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Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan zullen wij de 
namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij 
doen dat altijd in de nabijheid van de Paaskaars, omdat we hen noemen in het Licht 
van de Eeuwige, uit wiens hand geen mens valt. De lezingen zijn Jesaja 60: 1-3 en 
19-22 en Openbaring 22: 1-5. 
Voorgangers zijn ds. Hugo Habekotté en ondergetekende. De organist is Piet 
George Klootwijk. De cantorij o.l.v. Jaap van Toor, André Betsema (zang) en 
saxofonist Richard Hendriks verlenen medewerking en uiteraard is ook pastoraal 
assistent Loes Hössen bij de dienst betrokken. We hopen op een waardevolle dienst 
waarin in woord, muziek en ritueel ruimte wordt ervaren door iedereen die aanwezig 
is of via de livestream vanuit huis meekijkt.  
Petra Nijboer 
 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de viering in Het Zonnehuis 
voorlopig alleen toegankelijk voor bewoners. 
Op zondag 28 november, eerste Advent, zal Ds. Hugo Habekotté voorgaan. 
 
Je hebt het niet in de gaten, totdat […] 
Zondagmorgen kwart voor tien. Mannen in gele hesjes geven aan waar wij onze auto 
kunnen parkeren. Terwijl we uitstappen hoor ik in de verte kerkklokken luiden. Het 
geluid neemt mijn gedachten mee naar de gereformeerde kerk in Stellendam, waar ik 
deze morgen zou voorgaan als niet […]. Ik wil er niet aan denken en laat het los. We 
passeren twee vliegtuigen waarvan de vleugeltippen elkaar lijken te raken. Een gezin 
met twee jonge kinderen komt ons tegemoet. Zelf lopen wij richting de dranghekken 
en sluiten aan in de rij. De gele stippen op de grond zijn niet te missen. Anderhalve 
meter, zo schuifelen we langzaam de hangar binnen waar een coronateststraat is 
ingericht. Om een anders veel te lang verhaal kort te maken. Enkele dagen eerder 
hebben we onze (schoon-)ouders met een bezoekje verrast vanwege hun 55-jarig 
huwelijk. Geen knuffel of drie zoenen uiteraard. Een elleboogje en een box voor mijn 
schoonvader. De volgende dag krijg ik tijdens een symposium over Orgaandonatie 
bericht dat schoonmoederlief positief is. Met mijn jas over mijn arm en een kop koffie 
nog in de hand verlaat ik, gevolgd door enkele verbaasde blikken, de bijeenkomst. 
Begin van vijf dagen zelfgekozen lockdown. De test van de uitslag hebben we 
inmiddels binnen. Gelukkig negatief! Hoe anders was dat vorig jaar. Toch is het voor 
ons deze week weer even heel dichtbij en ben ik blij dat wij zijn gevaccineerd. Want – 
ik spreek uit ervaring, het had zoveel erger kunnen zijn.  
ds. Hugo M. Habekotté  
 
Pastoraat in de komende tijd 
Voor de komende weken zijn er opnieuw beperkende maatregelen van kracht die 
gevolgen hebben voor de activiteiten in onze gemeente. De anderhalve meter en de 
mondkapjes zijn – of we het nu leuk vinden of niet, weer terug van weggeweest. 
Uiteraard heeft dit voor de pastorale bezoeken gevolgen. Vanaf 23 november 
aanstaande starten wij om die reden als pastoraal team met een pastorale belronde. 
Tussen 9.30 en 12.00 uur zijn wij in Kerkcentrum Holy aanwezig en kunt u een 
telefoontje van ons verwachten. Uiteraard staat het u vrij om zelf contact met ons op 
te nemen, u kunt dan het telefoonnummer van de kerk bellen. Als het nodig is maken 
we een afspraak en komen wij – zo mogelijk, in dezelfde week nog bij u langs.  



