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Privacy-gevoelige tekst is uit de 
digitale versie van Kerkklanken verwijderd 

 
Contact 
Predikant - vacant  
   info@kerkzunderdorp.nl 
Redactie Kerkklanken 
   kerkklanken@upcmail.nl  

 
 
 
 
 
 
Agenda   items met een * worden elders in deze Kerkklanken toegelicht 

 
do 9 mei 18.45 uur *Tieneravond -eten bij Anne-marie 
za 1 juni 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden  
zo 2 juni 10.00 uur Inzamelen voor de voedselbank in de toren  
di 4 juni 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
do 6 juni 19.30 uur *Tieneravond 
za 22 juni 13.00-17.00 *Waterland-Kerkenland Zuidroute 
zo 23 juni 13.00-17.00 *Waterland-Kerkenland Zuidroute 
zo 30 juni   *Uitje van de Kinderkerk 
za 6 juli   *Beach-challenge  
za 6 juli 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden  
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In de kantlijn  
 

Handen 
 
Gelukkig is de mens  
die tot het einde handen mag voelen die goed doen. 
 
De hand die met aandacht wast. 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
 
Geen mens kan leven zonder die hand, 
die teder is, 
die behoedt, 
die beschermt en bemoediging uitstraalt. 
 
Tot het einde toe 
verlangt de mens naar die hand, 
totdat er die andere Hand is, 
die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, 
die alle tranen wist. 
 
Tot die tijd 
kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen, 
en handen en voeten geven 
aan de liefde 
die onmisbaar is. 
 
Marinus van den Berg 
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Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
De kerkenraad wil de Stille-Week-commissie en allen die aan de vieringen in 
die week hebben meegewerkt bedanken voor de fijne diensten die we samen 
mochten vieren. Een speciale dank aan Robert Gils voor het vele werk dat hij 
heeft verzet met het organiseren en Henk Breur die door omstandigheden 
ons bijna alle diensten met zijn orgelspel heeft begeleid. Ook dank aan de 
vrijwilligers die het paasontbijt en de tentdienst hebben mogelijk gemaakt. 
Deze Kerkklanken loopt tot 6 juli dus de vieringen van Hemelvaartsdag en 
Pinksteren vallen in deze periode. Wees welkom ook in de vieringen vóór en 
na deze feestdagen. De drempel van ons kerkgebouw is echt niet te hoog.  
De deur staat voor u open, iedere zondag. 
 
De financiële stukken van de kerk zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Een 
samenvatting hiervan kunt u op onze website inzien. Dank hiervoor aan de 
kascommissie en onze penningmeester.  
 
Wij zijn ontzettend blij te kunnen meedelen dat wij een nieuwe dominee 
hebben gevonden! Dominee Taco Koster uit Getsewoud (Vinex Nieuw-
Vennep) zal starten op 1 oktober a.s. Hij zal in Zunderdorp tijdelijk predikant 
zijn voor de duur van 1 tot 1,5 jaar. Dat het een bijzonder proces is geweest 
kunt u lezen in het nieuws vanuit de Beroepingscommissie . 
In dit jaar gaan we samen met Taco kijken naar de toekomst. Hoe zorgen we 
dat onze kerk aantrekkelijk is en blijft voor de nieuwe generatie? Na drie 
maanden zal het beroepingsproces weer worden opgestart. We zien uit naar 
Taco's komt en danken de Beroepingscommissie voor dit prachtige werk! 
 

Hartelijke groet, 
Jan Gils, voorzitter kerkenraad 
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Collecten komende zondagen 
De hieronder genoemde zondagen wordt er niet gecollecteerd voor de eigen 
Diaconie, maar collecteren we voor projecten veraf en dichtbij.  
 
9 juni – Stichting DMB  Met Pinksteren vieren het feest van de 

Heilige Geest en willen we graag bijdragen 
aan het werk door de Geest. Onze trouwe 
bondgenoot Stichting Diensten Met 

Belangstellenden (DmB) dragen we een warm hart toe. Daarom willen wij 
hen een extra steuntje in de rug geven. Bij DmB werken leden van diverse 
kerken samen aan één doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen 
aan iedereen die er belangstelling voor heeft. DmB ontvangt bezoekers van 
alle leeftijden, mensen die soms veel afweten van het geloof, maar ook 
mensen die daar niet of nauwelijks mee bekend zijn. 
 
