
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 18 OKTOBER – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Op zondag 24 oktober, 10:00 uur, zal Ds. Jan Bos uit Heemstede bij ons voorgaan in 
het Kerkcentrum Holy. In Het Zonnehuis, 10:15 uur, zal Mw. Jacoline Immerzeel-van 
Oosten de viering verzorgen. De diensten in De Brasserie van Het Zonnehuis zijn 
weer toegankelijk voor iedereen. 
Op zondag 31 oktober zal Ds, Hugo Habekotté weer voorgaan in het Kerkcentrum. 
Aanvang 10:00 uur. Zelf schrijft hij hieronder over deze viering. Voor het Zonnehuis 
staat Ds. Leendert Smit op het rooster. Aanvang van die viering is 10:15 uur. U bent 
van harte welkom bij deze vieringen. 
André Betsema 
 
Zondag 31 oktober 
Op het rooster staan twee lezingen. De eerste is uit Job 19, 23-27a. Job is één van 
mijn lievelingsboeken uit het Oude Testament. Het verhaal -waar gebeurd of 
spiegelvertelling, ik laat het in het midden-, geeft de worsteling van de hoofdpersoon 
met God en de weerbarstige werkelijkheid weer. De drie vrienden Elifaz, Bildad en 
Sofar maken het er voor hem niet makkelijker op. De tekst uit Job die we horen doet 
denken aan een deel uit de Messiah van Händel: “I know that my Redeemer liveth”. 
De tekst uit Marcus 12, 18-27 gaat over de vraag naar de Opstanding. De zekerheid 
van Job uit hoofdstuk 19 en de vragen rond de Opstanding die tot in onze tijd klinken, 
komen deze morgen samen. Het thema is: Zeker weten (!/?) Wat deze zondag 
bijzonder maakt: De kinderen zijn het eerste deel weer in de kerk en gaan daarna 
naar de kindernevendienst. U en jij komt toch ook! Graag tot dan.  
ds. Hugo Habekotté  
 
Kerkenraadsdag 
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de Kerkenraad is vaak de beschikbare 
tijd te kort om wat dieper op een aantal zaken in te gaan. Daarom kwam de 
kerkenraad op zaterdag 9 oktober bij elkaar in het pannenkoekenhuis in het Hof. Nu 
de activiteiten weer kunnen worden opgestart leek het ons goed om stil te staan bij 
de volgende vragen: “Welke concrete activiteiten voor ons als gemeente, passen bij 
hoe wij gemeente willen zijn, aan welke activiteiten is behoefte?”, “Waar wordt je blij 
van in onze gemeente en waar zou je blij van worden als dat er zou zijn?” en “Welke 
concrete activiteiten passen bij onze wens om betekenisvol kerk te zijn in de wijk, dus 
naar buiten toe?”. In een drietal groepjes bogen we ons over deze vragen. Er 
kwamen veel ideeën naar voren, maar ook het weer opstarten van reeds bestaande 
activiteiten werd genoemd. Het is te veel om hier op papier uit te werken, maar 
binnenkort zijn er een aantal momenten waar we onze ideeën met u willen delen. En 
natuurlijk zouden we ook graag van uw kant ideeën willen horen. 
De Kerkenraadsdag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
André Betsema 
 
Hink-stap-sprong 
Vast niet iedereen denkt bij de bovenstaande kop aan een olympische discipline. 
Hink-stap-sprong is echter het oudste onderdeel van de huidige Olympische Spelen. 
In april 1896 werd James Connolly juist met hink-stap-sprong de allereerste winnaar 
van de moderne Spelen. De afgelopen periode heeft wel iets van deze atletische 
discipline. Met de ‘hink’ laten we de C-periode achter ons. Als in slow motion landen 
we op onze voet. Nu is het zaak om niet uit evenwicht te raken zodat we een nieuwe 



stap kunnen zetten. Voor mijn gevoel zitten we ergens tussen de hink en de stap in. 
We willen meer maar hoe komen we verder. Op internet lees ik dat wie bij de hink-
stap-sprong in het begin te gretig is dat juist op het eind moet bekopen. We hoeven 
maar achterom te kijken om te zien dat het waar is. Sommige versoepelingen werden 
twee weken later al weer teruggedraaid. Maar – en ook dat is waar, wie alleen maar 
achterom kijkt, komt geen stap verder. De komende periode willen we met u en jou 
over de volgende stap nadenken. Welke activiteiten starten we weer op? Welke 
nieuwe mogelijkheden van ontmoeting zijn er? Waar heeft u, waar heb jij behoefte 
aan? Denkt u mee? Daag jij ons (en jezelf natuurlijk) uit? Graag horen wat uw en 
jouw wens/verlangen is. Wie weet welke (geloofs-) sprong we binnenkort samen 
kunnen maken.  
ds. Hugo Habekotté  
 
Happie Happie: we gaan weer beginnen! 
Eindelijk kunnen we weer beginnen! Na ruim 1½ jaar een gedwongen stop vanwege 
corona gaan we weer starten met Happie Happie. Op zondag 7 november om 17.00 
uur is de eerstvolgende maaltijd in het Kerkcentrum Holy. Het recept blijft als 
vanouds, jong kookt voor oud (en jong uiteraard) en er is veel gezelligheid. 
Inschrijven kan via de inschrijflijst die op de zondagen 24 en 31 oktober na dienst in 
het Kerkcentrum ligt en anders telefonisch bij ondergetekende. Het thema van 
november is “herfst” en de kosten bedragen € 5,-. We hopen iedereen weer te zien 
op zondag 7 november!  
 
Namens de Happie Happie groep, Jan Teygeler (010-471 25 87) en Anneke Joosten 
(010–474 55 68) 
 
Twee nieuwe gezichten 
Sinds juni bezoeken Sousan en Atousa, twee jonge Iraanse vrouwen, regelmatig 
onze kerkdiensten. Sousan heeft in de Westwijk een woning toegewezen gekregen 
en Atousa kreeg er één in onze wijk. Het is fijn om te zien, dat zij aansluiting vinden 
bij de koffie-ontmoeting na de dienst. Dat is belangrijk voor hun naast alle moeite die 
het kost om hier hun weg te vinden. Atousa spreekt goed Engels, Sousan niet, maar 
beiden volgen de Nederlandse taalcursus via Vluchtelingenwerk en inmiddels is er 
een gemeentelid die zich heeft aangeboden als taalcoach voor hen beiden. 
 
Zo heb je een fiets… 
Ze hadden allebei een fiets, maar die van Sousan is inmiddels gestolen. Niet 
verzekerd uiteraard, want de fiets was net nieuw. Als iemand een fiets in de schuur 
heeft staan, die niet meer wordt gebruikt, meld dat dan bij mij. Daar zou Sousan erg 
blij mee zijn.  
Pieter Wapenaar, 06 48489932 of lenneke.pieter@hetnet.nl 

 

 


