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

 
Contact 
Ambulant missionair predikant - ds Taco Koster  
 dominee@kerkzunderdorp.nl 
Kerkenraad 
 info@kerkzunderdorp.nl 
Redactie Kerkklanken      
 kerkklanken@upcmail.nl       

 
 
 
 
 
 
Agenda   items met een * worden elders in deze Kerkklanken toegelicht 
 
do 3 okt 19.30 uur *Tieneravond bij Anne-marie 
za 5 okt 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden 
do 10 okt 10.00-22.00 *Kunst in de Kerk 
vr 11 okt 10.00-22.00 *Kunst in de Kerk 
za 12 okt 10.00-16.00 *Kunst in de Kerk 
wo 16 okt ochtend Kennismaking met de nieuwe dominee 
do 17 okt 20.00 uur *Zunderdorp Academy, Jeugdgebouw 
wo 30 okt 14.30-16.30 55+ Soos in het Jeugdgebouw 
do 31 okt 20.00 uur *Zunderdorp Academy, Jeugdgebouw 
za 2 nov 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden 
do 7 nov 18.30 uur *Samen eten, Jeugdgebouw, inloop v.a. 18.00 uur 
di 14 nov 20.00 uur *Zunderdorp Academy, Jeugdgebouw 
wo 27 nov 14.30-16.30 55+ Soos in het Jeugdgebouw, Sinterklaasmiddag 
vr 29 nov   introductie St. Pannekoek 
  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
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In de kantlijn 
 
‘Lieve God, is onze dominee uw vriend of kent U hem van uw werk?’  
 
 (Dit citaat is van ene Wouter, uit het boekje ‘Lieve God, kinderen schrijven 
aan God’.) 
 
Dit citaat kwam ik tegen bij de voorbereiding van deze Kerkklanken. Ik kan 
heerlijk glimlachen bij zo’n uitspraak van een kind. Maar ik kijk ook wel in een 
eerlijke spiegel. En realiseer me dan dat ik geen beroepsgelovige wil zijn.  
 
Ik wil graag blijven bewegen als een persoon die gegrepen is door de liefde 
en de vriendschap van God. En ja, dat doe ik als man van Jacqueline, als vader 
van onze kinderen, als familielid in onze familie, als vriend in onze 
vriendenkring en dus ook als dominee in Zunderdorp. En heb je ooit het idee 
dat ik overkom als beroepsgelovige, let me know! 
 
Ik realiseer me ook dat ik die vriendschap met God wil onderhouden. De 
prachtige kerk in Zunderdorp is voor dus ook een plek van gebed en bijbel. En 
daarbij helpt het mij om samen met anderen op te trekken. Ik heb jullie nodig 
om meer te ontdekken over Gods unieke liefde voor deze wereld.  
 
 
 

Zin in! 
 
Op zaterdag 14 september was ik in 
Zunderdorp bij het kinderfeest dat door 
de kerken georganiseerd was. Het was 
leuk om daar te zijn en verschillende 
mensen uit Zunderdorp te spreken.  
 
Leuk om ook die nieuwsgierigheid te proeven: wie is nu die nieuwe dominee, 
wat gaat hij nu precies doen en waarom komt hij eigenlijk niet in Zunderdorp 

wonen? (Ik hoorde zelfs dat er meerdere roddels zijn 😊) 
Het antwoord op de laatste vraag is simpel: we hebben de afspraak gemaakt 
dat ik pak hem beet anderhalf jaar in Zunderdorp kom werken. Zo’n periode 
is te kort om je boeltje op te pakken en te verhuizen. Ik blijf dus in Nieuw-
Vennep wonen. Maar ik ga natuurlijk heel erg mijn best doen om mensen in 
en rondom Zunderdorp te leren kennen. Na mijn start op 6 oktober is dat 
mijn eerste opdracht. En dan vind ik het ook leuk om mensen buiten de kerk 
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te spreken. Ideeën zat. (Als voetbal liefhebber moet ik bijvoorbeeld een keer 
bij HBOK naar binnen lopen.) 