23 juni – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Bouwen aan vrede in Nigeria 

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria 
is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn conflicten 
en geweld onderling nog meer toegenomen. Justice Peace 
and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in 
Actie, brengt mensen bij elkaar. Dorpsbewoners werken nu 

samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan gezamenlijk 
een waterput of leggen een weg aan en gaan in gesprek over vrede en 
gerechtigheid. Volwassenen kunnen dankzij JPRM leren lezen en schrijven of 
lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor 
saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. 
Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten optrekken om hun 
situatie te verbeteren en in actie te komen tegen terreur? 
 
7 juli – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Actie Vakantietas 

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 
5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met 
een vakantietas vol speelplezier.   

Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke 
cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of 
een  pretpark in de buurt.  
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. Namens het college van Diakenen 
 Diana de Haan-Prins
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Een nieuwe dominee!  
 
Met grote blijdschap kunnen wij jullie vertellen dat we een nieuwe dominee 
hebben gevonden voor de kerk van Zunderdorp en stichting Diensten met 
Belangstellenden. Op 1 oktober a.s. zal dominee Taco Koster uit Getsewoud 
(vinex Nieuw-Vennep) als Ambulant Missionair Predikant bij ons starten voor 
de periode van 1 tot 1,5 jaar.  
Een nieuwe functie in kerkenland: Ambulant Missionair Predikant. Deze 
predikant zal in 1 tot 1,5 jaar aan de slag gaan als missionair predikant. In dat 
jaar zal hij voorgaan in kerkdiensten, is hij inzetbaar voor crisispastoraat en 
helpt hij bij het organiseren van activiteiten. Tegelijkertijd gaan we een 
proces in om na te denken, te experimenteren met en keuzes te maken in 
missionair kerk zijn. In dit jaar is het dus de bedoeling om in kerkdiensten, 
kringen en activiteiten stil te staan bij missionaire thema´s. Samen met deze 
predikant gaan we daarin ook oefenen. We bouwen, pionieren en werken op 
deze manier aan de toekomst.  
Ook wij zien beide geloofsgemeenschappen vergrijzen en zien een terugloop 
in kerkbezoek. Met deze nieuwe dominee zijn wij ervan overtuigd dat we de 
eerste stappen zetten om te werken aan een hoopvolle toekomst. 
 
Hoe kwamen we op dit idee? 

Al vanaf het begin van het beroepingsproces 
werd één naam veelvuldig genoemd en dat is 
de naam van dominee Taco Koster. Wij 
hebben meerdere diensten van hem 
beluisterd. Zijn manier van voorgaan werd 
door alle leden van de beroepingscommissie 
als zeer positief gewaardeerd. Al snel hebben 
we deze predikant gebeld en zijn we met hem 
in gesprek geweest. Het was een ontzettend 
mooi gesprek waarbij we door Taco gevoed 

werden met prachtige ideeën. Hij stelde ons hele goede vragen en werden 
aan het denken gezet. “Een adviseur voor kerken die willen bouwen aan de 
toekomst”, dat zou de perfecte baan voor Taco zijn, vonden we al snel. We 
gingen uit elkaar want voor Taco kwam dit idee nog te vroeg en wij zochten 
echt een predikant voor een langere periode. We gingen door met nog twee 
andere goede predikanten. Een predikant bleef over. Na een kennismaking, 
bleek het voor die predikant en voor zijn gezin toch niet de juiste tijd te zijn 
om onze nieuwe predikant te worden. Hoe moest het nu verder?   
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Dan komt er een bericht bij ons binnen. Hoe bijzonder is dit 
beroepingsproces! Twee uur nadat de ene predikant afbelde, kwam er een 
bericht binnen van Taco. Hij heeft het plan van Ambulant Missionair 
Predikant uitgewerkt en vraagt om onze mening. We kijken er naar en vinden 
het gelijk een prachtig plan. Is dat niet iets voor ons? Wij moeten beginnen 
met een nieuwe zoektocht en zijn nu toch echt wel opzoek naar een nieuwe 
dominee. Er volgt een afspraak en nog een. De Beroepingscommissie is vol 
lof! We presenteren het plan aan de kerkenraad van Zunderdorp en het 
bestuur van DmB. Zij raken al snel enthousiast. Een werkgroep (met leden uit 
de beroepingscommissie, de kerkenraad en het bestuur) wordt opgericht om 
samen met Taco inhoudelijk naar het plan te kijken. Uiteindelijk worden er 
duidelijke doelen afgesproken die we met elkaar willen behalen in een jaar. 
De gesprekken smaken elke keer weer naar meer. Wij weten het snel zeker: 
met deze predikant willen we verder! Ook al is het voor de periode van 1 tot 
1,5 jaar. Nu maar hopen dat Taco de samenwerking met ons wil aangaan. 
 

