
 

Levensloop 

Rotterdam 1968-1999 

Rotterdam-Hillegersberg is de plaats waar ik als jongste telg uit een 

gezin van vier kinderen, ter wereld kom. Mijn ouders hebben niet 

lang daarvoor de salonwagen verruild voor een rijtjeshuis in de 

Prins Frederik Hendrikstraat. Tot die tijd reisden mijn ouders met 

het werk mee. Mijn vader was dregline machinist en heeft destijds 

geholpen bij de drooglegging van de Flevopolder.  

 

Kerkelijk ben ik opgegroeid tussen twee wijkgemeenten. De 

Hervormde Wijkgemeente van de Oranjekerk, waar ik ben gedoopt 

en de Gereformeerde wijkgemeente van de Nassaukerk waar ik 

geregeld naar de zondagsschool ging. Als tiener raakte ik betrokken 

bij de wijkgemeente Schiebroek en later de Hervormde gemeente 

van Bergschenhoek, waar ik belijdenis heb gedaan. 

  

De keuze voor het predikantschap ligt gezien mijn vooropleiding 

niet voor de hand. Na mijn MAVO kies ik als vervolgopleiding voor 

de MEAO. Tijdens mijn militaire dienstplicht (Ambulancechauffeur 

bij het 103 geneeskundig bataljon) groeit de belangstelling voor de 

Theologie en bereid ik mij voor op het Colloquim Doctum in vijf 

vakken.  

Mijn echtgenote Anja met wie ik sinds 1992 ben getrouwd, is van 

het begin af aan een grote steun.  

 

Predikantsambt 1999-heden 

In december 1999 verhuizen wij met onze twee kinderen naar de 

eerste gemeente in Tweede Exloërmond. Tijdens deze periode 

worden er nog twee kinderen geboren. Hier mag ik verder inhoud 

geven aan de verregaande samenwerking tussen de gefedereerde 

plaatselijke gemeenten van Gereformeerde en Hervormde 

signatuur.  

 

In 2004 volgt er een beroep naar de Hervormde gemeente 

Raamsdonk te Raamsdonksveer. Leuke bijkomstigheid is dat ik 

indertijd twee maanden gelegerd ben geweest op de kazerne van 

Keizersveer dat onder de gemeente Raamsdonksveer valt. Mijn 

rijexaminator uit die periode is -zo komt tot beider verrassing uit, 

nu één van mijn gemeenteleden.  

Tijdens de periode in Raamsdonk/Raamsdonksveer heb ik aan de 

basis gestaan van de toenadering tussen de Hervormde gemeente 

en de Gereformeerde kerk ter plaatse. Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een volledige samenwerking op alle terreinen van 

het kerkelijk leven.  

Bovenplaatselijk ben ik in deze periode actief als visitator. Met het 

beroep naar een nieuwe gemeente moet ik (helaas) afscheid nemen 

van deze leerzame functie.  

 

Persoonlijke impressie 

Personalia  
 
Hugo Marinus Habekotté  
Nassaustraat 1 
2676 AX Maasdijk  
 
T:  06-57573037 
E:  hbktt@hetnet.nl 
 
Geboortedatum : 17 juni 1968  
Burgerlijke staat : Gehuwd 
 
Beheersing vreemde talen: 

• Duits 

• Engels 
 
Hobby’s: 

• Schaatsen 

• antiek (restauratie) 

• stenen en mineralen                                               

 



 

In 2010 volgt het beroep naar de huidige gemeente te Maasdijk. 

Voor mijn komst waren de fusiegesprekken tussen de Hervormde 

gemeente en de Gereformeerde kerk ter plaatse in een ver 

gevorderd stadium. Op 1 januari 2012 is de fusieovereenkomst 

getekend. Besluitvorming rondom drie grote vraagstukken (Heilig 

Avondmaal, zegening relaties van gelijk geslacht en het afstoten van 

een kerkgebouw) werd uitgesteld. In de afgelopen jaren heb ik de 

kerkenraad en de gemeente begeleid bij de afronding van deze 

vraagstukken.  

 

 

Opleidingen  

1991-1999 Universiteit Utrecht / Faculteit Theologie  

(Nieuwe Testament & Kerkgeschiedenis) 

1989-1991 Colloquium Doctum / I.I.V.O. 

(Grieks, Latijn, Geschiedenis, Duits en Engels)  

1985-1988 MEAO  

1981-1985 MAVO 

 

Cursussen 

2016-2018 Uitwisseling met Hongaarse predikanten  

(PTHU / Engelstalig) 

2015  De ander tevoorschijn luisteren (Ekklesia Advies) 

2013-2014 Klinische Pastorale Vorming (PTHU) 

2010-2011 Masterclass Gemeentebegeleiding (PTHU) 

2009-2010 Masterclass Homiletiek (PTHU) 

2009  Zinvol Visiteren I (Generaal college voor de visitatie) 

2008  Leiderschap bij veranderingen (PCTE) 

2008  Masterclass Gespreksvoering (PTHU) 

2007-2008 Timemanagement (PTHU)   

2002-2003 Verplichte nascholing (TSH) 

2001-2003 Uitwisseling met Duitse en Zwitserse predikanten  

(TSH / Duitstalig) 