•  
• Op 3 oktober hoop ik tieners te ontmoeten bij Anne-marie thuis. 
• Op 10 -12 oktober ga ik zo veel mogelijk aanwezig zijn bij Kunst in de kerk. 
• Op 16 oktober is er een kennismakingsochtend in het Jeugdgebouw, voor wie 

wil. 
• Op 30 oktober stap ik naar binnen bij de 55+ soos en op 7 november bij 

‘Samen eten’. 
• En natuurlijk introduceer ik graag op 29 november Sint Pannekoek in 

Zunderdorp. 
 
Nou ja, het zijn maar wat voorbeelden. Ik hoop natuurlijk ook mensen thuis 
te spreken. En ik ga mezelf heel brutaal uitnodigen om bij de maaltijd aan te 
schuiven en mee te eten. Onder de noemer ‘De dominee aan tafel’. Ik vind 
het in dat kader ook erg leuk om bijvoorbeeld bij gezinnen aan te schuiven. 
(En maak je geen zorgen: ik ben een makkelijke eter, dus keep it simple!) Hoe 
het allemaal precies zal gaan lopen, moet de komende weken nog uitgewerkt 
worden. 
 
Wat ik ook wil doen: iedere woensdagmorgen (vanaf 16 oktober) ben ik 
standaard aanwezig in het Jeugdgebouw, van 10.00 tot 12.00 uur. Je kunt 
dan gewoon naar binnen lopen voor een kop koffie/thee, een leuk gesprek, 
een goede vraag en misschien ook wel gebed. Je zou het een soort spreekuur 
kunnen noemen, maar ik noem het liever een luisteruur. Als je gewoon je 
verhaal eens kwijt wilt kun je dus gewoon naar binnen lopen. (En dit aanbod 
is voor iedereen. Dus niet alleen voor mensen die actief betrokken zijn bij de 
kerk.) 
Eerst maar eens de start op 6 oktober. Een feestelijk samenzijn. Ik hoop dat 
er veel Zunderdorpers zullen zijn. Welkom dus! Eén van mijn uitgangspunten 
is dat een kerkdienst per definitie relevant moet zijn voor alle bezoekers, dus 
ook voor bezoekers die niet of minder gewend zijn om naar de kerk te gaan. 
Ik hoop dat iedereen dat zal ervaren, juist ook op deze morgen. En ik ben blij 
met alle mensen die deze feestelijke start mogelijk maken! (En jullie hebben 
een prachtige uitnodiging op de deurmat gevonden!) 
 
Wat staat er verder in de planning? Samen met DmB zijn er drie avonden (17 
oktober, 31 oktober en 14 november) onder de noemer ‘Academy’. Best een 
hip begrip: ‘Zunderdorp Academy.’ De naam is een leuke knipoog. Iedereen is 
welkom! Vooral dat! In deze drie avonden wil ik met zo veel mogelijk mensen 
in gesprek gaan over kerk zijn in deze tijd. ‘Wat is eigenlijk onze diepste 
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motivatie? Wat is de essentie van geloven? Hoe bouwen we aan een warme 
en open gemeenschap? Wat is het verhaal dat we met anderen delen? En 
waarom eigenlijk?’ De avonden kennen een cursusachtige opzet en zijn 
interactief van karakter! Zullen we zeggen: Inloop vanaf 19.45 uur in het 
Jeugdgebouw, start om 20.00 uur! 
Het zou zo maar de start kunnen zijn van ontmoetingen die ik het komende 
jaar vaker ga organiseren, samen met jullie. In de bijbel worden volgelingen 
van Jezus met nadruk leerlingen genoemd. Ik vind dat een prachtig begrip. 
Met elkaar kunnen we van alles leren om ook in de praktijk te brengen. En 
voor mij klinkt daar ook in door dat mijn werk als ambulant missionair 
predikant (blijft een mond vol) meer is dan een paar leuke activiteiten op te 
tuigen. Het heeft alles met leren te maken. Met samen Gods stem 
ontdekken. Met samen een goede koers vinden. Ik ben op dit punt 
nieuwsgierig en verwachtingsvol. Of veel korter gezegd: ik heb er zin in!  
 