Taco Koster is 51 jaar 
en werkzaam als 
predikant-pionier in 
Getsewoud. Ook werkt 
hij voor House of Joy, 
een ontmoetings-plek 
voor mensen die (na 
een soms lange vlucht 
en zoektocht door 
Europa) settelen in 
Nieuw-Vennep. 
De Beroepingscom-
missie is lovend over 
zijn werk. Hij spreekt 

verrassend en duidelijk, geeft handvatten voor het dagelijks leven, heeft 
humor, is een mensen-mens, maakt zaken concreet, is enthousiast en werkt 
prachtige ideeën uit om meer mensen buiten de kerk aan te trekken, samen 
met de mensen uit zijn gemeente. Taco is getrouwd met Jacqueline. Samen 
hebben ze drie kinderen: Ruben (25 jaar), Willemeike (23 jaar), Dieuwertje 
(20 jaar). Kortom we zijn enthousiast en na de eerste kennismaking is de 
kerkenraad van Zunderdorp en het bestuur van DmB ook heel enthousiast.  
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Voor- en nadelen 
Er hangen veel voordelen aan deze aanstelling: 
We hebben op korte termijn weer een predikant. 

 We krijgen een predikant met veel ervaring om kerk buiten de kerkmuren 
te zijn en nieuwe mensen aan te trekken. 

 Het is een predikant met heel veel pionierservaring. 

 We krijgen een predikant die veel ervaring heeft in het werken met 
jongeren en jonge gezinnen. 

 Deze predikant beschikt over een groot netwerk. 

 We krijgen een predikant die zeer goed gewaardeerd wordt door de 
Beroepingscommissie. 

 We krijgen met dit nieuwe plan media-aandacht; we staan weer op de 
kaart. 

Er zijn maar twee nadelen: 

 Het is voor 1 tot 1,5 jaar. 

 Hij komt hier niet wonen. Wel heeft Taco heel goede en leuke initiatieven 
en concrete plannen om goed zichtbaar te zijn.  

 
Hoe verder? 
Op 1 mei jl. komt het bericht van Taco Koster dat hij graag met ons deze 
samenwerking aan wil gaan. De Kerkenraad van Zunderdorp, het bestuur van 
DmB, de PKA en de PKN zijn akkoord met dit plan. Officieel hoeven we geen 
beroep uit te brengen. Voor ons werd het gelijk een feestelijke dag! Taco 
stellen wij aan via de mobiliteitspool van de PKN. Op 5 mei jl. hebben we het 
idee gepresenteerd in beide geloofsgemeenschappen en is het plan met luid 
applaus ontvangen! De beroepingscommissie zal tijdelijk ‘on hold’ staan. Drie 
maanden na de komst van Taco zal de beroepingscommissie samen met Taco 
worden opgestart. Uitgangspunt is dat er een nieuwe predikant start als de 
werkzaamheden van Taco aflopen.  
Tot slot 
Het is een bijzonder proces, waarbij wij ontzettend dankbaar zijn dat 
dominee Taco Koster zal starten op 1 oktober a.s. en met ons de 
samenwerking wil aangaan. We kijken er enorm naar uit! Middels dit bericht 
wil ik alle leden van de Beroepingscommissie, de Kerkenraad van 
Zunderdorp, het bestuur van DmB en natuurlijk ook Taco danken voor het 
vertrouwen, enthousiasme en ieders daadkracht. 
 

