uur Ontvangst in het Bondsgebouw.
Na de oecumenische Pinksterviering op het plein voor
de Moeder Godskerk (2011)
(foto José Wouters) Interview met Wim Warmerdam: 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

Interview met Wim Warmerdam
Wim is geboren en opgegroeid op de boerderij bij de H. Laurentiuskerk. Na zijn huwelijk met Map de Groot
in 1964 zijn ze gaan wonen aan de Schoolstraat boven De Gruyter (tot voor kort de Vries Electro) en
zodoende kwamen ze midden in de nieuwe Moeder Godsparochie te wonen. Ze hebben sindsdien in de
Moeder Godskerk gekerkt. Wim is meteen lid geworden van het Herenkoor met J. Barbier als dirigent. Dit
koor zong elke zondag om 8.45 uur in de noodkerk de H. mis. In het begin ging het gregoriaans niet zo
geweldig, wat de dirigent de uitspraak ontlokte: “we gokken het er maar weer op”. Het Herenkoor trad één
keer per maand op in zwarte togen met een wit koorhemd, superplie, eroverheen. De heer Barbier was
dirigent in de noodkerk. Daarna heeft ‘meester’ Lakeman het dirigentschap op zich genomen. Bij de
inzegening van de kerk heeft het koor heel bewust voor een Nederlandse mis gekozen, de paus Johannes
Mis. Wim was vanaf het begin blij dat het altaar in het midden van de kerk staat zodat de parochianen rond
de tafel zitten.
Jubilea in de Moeder Godskerk
Wim heeft in verschillende feestcommissies gezeten. Zo ook in 1981 bij
het gezamenlijk vieren van de jubilea van de pastores J. Blonk en W. de
Munck. Oud pastoor van de Moeder Gods-parochie, J. Blonk vierde zijn
40-jarig priesterjubileum en pastoor van de H. Laurentiusparochie, W. de
Munck vierde zijn 25-jarig priesterjubileum. Ook de nieuwe pastoor van
de Moeder Gods, N. Landsman, was aanwezig. Er was een heel draaiboek
gemaakt waar Wim nog steeds een kopie van heeft. De dag begon op 31
mei met het ophalen van de pastores bij de pastorie van de H.
Laurentiuskerk met een open paardenkoets. De stoet trok door
Voorschoten begeleid door harmonie Laurentius. De viering was in de Moeder Godskerk. Daarna was er
receptie voor beide pastores, parochianen en genodigden in een feesttent op het plein. Toen in mei 1999 het
40-jarig priester-jubileum van pastoor Gerard Paardekooper werd gevierd, zat Wim ook in de
feestcommissie. Wim en Map hebben ook hun 25-, 40- en 50-jarig huwelijksjubileum in de Moeder
Godskerk gevierd.
Diverse bestuursfuncties
Wim zat in de zeventiger jaren al in de parochievergadering die pastoor Blonk had opgericht. Emeritus
pastoor Staadegaard ging steeds minder voor in de vieringen waardoor de pastores Blonk en De Munck erg
op elkaar waren aangewezen. Pastoor Blonk ging mee met de ideeën van de jongere pastoor de Munck. In
de tachtiger jaren heeft Wim het voorzitterschap van het gemengde koor “Mater Dei” op zich genomen. In
1991 werd de interparochiële vergadering opgericht. Daarin werd gesproken over de samenwerking van de
2 parochies in Voorschoten. Tevens werd gesproken over de manier van vieren en de uitwisseling van koren.
Ook vertelt Wim dat in 1983 de eerste Woorddienst werd ingevoerd, voorgegaan door leken. Door de
parochianen werd wel geprotesteerd als er alleen een Woorddienst was. Na 3 jaar werden er dus Woord- en
Communievieringen gehouden omdat mensen de H. Communie samen wilden delen. De Woorddiensten en
later de Woord- en Communiediensten werden ingevoerd omdat er een duidelijke visie was: “over een tijd
zullen er bijna geen priesters meer zijn, vandaar de lekenvoorgangers”. “Voorschoten heeft altijd voorop
gelopen.”zegt Wim.
In 1996 is Wim zowel in het kerkbestuur van de Moeder Godskerk
als van de H. Laurentiuskerk als secretaris gekomen om de fusie
tussen de beide parochies voor te bereiden. In 97/98 heeft Wim
samen met een heleboel vrijwilligers de kerk van de Moeder Gods
gewit. Toen is ook de verlichting in de paden aangepast en is de
kroonluchter boven het altaar opgehangen. Ook zijn de
kruiswegstaties uit de H. Laurentiuskerk opgehangen. Wim heeft
diverse werkzaamheden aan de kerk uitgevoerd samen met Joop de
Jong en later Loek van Vliet.
Wim en Map zijn allebei onderscheiden voor hun vele werk in de
parochiegemeenschap met de Laurentiuspenning. Wim op 9 september 2001 met een tekst uit prediker:
“schrijven: een werk zonder eind”. Map op 20 september 2009 met een tekst uit spreuken: “de dag ziet zij
opgewekt tegemoet”.
(interview door George Meijer en José Wouters)