Nog even heel praktisch, dit is mijn telefoonnummer: 06 1992 1974. Bellen 
en whatsappen is altijd prima. Mailen is ook goed, gebruik dan dit mailadres: 
dominee@kerkzunderdorp.nl. En op social media kun je me ook opzoeken. 
Schroom niet om contact met me op te nemen! 

Taco Koster 
 

Patricia Hoogstraten aan het werk om het predikantenbord te up-daten. 
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Vanuit Kerkenraad en Commissies 
De eerste kerkenraadsvergadering is achter de rug. 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, met veel activiteiten zoals we gewend 
zijn en ook  nieuwe. 
Nog even terugkijkend zien we een geweldig geslaagd Kinderfeest van de 
Waterlandse kerken. Ruim 200 kinderen en ouders hebben een geweldige 
middag gehad. Onze dank gaat uit naar Anne-marie en haar helpers die het 
voor de kinderen onvergetelijk hebben gemaakt, dank daar voor aan allen die 
hebben meegeholpen.  
Ook dank aan Robert en zijn helpers die de Together Worshipdienst met 
Remco Hakkert een succes hebben gemaakt. Veel positieve reacties hebben 
ons doen besluiten om hen nog een keer te vragen. Het jaar 2020 was al vol 
maar voor 2021 staan ze weer in de planning, en wel op 30 mei.   
 
U heeft de afgelopen week van ons een uitnodiging in de bus gekregen en ik 
mag wel zeggen een heel mooie kaart, met daarop twee mooie foto’s van 
Taco Koster, gemaakt door Erik Hijweege. Erik, bedankt . Deze uitnodiging is 
voor de bevestiging van ds. Taco Koster als interim dominee. Dit gebeurt 
door ds. Koos Staat in de morgendienst van zondag 6 oktober a.s. Iedereen is 
welkom. Dankbaar en blij zijn wij met de komst van Taco en we hopen dat hij 
zich snel thuis zal voelen in onze gemeente. 
Woensdagochtend 16 oktober van 10.00 uur - 12.00 uur gelegenheid om 
onder het genot van een kopje koffie of thee, met onze nieuwe predikant 
kennis te maken. En voor hem is het erg fijn om meteen veel mensen te leren 
kennen. Iedereen is van harte welkom. Als vervoer naar het Jeugdgebouw 
een probleem is, laat het even weten aan Jan Gils of Hilda van Meerveld en u 
wordt opgehaald en weer thuisgebracht.   
 
Dominee Taco is na 16 oktober zo mogelijk alle volgende woensdag-
ochtenden aanwezig van 10.00 - 12.00 uur in het Jeugdgebouw zoals u in zijn 
bijdrage kunt lezen. 
 
De kerk is nog steeds iedere eerste zaterdag van de maand van 15.00 tot 
17.00 uur opengesteld, voor een moment van stilte en de mogelijkheid om 
een kaarsje aan te steken.   
De eerstvolgende keer is zaterdag 5 oktober. 
 
Op 10, 11, en 12 oktober is er Zunderdorper Kunst in de kerk. Welkom! 
Elders in de Kerkklanken staat uitgebreide informatie. 
 

Jan Gils, voorzitter kerkenraad  
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College van Diakenen 
 
Collecten komende zondagen 
 
De hieronder genoemde zondagen wordt er niet gecollecteerd voor de eigen 
Diaconie, maar proberen we met de collecten samen met u om te zien naar 
elkaar, soms ver weg, maar ook dichtbij.  
 

6 oktober – Israël Zondag Leren door ontmoeting en dialoog. 
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de 
Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van 
de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de 
verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in 
plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels 
wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, 

het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De Uitdaging’  
Worden christen uitgedaagd om lessen te leren it de dialoog met joden en de 
eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. 
 

13 oktober – Kerk in Actie – Wereldvoedseldag – Colombia – 
Bendejongeren opgeleid tot topkok 
In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een 
kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme 
jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren 
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met 
producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de 

Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties 
leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare 
jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 
 

3 november: Kerk in Actie – Najaarszendingsweek - Zambia 
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 
tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van 
de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral 
op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de 
studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op 

het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten 
ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen 
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bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te 
leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: 
Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al 
voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het 
universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia 
een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 
 

24 november: Kerkklanken 
Ongeveer 8 maal per jaar ontvangt u de Kerkklanken. De 
drukkosten van ons mededelingenblad worden door het 
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen 
gezamenlijk betaald. Om de drukkosten wat te kunnen 
dekken, willen we tijdens deze dienst collecteren voor de 
Kerkklanken. 