Namens de beroepingscommissie, 
Anne-marie Bakker  
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55+ Soos Zunderdorp 
Bijna begint de zomer, al zou je dat vandaag bepaald 
niet zeggen met al deze regenbuien. Om met  de deur in 
huis te vallen. Het geplande dagje-uit naar Elburg gaat 
NIET door, wegens te weinig deelnemers. Dat is kort en 
krachtig. Dus er is vóór de zomervakantie geen 
SooSmiddag meer. In september  hopen we  weer bij 
elkaar te komen om bij te praten. Wij proberen met 

frisse moed u dan weer een nieuw programma te bieden. 
De SooScommissie wenst u een mooie zomertijd.        Tot ziens. 

Ieke   

Paaskaars 2018 
Met grote dank voor al zijn inzet - veelal achter de schermen - voor het 
werk van de kerk en afgelopen jaar ook voor het Jeugdgebouw, is de 
‘oude’ Paaskaars tijdens het paasontbijt geschonken aan Wim Hoeve.  
Wim, hartelijk bedankt! 
 

Vooraankondiging Zunderdorper Kunst 
 
Op 10, 11 en 12 oktober kunt u weer genieten 
van al het schoons wat onze creatieve 
dorpsgenoten te bieden hebben op het gebied 
van de kunst. Om een prachtige expositie 
samen te stellen zijn wij op zoek naar creatieve 
dorpsbewoners die hieraan een bijdrage willen 
leveren met hun kunstwerk of bijzondere 

verzameling. Wij denken aan schilderwerken, tekeningen, fotografie, 
beeldhouwwerken, boetseerwerk, handwerken zoals quilten en patchwork, 
vouwwerk, voordrachtskunst, muziek en zang. U kunt zich aanmelden bij 
kunstinzunderdorp@outlook.com 
Tijdens de expositie wordt het eindresultaat van de kleiworkshop getoond.  
Onder leiding van Cecile kunnen kinderen en volwassenen de kleiworkshop 
volgen op de volgende data 
Kinderen: 14, 21 en28 augustus van 13:00-15:00 uur en van 15:00-17:00 uur. 
Volwassenen: 20 en 27 augustus van 19:00-22:00 uur. 
Voor het aanmelden voor de workshop kunt u een berichtje sturen naar: 
cecile@terborgh.eu  
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WATERLAND-KERKENLAND 2019 
 
Voor het vier-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Amsterdam-Noord  Waterland-Kerkenland  georganiseerd.  
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni en op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019. 
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse 
landschap, naar kerken, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.  
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot jazz en van shanty tot folk. In 
totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 
De tocht op 22 en 23 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 29 en 30 juni, fietsen we langs de kerkjes van 
Zuiderwoude, Uitdam, de R.K. Kerk van Monnickendam en de Grote Kerk van 
Monnickendam. 
De kerk in Broek in Waterland is dit jaar helaas niet beschikbaar. 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel 
uur,  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route 
een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten.  
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk  uitrusten en hebt dan weer 
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen.  
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken is 
maximaal vijf kilometer en maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot 
kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 
juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam.  
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
Fiets mee en geniet! 
De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland. 
Informatie:  
Henk Breur, info@waterland-kerkenland.nl 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws, zie de website   
www.waterland-kerkenland.nl 

mailto:info@waterland-kerkenland.nl
http://www.waterland-kerkenland.nl/
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Theologie voor geïnteresseerden 
Informatie over de cursus 2019 - 2020  
 
Studie maken van theologie maar ook bezig 
zijn met het eigen geloof blijft voor veel 
mensen aantrekkelijk. Dit gebeurt aan 
theologische faculteiten en in hogere 
beroepsopleidingen, maar niet alleen daar. 
Ook in de cursus TVG kunt u hiermee kennis 
maken. De cursus omvat een groot aantal 
vakken, elk met hun eigen inhoud. Deze grote verscheidenheid maakt 
theologie tegelijkertijd verrassend en boeiend. In de cursus TVG komen de 
volgende vakken aan bod: Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, 
geloofsleer, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Deze vakken worden als 
(landelijke) kernvakken aangeduid. Daarnaast worden in Amsterdam de 
volgende “toegevoegde” vakken gedoceerd: contextuele- en feministische 
theologie, Jodendom, wereldgodsdiensten en filosofie. Er wordt les gegeven 
door docenten van universiteiten of hogescholen of door predikanten die elk 
in hun eigen vak zijn gespecialiseerd.  
 De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. 
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of 
lidmaatschap van een kerk. Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit 
eigen interesse, samen met anderen.  
• driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)  
• met kundige, ervaren, enthousiaste docenten  
• van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)  
• elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 min.)  
Cursuslocatie: Arie Biemondstraat 103 in Amsterdam.  
 
