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Corona in Voorschoten 
Sinds begin maart hebben we in Nederland te maken met een epidemie die duizenden 
mensen ziek gemaakt heeft, een groot aantal behoorlijk ziek, terwijl er ook duizenden 
zijn overleden. Ook in Voorschoten weten we daar alles van. 

In voorgaande jaren organiseerde de Raad van Samenwerkende Kerken over 
verschillende onderwerpen zogenaamde debatavonden. Op zo’n avond kwamen altijd 
twee mensen aan het woord die elk vanuit een eigen invalshoek een visie op dat 
onderwerp gaven en met elkaar in debat gingen. 

 

Een webinar 

Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom heeft de raad besloten iets anders te doen: 
geen debatavond, maar een webinar. Wat is een webinar? Een webinar is een 
bijeenkomst waarin je van achter je eigen computer of smartphone inlogt en kan kijken 
en luisteren en eventueel meedoen aan een online-debat. In de wetenschap wordt dit op 
dit ogenblik veel gedaan. Voor velen in ons dorp is het iets nieuws. Maar daarom kan het 
wel heel leuk zijn.  

 

Over Corona 

Dit jaar hebben we dominee Bert Boter en huisarts Rob Michielsens uitgenodigd om hun 
visie te geven en met elkaar in debat te gaan. Een verhelderende discussie is ook goed. 

Rob Michielsens is huisarts in Voorschoten en als voorzitter van de huisartsengroep 
Voorschoten mede verantwoordelijk voor het corona-beleid van ons dorp. Daarom weet 
hij veel over hoe het begon, wat er daarna gebeurde en hoe we er als dorp op medisch 
gebied voor staan. En vooral ook: wat de vooruitzichten zijn. 

Bert Boter is een van de dominees van de Dorpskerk. Hij denkt na over vragen als: ‘Kun 
je zeggen dat God achter deze epidemie zit? Wat betekent het om gelovig dan wel niet 
gelovig te zijn, terwijl zich om je heen zo’n ramp afspeelt. En wat als de pandemie achter 
de rug is?’ 

Het kan zijn dat Rob Michielsens en Bert Boter elkaar aanvullen. Maar misschien is het 
veel leuker als dat niet zo is. Hoe dan ook, het zou wel eens een hele interessante avond 
kunnen worden. Freek Bakker treedt op als voorzitter.  

 

Meedoen 

Hoe kun je meedoen? Het makkelijkste is je via een app, een e-mail of telefoontje met 
daarin je telefoonnummer of mobiele nummer en e-mailadres aanmelden bij Freek 
Bakker, mob.: 06-13805668, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com. Je krijgt dan in de week 
voor het webinar een link toegestuurd waarmee je kan inloggen op het webinar. Die link 
kan zelfs nog op het laatste moment toegestuurd worden. Caroline Heijer zal op deze 
avond optreden als technisch assistente en helpen bij het inloggen. Haar e-mailadres is 
carolineheijer@gmail.com. In de e-mail waarin je de link krijgt, zal ook haar 
telefoonnummer staan om haar te bellen wanneer er problemen zijn. 

Het webinar wordt gehouden op: 

25 januari 2021, 20-22 uur 