Petra Nijboer, Loes Hössen en Hugo Habekotté  
 
Het plakboek van Geluk – Kerst 2021 met de kinderen 
We zijn op zoek naar geluksmomentjes van de gemeente. In de hal komen twee 
posters te hangen. 
“De familie Geluk heeft een bijzondere traditie: met kerst bekijken ze altijd samen het 
plakboek van Geluk. Daarin staan alle geluksmomenten van de familie. Maar dit jaar 
is het boek kwijt! Opa heeft het per ongeluk ingeleverd bij de bibliotheek, en de 
bibliotheek is nu gesloten vanwege de kerstvakantie. Vinden ze het boek nog op tijd 
terug..?” 
Zo begint de musical die dit jaar met Kerst centraal staat. Ook in de kerk willen we 
een plakboek van geluk gaan maken. In de hal van de kerk komen tijdens de 
adventzondagen posters op te hangen waarop u uw momenten van geluk kunt 
schrijven. Wat zijn uw/ jullie momenten van geluk? We horen ze graag!  
 
En naast het plakboek van Geluk gaan we in de adventstijd ook door het ‘Plakboek 
van Lucas’. In het Plakboek ontdekken we met de kinderen wat Lucas allemaal 
verzameld heeft. Ook gaan de kinderen zelf dingen verzamelen en bewaren in een 
eigen plakboek. Wat is er nu mooier om je plakboek te laten zien en te vertellen en 
het te delen met anderen? Zo is het ook met het plakboek van Lucas, we bladeren er 
doorheen en gaan zo samen de verhalen uit de Bijbel met elkaar delen.  
 
We hopen met u en met de kinderen samen op weg te gaan naar Kerst! 
 
Namens de Kindernevendienstleiding, 
Rosalie Hendriks 
 
Natuur in de stad 
Als u regelmatig naar programma’s op TV kijkt zoals Vroege Vogels, of 
Binnenstebuiten, dan weet u vast wel dat de natuur ook in de stad niet ver weg is. Zo 
konden we onlangs de planten zien die op muren en kaden in Utrecht groeien. 
Zeldzame varentjes, bijvoorbeeld. Die houden van metselspecie die een beetje los zit 
en waar relatief veel kalk in zit. 
Afgelopen zondag viel mijn oog op het muurtje voor het Kerkcentrum Holy, 
opgetrokken uit dezelfde steen die de kerk van binnen en van buiten siert. Niet 
minder dan drie planten trof ik daar aan: 

• Muurvaren – niet zeldzaam, voorkomend op oude muren (!), oorspronkelijk 
een plant die in rotsspleten groeit. 

• tongvaren – niet zeldzaam en sinds 2017 niet meer wettelijk beschermd  

• muurleeuwenbek – komt oorspronkelijk niet in Nederland voor, maar muren 
beperken schommelingen in luchtvochtigheid en vormen daarom een ideale 
groeiplaats. 

Leuk om te weten dat deze muurbloempjes hun opwachting hebben gemaakt bij ons 
kerkgebouw. Het wachten is nog op het zeldzamere zwartsteeltje! Succes met 
zoeken. 
Pieter Wapenaar 
 
 

Wij gedenken Pieternella Arendje Bot- Van Dalen (overleden op 4 november, 89 
jaar)  



Nel was een lieve, heel zorgzame vrouw en moeder, een heel belangstellende en 
trotse oma, een familiemens. Koos en zij vulden elkaar aan. Ze wás er altijd. Ze was 
doortastend en eerlijk. Nel was gelovig en tot het laatst kerkelijk zeer meelevend, 
betrokken en actief. Ze paarde haar traditionele geloofswortels aan een meer 
eigentijdse manier van geloven. Als ouderling was ze heel serieus en toegewijd. Ze 
zong graag in de Holycantorij, was een graag gezien lector en deed haar hele leven 
talloze ander vrijwilligerswerk in de kerk. 
Slechts drie maanden heeft ze met Koos kunnen genieten op hun nieuwe stekje. 
Rijk en gezegend voelde zich, dankbaar voor haar mooie leven. De laatste maanden 
werd ze kwetsbaarder, maar pas in de laatste week van haar leven bleek dat ze het 
niet zou redden. Ze had er vrede mee, berustte erin door haar grote vertrouwen. Op 
liefdevolle wijze kon ze van iedereen afscheid nemen. Het werden waardevolle 
laatste dagen. 
Op vrijdag 12 november was de dankdienst in het kerkcentrum, waarna ze is 
begraven op begraafplaats Holy.  
Ze zal in ons midden gemist worden! We denken aan haar man Koos, haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Dat zij zich gedragen mogen weten door God en door 
mensen. 
Petra Nijboer  


