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De opname voor aanstaande zondag zal worden gemaakt in het Kerkcentrum 
Holy. Voorganger is dan Ds. Ab Haaima. Zondagochtend vindt u de links naar de 
opname en naar de Orde van Dienst op de website www.pknvlaardingenholy.nl. 
Ik wens u alvast een goede viering toe. 
André Betsema 
 
Dominee Hugo Habekotté beroepen 
Afgelopen maandag hebben de voorzitter van de wijkkerkenraad en de voorzitter van 
de beroepingscommissie de beroepingsbrief in Maasdijk overhandigd aan ds. Hugo 
Habekotté. Een officieel moment ter afsluiting van een heel proces. Ruim anderhalf 
jaar geleden gaf de wijkkerkenraad aan Jack de Koster de opdracht om met de 
gemeente in gesprek te gaan over de toekomst van de wijkgemeente. Wat voor 
gemeente zijn we en aan wat voor professionele ondersteuning heeft de gemeente 
behoefte. Helder werd dat we een diverse wijkgemeente zijn die wat beleven en 
geloven betreft heel verschillend zijn, maar daarin ook de meerwaarde vinden. Open 
staan voor elkaar, elkaar waarderen en leren van elkaar in alle diversiteit. 
 
De wens om vooral Petra volledig aan de wijkgemeente te verbinden werd 
gehonoreerd en ook een predikant voor 100 % bleek haalbaar. Met een duidelijke 
profielschets werd in het laatste kwartaal van 2019 de beroepingscommissie ‘op pad’ 
gestuurd. Die hebben hun werk ‘in stilte’ gedaan. Er lekte geen namen uit. Dat moest 
ook zo. Privacy van mogelijke kandidaten moest gewaarborgd worden. Maar dat is in 
een tijd van transparantie en openheid ook moeilijk. Enkele gemeenteleden hebben 
aangegeven daar moeite mee te hebben. Maar we zijn blij met het resultaat en 
zoeken nu naar wegen om een nadere kennismaking zo snel mogelijk te realiseren. 
Wij denken daarbij aan een video interview met een weerslag in het eerstvolgende 
Holy Nieuws. Vragen die u aan dominee Habekotté wilt voorleggen, kunt u mailen 
naar de scriba van de wijkkerkenraad. (andre.betsema@gmail.com).  
 
De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat ds. Hugo Habekotté het beroep 
aanneemt en de gemeente in haar diversiteit kan samenbinden. We kijken uit naar 
zijn beslissing. 
Chris Bos, voorzitter. 
 
Happie Happie 
Zoals iedereen zal begrijpen, liggen de Happie Happie-maaltijden gedurende de 
corona-crisis stil. Dit betekent dat we dit seizoen geen maaltijden meer zullen 
organiseren. We streven ernaar om in oktober 2020 weer te beginnen, uiteraard wel 
afhankelijk of tegen die tijd het ook praktisch mogelijk zal zijn om maaltijden te 
organiseren in de “anderhalve meter samenleving”. 
We wensen iedereen een goede tijd toe en hopen dat iedereen gezond mag blijven. 
Met vriendelijke groeten,  
Happie Happie Groep 
Jan Teygeler 
Anneke Joosten 

 
Overleden: Maria Catharina (Riet) van der Schee 
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In de vroege morgen van zaterdag 2 mei is in de leeftijd van 80 jaar Maria Catharina 
van der Schee, overleden. Een kwetsbaar mens, een kostbaar mens!  
In grote trouw leefde zij met de kerk mee, het was eigenlijk vanzelfsprekend dat Riet 
lid was van de cantorij, de ouderensoos en waar mogelijk gedienstig hielp, altijd in 
voor een ‘praatje’, en niet te vergeten haar liefde en inzet voor de kinderoppas.  
Vele jaren woonde zij (samen met haar moeder) aan de Aalscholverlaan, de laatste 
jaren in Vaartland, waar zij veel optrok met haar zus Tiny.  
In kleine familiekring heeft de uitvaart vrijdag 8 mei plaatsgevonden. 
Een uitgebreider In Memoriam volgt binnenkort. 
Ds. Hans Mast 
 
In memoriam: Hermanus Brinkman 
Op zaterdagmiddag 25 april 2020 overleed Hermanus Brinkman in de leeftijd van 
85 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Burg. A. van Walsumlaan, de 
laatste twee maanden van zijn leven was hij opgenomen in verpleeghuis Drieën-
Huysen Noord. 
Ik leerde hem kennen in 1998 toen ik als geestelijk verzorger begon in Het 
Zonnehuis. Hij was daar toen net koster geworden. Voor mij voelde het, alsof hij het 
al eeuwig deed; ik kwam in een gespreid bedje. Alles wat gedaan moest worden, was 
al in orde, ik hoefde eigenlijk alleen maar om mijn eigen dingen te denken. 
Bescheiden, haast onzichtbaar was hij aanwezig, alles liep geruisloos op rolletjes. 
Herman maakte als gastheer in de kerk ook dat mensen zich welkom voelden. Op 
oudejaarsdag 2006 nam hij afscheid op zijn eigen verzoek: de verantwoordelijkheid 
en het gemis van al de mensen die toen al niet meer onder ons waren gingen hem te 
zwaar wegen. In de jaren die volgden bleef hij zich vanaf de zijlijn toch regelmatig 
inzetten. 
De laatste jaren raakte hij meer en meer de draad van zijn eigen leven kwijt. Dat is in 
veel opzichten een moeilijke tijd geweest, vooral ook voor Atie, zijn vrouw. Ik zag het 
soms aan zijn zoekende blik als hij in de kerkdienst aanwezig was. Wat bleef, waren 
de verhalen die hij graag vertelde, na afloop van de dienst, aan tafel met de 
vrijwilligers, over de vier toneelverenigingen bijvoorbeeld waar hij op gezeten heeft 
en waar hij helemaal in opging destijds. Zo is en blijft een mens gelukkig méér dan 
de optelsom van zijn ziekte. 
Woensdag 29 april hebben we in een samenkomst in kleine kring afscheid genomen 
van Herman en hem uitgeleide gedaan. Daarbij hebben we gelezen uit de 
Zaligsprekingen: gelukkig de zachtmoedigen, gelukkig de barmhartigen. Zo was 
Herman: een zachtmoedig en hulpvaardig mens voor iedereen. Zijn vrouw en 
kinderen heeft hij altijd met liefde en zorg omringd en wat was hij trots op zijn 
kleinkinderen. Eén ding wist hij zeker: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 
des Heren hand. We wensen zijn vrouw Atie, de kinderen en kleinkinderen en 
verdere familie heel veel sterkte toe. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn. 
ds. Peterjan van der Wal  

 
 

 