 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 

Namens het College van Diakenen, 
Diana de Haan-Prins  
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Zunderdorper kunst 
met een grote of 
een kleine K 
Zunderdorp – 
Kunstenaarsdorp 
 
Dat de inwoners van 
Zunderdorp kunstzinnig 
zijn en prachtige hobby’s 
hebben, kunt u zelf 
ervaren. 
    

Op 10, 11 en 12 oktober is er in de Dorpskerk van Zunderdorp een expositie 
van kunst en hobby’s van zo’n 35 dorpsbewoners. Schilderen, beeldhouwen, 
boetseren, potten bakken, tekenen, quilten, handwerken, patchwork, 
bloemschikken, papier vouwen, muziek, zang, fotograferen.  
In de toren van de kerk komt een expositie met foto’s, etsen en schilderijen 
van Zunderdorp. 

 Er is een doorlopende beamerpresentatie van diverse foto’s. 

 Op donderdagavond en vrijdagavond vanaf 19.15 uur kunt u genieten van 
allerlei soorten muziek, door Zunderdorpers.  

 Heeft u zich altijd al afgevraagd of dat schilderij aan uw muur een echte 
Vermeer is? Dan heten wij u van harte welkom op zaterdagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur. Wellicht kan onze kunstminnaar Prof. Dr. Cunstovnič 
u uit de droom helpen. Is het een Picasso of een Poster? Kunst of Kitsch? 

 
Het worden drie fantastische dagen.  
Donderdag 10 en vrijdag 11 oktober  van 10.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag 12 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Er is een koffiehoek waar u een heerlijk kopje koffie of thee, een frisdrankje 
of een glas wijn kunt drinken. 
De toegang is gratis.  
U kunt met eigen ogen zien waar een klein dorp groot in is. 
Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd.  

  



- 10 - 

 

 
Soosnieuws 
 
Na een zomer met veel gezichten rollen 
we bijna de herfst in. Op 
woensdagmiddag 30 oktober, half drie, 
komen we weer bij elkaar in het 
Jeugdgebouw. Welke gast heten wij 
welkom? Hieronder introduceert Leo van 
Veen zich zelf. 
 
 

"Ik ben 8 jaar actief rechter geweest en heb mij bezig gehouden met 
familierecht, waaronder beschermingsmaatregelen voor kinderen, 
erfrecht en enkele handelszaken. Mijn functie was raadsheer-
plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Bij de gerechtshoven 
worden zaken in hoger beroep behandeld en wordt recht gesproken 
door drie rechters (raadsheren). 
Op 1 januari jl. heb ik mijn activiteiten als rechter (raadsheer) 
beëindigd in verband met het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. 
Op grond van de wet moest ik eind 2019 bij de koning mijn ontslag 
indienen. De Majesteit heeft mijn verzoek ook gehonoreerd.  
 
Ik kijk met genoegen terug op mijn tijd als rechter en zal tijdens de SooS 
met plezier mijn ervaringen met aanwezigen delen. Uiteraard is er ook 
ruimte voor vragen die ik zal proberen te beantwoorden. 
Ik hoop de aanwezigen een interessante middag te bezorgen." 

 
Tijdens de Soosmiddag op 27 november vieren wij Sinterklaas' verjaardag. 
Gelooft u ook nog in Sint? Kom dan vrolijk en neem voor een dame of heer 
een cadeautje mee van ongeveer € 6,50, met een rijmpje of een tekst. 
Tot ziens op de SooS! 
 