Wilt u zich opgeven als cursist? U kunt zich opgeven voor de cursus via de 
website www.tvg-amsterdam.nl.  
Voor nadere informatie over de cursus in Amsterdam en het aanvragen van 
de studiegids kunt u zich wenden tot: Pieter Licht (secretaris TVG 
Amsterdam), Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen, tel.: 020-4417297, mobiel: 
06-83995520 of via e-mail: pieter.licht@gmail.com  
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Tieneravond 
 
Er staan weer heel wat leuke tieneravonden op het programma.  
Op donderdag 9 mei a.s. gaan we gezellig met elkaar eten bij Anne-marie. Je 
bent welkom om 18:45 uur.  
Op donderdag 6 juni komen we bij elkaar en spelen we het fotoquiz spel. Met 
een papier vol met opdrachten en een mobiele telefoon worden de teams 
het dorp ingestuurd. Doe je gezellig mee? 
Op donderdag 6 juni komen we bij elkaar en spelen we het fotoquiz spel. 
Met een papier vol met opdrachten en een mobiele telefoon worden de 
teams het dorp ingestuurd. Doe je gezellig mee?  
Op zaterdag 6 juli a.s. organiseren wij weer samen met de tienergroepen van 
de kerken uit Waterland weer een Beachchallenge op het Hemmeland in 
Monnickendam. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Wij gaan ‘strijden’ 
tegen de andere dorpen en daarna gezellig samen barbecueën en een 
kampvuur maken. Gaan wij dit keer weer met de beker naar huis? Het wordt 
weer een heel gezellig feest. 
De tieneravonden zijn voor alle tieners toegankelijk. Leuk als je komt!  
Geef je op bij Anne-marie, 0642081177. 
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Kinderkrant 
 
Wat een feest was het op zondag 14 april. Maar liefst 39 kinderen hebben 
prachtige Palmpasen stokken gemaakt en versierd met takjes groen, 
chocolade eieren, snoep, een pindasliert, krentjes en een broodhaantje. Ze 
zagen er prachtig uit! Wij lieten de stokken in de kerk zien, hadden een 
spelletjesochtend in het Jeugdgebouw en daarna liepen we in een optocht 
door het dorp. Het was een feestje! 
 
Dank je wel Edwin Heerding voor het maken van de stokken. Dank jullie wel 
Robert en Anita voor al het geregel, dank je wel Hilda voor de inkoop, dank 
jullie wel voor het rijgen van de pindaslierten e.d., Gerda van Rijs, Teun Klijn, 
Ieke Vollebregt en Martha Roele. Dank jullie wel Vera Lubbert, Loran Cijsouw 
en Rozemarijn Ajamlou voor het meehelpen op zaterdagmiddag en dank je 
Machteld Koeman voor het organiseren van de kinderspelletjes!  
Op 21 april jl. hebben we een heel gezellig Paasontbijt gehad in het 
Jeugdgebouw. Gezellig waren al die spelletjes. 
Onze schoenendozen waarin we de schepping uitbeelden zijn bijna af. Wat 
zijn ze mooi geworden! In de aankomende weken laten we ze graag aan jullie 
zien! In de aankomende weken starten we een muziekproject en nieuw 
knutselproject.  
 
Uitje! 
Het duurt nog even maar aan het begin van de zomer gaan we met elkaar 
een dagje uit op zondag 30 juni! Wij gaan zwemmen bij Anne-Louise thuis en 
daar lekker eten. Ga je mee? Geef je op bij Anne-marie. 
Alle kinderen zijn welkom!     Tot zondag? 
 
