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Afgelopen zondag werd in een feestelijke viering Ds. Hugo Habekotté verbonden 
aan onze wijkgemeente als onze nieuwe wijkpredikant. Hieronder leest u meer 
hierover. 
Komende zondag zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan in de viering die om 
10:00 begint in het Kerkcentrum Holy. Wilt u deze viering bijwonen, dan kan dat door 
u op te geven via de link op onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. Volgt u de 
aanwijzingen op het scherm. 
Ook kunt u zich melden bij Corrie van Dorp (tel. 010-4740266). Opgeven kan tot 
zaterdag 16:00 uur. Daarna krijgt u bericht of u de viering kunt bijwonen. 
Ook kunt u de dienst ‘live’ volgen via ons YouTube-kanaal. De link hiernaar toe staat 
op onze website vermeld. Ik wens u alvast een gezegende viering toe. 
André Betsema 
 
‘Wie bent u?’ 
Zojuist heb ik de zegenwens van de kinderkerk in mijn nieuwe studeerkamer 
opgehangen. Een mooie herinnering aan de intrededienst van afgelopen zondag. 
Velen van u hebben dit vrolijke kunstwerk al van een afstand kunnen bewonderen. 
De afbeeldingen die door de kinderen zijn getekend of ingekleurd volgen de tekst van 
de Afrikaanse zegenwens: Ik bid dat de Heer je zegent, dat Hij je voeten laat dansen 
en je armen sterk maakt. Ik bid dat Hij je hart vult met tederheid en je ogen met 
pretlichtjes. De intrededienst en de ontmoeting met gemeenteleden na afloop hebben 
wij als bijzonder ervaren. Het Covid-19 virus is lange tijd de sluier waardoor wij niet 
eerder met u konden kennismaken. Tot welke verwarring dit kan leiden, hebben wij 
afgelopen zondag ervaren. Wanneer Anja rond half tien de kerk binnenkomt, is de 
eerste vraag die aan haar wordt gesteld: ‘Wie bent u?’ Hopelijk is het de vraagsteller 
niet ontgaan dat pretlichtjes onze ogen vulden. Of anders weet dat ik die vraag in de 
komende tijd veelvuldig zal stellen. Met Petra Nijboer heb ik inmiddels enkele 
afspraken rondom het pastoraat gemaakt. In de komende tijd zullen we onze ideeën 
verder uitwerken, wij houden u hier uiteraard van op de hoogte. Ontvangt allen een 
hartelijke groet, 
ds. Hugo Habekotté  
 
Mooi begin! 
Wat een fijne viering was het afgelopen zondag, de zondag waarop Hugo ( die ik nu 
eindelijk echt mijn collega mag noemen!)  door onze classispredikant ds. Gerrit van 
Meijeren aan onze wijkgemeente werd verbonden. Heel waardevol dat dit te midden 
van de gemeente kon.  
We zijn echt een nieuwe fase in gegaan. Zoals ik al zei tijdens de dienst: een nieuw 
begin, voor onze gemeente, voor Hugo maar ook voor mij. Nu, een dag later schrijf 
ik: een móói begin.  Van mijn kant een oprecht dankjewel aan iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt, zowel de meedenkers als de meedoeners. Van beide 
categorieën hebben we er veel in onze gemeente en dat is iets om heel dankbaar 
voor te zijn. Met vertrouwen en een goed gevoel kijk ik naar wat voor ons ligt. Een rijk 
gevoel! 
Petra Nijboer  
 
Intrededienst ds. Hugo M. Habekotté 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/


Hoewel de intrededienst van onze nieuwe dominee Hugo Habekotté plaats vond 
onder de bijzondere coronaomstandigheden, kunnen we dankbaar terugkijken op 
een mooie bijeenkomst. Fijn dat niet alleen een beperkt aantal gemeenteleden de 
dienst fysiek kon bijwonen, maar dat er ook de mogelijkheid was via livestreaming ’s 
morgens of een via een videoregistratie ’s middags “aanwezig” te zijn.  
 
Ds. Gerrit van Meijeren nam de gelofte af en sprak na de aanvaarding van het ambt, 
dienaar van het woord, door Hugo Habekotté over de bijzondere tijd waarin wij leven 
en benadrukte het belang om samen met de gemeente invulling te geven aan de 
woorden van Paulus om ons in te zetten voor de Christelijke waarheid. Laat ons 
inspireren door het Woord van God en, ook of juist in moeilijke tijden als deze, 
gezamenlijk blijven werken aan het goede. Na de uitgesproken aanvaarding door de 
gemeente was de verbintenis van ds. Hugo Habekotté met onze wijkgemeente een 
feit. 
 
Namens de wijkgemeente sprak Chris Bos enkele woorden ter verwelkoming. Zo 
kreeg Hugo een Vlaardings-pakket om kennis te kunnen maken met de stad 
Vlaardingen en wees hij op de wensboom, waarin vele gemeenteleden onze nieuwe 
predikant en diens vrouw, Anja, verwelkomden in onze wijkgemeente en stad. Vooral 
het aanbieden van een kennismakingsboekje door Robin, namens de 
kindernevendienst, werd door Hugo zeer gewaardeerd.  
 
In zijn eerste preek in onze gemeente ging Hugo vooral in op de rol die Jona speelde 
bij de door hem verwachte afstraffing van de goddeloze bevolking van Ninevé. Jona 
had de opdracht gekregen de inwoners van Ninevé te wijzen op hun heidens en 
goddeloos gedrag en hen te manen hun wijze van leven te verbeteren, omdat zij 
anders zwaar zouden worden gestraft. Uiteindelijk toonden de inwoners van Ninevé 
berouw en kozen zij voor een andere levensstijl. God spaarde vervolgens Ninevé, 
waarop Jona vol onbegrip reageerde en geen begrip had voor de keuze van God om 
Ninevé en haar inwoners niet te vernietigen.  
 
Terecht stelde Hugo via Robin aan ons de vraag: “Wie van jullie is wel eens 
ondeugend geweest?” Natuurlijk is iedereen wel eens ondeugend geweest en mag 
dan rekenen op vergiffenis en een tweede kans. God is er dus niet alleen voor de 
Christenen, maar voor ons allemaal. Met die boodschap wil onze dominee, Hugo 
Habekotté, invulling geven aan zijn predikantschap. In tegenstelling tot de uiterlijke 
geslotenheid van ons kerkelijk centrum streeft hij naar een christelijke wijkgemeente 
met een open karakter, open naar de ander. Samen met de leden van onze 
protestantse wijkgemeente Holy wil hij Gods liefde ook delen met anderen.  
 
Tijdens de dienst van gebeden en gaven wees Petra Nijboer nog op het prachtige 
bloemstuk. Dit mooi geschikte bloemstuk met diverse soorten bloemen staat symbool 
voor de diversiteit van onze wijkgemeente. Mensen van verschillende leeftijden met 
diverse opvattingen en ideeën die elkaar weten te vinden in het Woord van God.  
 
Na de dienst was er in de verschillende zalen gelegenheid om een kop koffie te 
drinken en kwamen Hugo en Anja langs om kennis te maken. Mede op basis van 
een aantal reacties heb ik er alle vertrouwen in dat we samen met ds. Hugo 
Habekotté een goede tijd tegemoet kunnen zien.  
Gert-Jan Alberts  



 
Giften 
Ds. Hans Mast ontving bij bezoeken een 2-tal giften: ‘Uit dankbaarheid’ € 50 voor de 
Kerk en een gift van € 10 voor het werk van Kerkinactie. Beide gevers hartelijk dank. 
André Betsema 