Hartelijke groet,  
namens de commissie, Ieke 
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Verkoop Stoofperen 
 
Dinsdag 17 september was er weer de 
‘Perenschildag’ in het Jeugdgebouw..  
Ieder jaar weer een ongelooflijke klus. 
Zunderdorpers en Amsterdammers 
schillen, koken en vullen de glazen 
potten, zwoegen en zweten. En dan is het 
ook nog gezellig!. Alle medewerkenden 

hartelijk dank. 
De potten 100% 
biologische peren zijn 
nu te koop: Grote 
potten 2 voor € 5,00 
en kleinere potten 3 
voor € 5,00.     
Kort gezegd: gewoon een aanrader! De opbrengst wordt 
gedeeld tussen de Kerk van Zunderdorp en DmB 

 
Samen eten 
 
De eerste samen-eten-avond van dit nieuwe winterseizoen is op 
donderdagavond 7 november. Wat er op het menu staat is nu nog niet 
bekend. Wat wel bekend is dat iedereen weer heel hartelijk welkom is en dat 
vanaf 18.00 uur er een drankje klaarstaat. Daarna is er een heerlijk 
driegangen diner en rond 20.00 uur zal onze predikant ds. Taco Koster deze 
avond afsluiten.  
Wilt u zich wel van te voren even opgeven? hildavanmeerveld@live.nl of 
0206368810. Wij weten dan voor hoeveel personen de tafels mooi gedekt 
kunnen worden zodat er genoeg plek voor iedereen is om aan te schuiven.  
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Tieneravond 
 
Op donderdag 3 oktober starten weer de tieneravonden voor alle tieners! 
Eén keer per maand komen we bij elkaar op donderdagavond tussen 19:30 
en 20:45 uur. Tijdens de tieneravond praten we over alles wat ons 
bezighoudt en spelen we altijd een spel of gaan we er op uit. Het is altijd heel 
gezellig. Alle tieners zijn welkom, ook als je niet naar de kerk gaat. De 
avonden zijn bij Anne-marie thuis, Achtergouwtje 1B.  
 
In november gaan we met elkaar op stap. Iets met klimmen ;-) Je kunt je 
aanmelden bij Anne-marie, 0642081177 of via anne_marievm@hotmail.com. 
 

Kinderkrant 
 
Op zaterdag 14 september trapten wij het nieuwe kinderkerkjaar af met een 

groot Kinderfestival in 
Zunderdorp. Samen met de 
andere kerken uit Waterland 
vierden we een feest voor 
alle kinderen uit Zunderdorp 
en Waterland. Wat was het 
een feest! Je kon springen 
op springkussens, pony-
rijden, klompbootjes maken, 
naar een theater-
voorstelling, poffertjes en 

pannenkoeken eten en meedoen aan heel veel kinderspelletjes. Wat was het 
leuk dat er meer dan 250 kinderen en ouders waren. Wij kunnen terugkijken 
op een heel geslaagd 
feest. Het was een hele 
mooie start van een 
nieuw kerkelijk jaar.  
Via deze weg willen we 
alle vele medewerkers 
bedanken voor hun 
inzet! Zonder jullie kon 
het niet zo’n leuk feest 
worden!  
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Op zondag 6 oktober vieren we feest! Want dan start onze nieuwe dominee 
Taco. We kijken er erg naar uit. Naast een feestelijke dienst is er voor de 
kinderen ook een feestelijke kinderkerk. Extra oppas is aanwezig voor de 
kleinere kinderen.  
Met de nieuwe dominee gaan we in de aankomende maanden een 
kliederkerk organiseren. Op leuke locaties zullen we op een creatieve manier 
Bijbelverhalen vertellen voor alle kinderen. Leuk als je komt! Juist ook als je 
nooit in de kerk komt. In de volgende Kinderkerk vertellen we je er meer 
over. 
Verder gaan we in de aankomende weken aan de slag met ons thema 
Koningen en Koningen. We vertellen verhalen over bijzondere koningen en 
koninginnen uit de Bijbel en hebben daarvoor ook leuke knutselopdrachten 
en spelletjes. 
 