Save the date: Kinderfeest 
Op zaterdagmiddag 14 september a.s. organiseren we samen met de kerken 
uit Waterland een feestje voor alle kinderen van de basisschool in het 
Jeugdgebouw en op het land van Teun. Er zal een theateroptreden zijn en er 
zullen sport- knutselactiviteiten plaatsvinden. Ook zijn er allemaal 
kinderspelletjes, is er een poffertjeskraam en nog veel meer lekkers. Een 
feestje van de Kerken uit Waterland omdat er weer een jaar start met 
allemaal leuke activiteiten. Schrijf de datum dus nu al in je agenda. In de 
volgende Kerkklanken lees je meer informatie. Vind je het leuk om mee te 
helpen organiseren? Leuk, neem contact op met Anne-marie, 06-42081177. 
 

Veel groetjes van de kinderkerkcommissiep;l  
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P.S. Wist je dat alle foto’s 
van onze activiteiten op 
onze website staan?  
www.kerkzunderdorp.nl  
En check ook eens Facebook pagina voor alle nieuwtjes: Kerk Zunderdorp.  
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Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur 
12 mei - ds P. Masmeijer, Zegveld 1e collecte: Diaconie 
organist: dhr. B. Bakker   gastvr.: mw. D. v. Etten/mw. C. Mars 
crèche: mw B.v.Meerveld/M.Koeman kinderkerk: mw. A. Bakker 
 
19 mei - ds A. Martens, Amsterdam  1e collecte: Diaconie 
organist: dhr. H. Breur.   gastvr/hr:mw E. Heerding/hr J.de Haan 
crèche: mw. A. Gils /dhr. E. Koeman kinderkerk: mw. J. van Diggelen 
 
26 mei - ds M. Gehrels, Amsterdam 1e collecte: Diaconie 
organist: dhr P. van Meerveld   gastvr.:mw. B. v. Ee en mw. I. Dijkstra;  
crèche: mw M. Koeman/mw. R. Fitz  kinderkerk: mw. A. Bakker 
 
donderdag 30 mei 10.00 uur – Hemelvaartsdag -  ds A. Troost, Ermelo  
1e collecte: Diaconie   organist: mw. D. de Haan  
Geen crèche - geen kinderkerk - geen koffiedrinken  
 
2 juni - ds M. Batenburg, Gouda   1e collecte: Diaconie 

organist: dhr. B. Bakker    gastvr./hr: hr P. Ballard/mw. R. Dijkstra  

crèche: W. Krommendijk/A. de Gier kinderkerk: mw. S. Fitz en mw. R. Fitz  
 
9 juni - Pinkstreren - ds R. Noordzij, Maassluis  *1e collecte: Stichting DmB 
organist: dhr. H. Breur   gastvr/hr:mw E. Heerding/hr J.de Haan 
crèche: mw M. Hoeve/mw R. de Gier Kinderkerk: mw. A. Bakker 
 
16 juni  - ds. T. Meedendorp, A'dam  1e collecte: Diaconie 
organist: dhr. P. van Meerveld  gastvr.: mw. D. van Etten/A. Ubbels 
crèche: mw.A. Gils/dhr. E. Koeman kinderkerk: mw. A. Bakker 
 
23 juni - ds. P. Boomsma, A'dam *1e collecte: Kerk in Actie-Nigeria 
organist: mw. D. de Haan-Prins  gasthr: hr. C. Hoeve/hr. W. Hoeve 
crèche: mw. M. de Gier/M. Koeman kinderkerk: mw. A. Bakker  
 
30 juni - ds. W. Nijsse, A'dam  1e collecte: Diaconie  
organist: dhr. B. Bakker  gastvr/hr: mw. J. v. Meerveld/hr. O.  Dijkstra 
crèche: mw. H. v. Meerveld/mw. W. Krommendijk   kinderkerk: uitje 
 
7 juli - dhr. C. Ofman, A'dam  1e collecte: Kerk in Actie-Vacantietas 
organist: dhr. P. v. Meerveld  gastvr.: mw. G. Klijn/I. Dijkstra 
crèche: mw. L. Lof/mw. M. Hoeve kinderkerk: mw. A. Bakker 
 