Kerstmusical doe je mee? 
Vanaf  
23 november 
gaan we weer 
oefenen voor de 
kerst-musical. De 
uitvoering is 
tijdens de kerst-
morgendienst op 
Eerste Kerstdag 
om 10:00 uur. op 
25 december. Een 
hoogtepunt!  
We zingen in de 
musical natuurlijk 

kerstliedjes, maar ook liedjes van Marco Borsato, Kinderen voor Kinderen, Ali 
B, Elly en Rikkert en meer. Veel kinderen uit het dorp en de omgeving doen 
mee. Jij ook? Super leuk! We oefenen vanaf 23 november elke zondag tijdens 
de kerkdienst. We verzamelen om 10:00 uur in de kerk en zijn om 11:00 uur 
weer klaar.  
Wil je meedoen, geef je dan op vóór 1 november a.s. bij Anne-marie,  
06-42081177.   
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Actie Schoenendoos  
 

 
In oktober gaan we ook weer starten  met actie Schoenendoos.  
Je kunt een schoenendoos vullen  met knutselspullen, speelgoed en 
toiletartikelen voor een kind in een arm land. Samen hopen we weer veel 
dozen te kunnen inleveren en daarmee veel kinderen rond 
Kerst blij te kunnen maken. 
Doen jullie weer mee?  
Belangrijk is dat de schoenendozen 
open kunnen. Dus niet helemaal 
dichtplakken of het deksel en de 
doos samen in één papier inpakken. 
Dan liever een strik eromheen! 
De schoenendozen kunnen 
ingeleverd worden in de kerk tot 
uiterlijk zondag 1 december. 
 
Zoals je ziet, staan er weer veel leuke dingen op het programma. Wij hopen 
jullie allemaal te zien op de kinderkerk.  
 

Veel groetjes van de Kinderkerkcommissie 
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Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur   
 
6 oktober Bevestigingsdienst - ds Koos Staat/ds Taco Koster   
1e collecte: *Israël Zondag   organist: H. Breur/B. Bakker 
gastvr./hr.: M. Roele en R. Gils 
Crèche: dhr. E. Koeman en mw. A. Gils Kinderkerk: mw. A. Bakker 
 
13 oktober -  ds Taco Koster  1e collecte: *Wereldvoedseldag-Colombia 
organist: H. Breur    gastvr.: G. Klijn/I. Dijkstra 
Crèche: M. de Gier/W.Krommendijk  Kinderkerk: J. v. Diggelen 
 
20 oktober viering Heilig avondmaal - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
organist: B. Bakker    gastvr./hr: R. Dijkstra/P. Ballard 
Crèche: H. v. Meerveld/M. Hoeve  Kinderkerk: A. Bakker 
 
27 oktober - ds Dirk Jan Thijs, Den Haag  1e collecte: Diaconie 
organist: P. v. Meerveld    gasthr.: C. Hoeve/W. Hoeve 
Crèche: L. Lof/M. Koeman   Kinderkerk: A. Bakker 
 
3 november - ds Taco Koster  1e collecte: *Najaarszendingsweek-Zambia 
organist: D. de Haan-Prins    gastvr.: B. v. Ee/I. Dijkstra 
Crèche: B. v. Meerveld/R. de Gier  Kinderkerk: A. Bakker 
 
woensdag 6 november - 19.30 uur - Dankuur voor gewas en arbeid 
ds. Huib Klink, Marken  1 collecte voor het werk van de kerk 
organist: D. de Haan-Prins 
 
10 november - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
organist: P. v. Meerveld     gastvr.: G. v. Rijs/A. Gils 
Crèche: M. Koeman/R. Fitz   Kinderkerk: S. Fitz/R. Fitz 
 
17 november - ds Koos Staat, Andijk  1e collecte: Diaconie 
organist: H. Breur    gastvr./hr: J. v. Meerveld/O. Dijkstra 
Crèche: A. Gils/A. de Gier    Kinderkerk: A. Bakker 
 
24 november Gedachteniszondag - ds Taco Koster  1e collecte: *Kerkklanken 
organist: B. Bakker    gastvr./hr: E. Heerding/J. de Haan 
Crèche: W. Krommendijk/H. v. Meerveld Kinderkerk: A. Bakker 
 
1 december 1e Advent - ds. Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
mmv Praise, Loosdrecht    gastvr.: D. v. Etten/A. Ubbels 
Crèche: M. Koeman/E.J. Koeman  Kinderkerk: A. Bakker 


