
 



- 2 - 

 

Tekst met privacy-gevoelige informatie is uit de  
websiteversie van Kerkklanken verwijderd 

 
 
Contact 
 
Predikant 
 ds. R.J. van Amstel  020 6369244 
   predikant@amstel4.nl  
 
Redactie Kerkklanken 
   kerkklanken@upcmail.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda   items met een * worden elders in deze Kerkklanken toegelicht 

 ma 18 jan 20:00 u *Bijbelkring 
 wo 24 jan 14:30 u *55+ Soos  
 do 25 jan 18:00 u Samen eten  
 ma 29 jan 16:15 u Moderamenvergadering 
 za 3 feb 15:00-17:00 *Kerkgebouw open voor moment van bezinning/ 
     om een kaars aan te steken 
 zo 4 feb 10:00 u Inzamelen voor voedselbank 
 di 6 feb 20:00 u Kerkenraadsvergadering 
 do 8  feb 19:30 u *Jongerenavond bij Anne-marie 
 do 15 feb 20:00 u *Bijbelkring 
 zo 18 feb 10:30 u *Tienerdienst 
 wo 21 feb 14:30 u *55+ Soos  
 do 22 feb 20:00 u *Introductie Richard Wagner  
 ma 26 feb 16:15 uur Moderamenvergadering 
 za 3 mrt 15:00-17:00 *Kerkgebouw open voor moment van bezinning/ 
     om een kaars aan te steken 
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In de kantlijn  Uitzicht  
 
Sinds de decembermaand van vorig 
jaar wordt bij de kerk in ons dorp 
Zunderdorp flink huisgehouden. De 
muur van de begraafplaats wordt 
verstevigd. Parkeerplaatsen aange-
legd. Het vermolmde zithoekje bij 
de consistorie van de kerk en de 
oude struiken zijn verwijderd. De 
grond is opgehoogd, klaar voor een 
grasveld. Een stevige betonkleurige 
stenen rand eromheen. En heeft u 
het al gezien? Er staat een tekst op die rand, een gedicht van dominee-dichter 
Jaap Zijlstra (1933-2015). Jarenlang heeft hij erediensten geleid in de kerk van 
Zunderdorp. Na zijn overlijden is ds. Zijlstra begraven in een domineesgraf in 
de graftuin achter de kerk. 
 

Uitzicht 
De wolken varen boven, 
de schepen beneden mij. 
Ik sta en zij bewegen - 
zij blijven en ik ga voorbij. 

 
Een prachtige en verstilde tekst geschreven in de tegenwoordige tijd. De er-
varing van de dichter en daarmee de lezer ligt niet ergens in het verleden, 
maar in het nu. Wat achter je ligt aan ervaring, wat je hebt meegemaakt, dat 
laat zich niet meer veranderen. Wel hoe je er wel of niet (meer) naar kijkt. 
Het nu laat zich niet zomaar vangen in wat je al bedacht hebt. Het wil ken-
nismaken met jou.  
 
Met deze manier van uitzicht op het nu, zo wil ik de Bijbel ook lezen. Als 
voorbeeld lees ik de eerste verzen van de Bijbel in het boek Genesis. Ze staan 
in de verleden tijd, zoals de meeste teksten van het Boek: 

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was nog woest en doods, en de duisternis lag over de oervloed,  
maar Gods geest zweefde over de wateren.  
God zei: ‘Er moet licht komen’ en er was licht.” (Genesis 1, vers 1 t/m 3) 

 
Lees je deze tekst in de tegenwoordige tijd dan krijgt die ineens meer energie 
en actualiteit. Kijk maar: de aarde is nog woest en doods, en de duisternis ligt 
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over de oervloed. Want duisternis, woestheid, doodsheid zijn op allerlei plek-
ken in de wereld aan te wijzen. Het journaal, de krant, sociale media laten 
genoeg zien. Misschien zit jij zelf in een fase van je leven dat het woest of 
doods kan zijn - gloort misschien ergens in de horizon een verandering? 
 
Of zoals in het gedicht van Zijlstra: ik sta en zij, de wolken boven mij, de sche-
pen beneden mij, je eigen voeten, bewegen. Alles gaat je voorbij, je krijgt er 
geen grip op. 
 
God zegt: ‘Er moet licht komen’ en er ís licht. De zon komt op. Een nieuwe 
dag is begonnen. Natuurlijk weet ik, dat de zon middelpunt van ons zonne-
stelsel is. De aarde draait om de zon. Nu het nieuwe jaar is begonnen, komt 
onze planeet in haar baan weer dichter bij de zon te staan. Lente en zomer 
laten niet lang meer op zich wachten. 
 
Met ogen van dat christelijke geloof zie ik iedere dag in het opgaan van de 
zon het werk van God: iedereen krijgt kansen om wat moois van de wereld te 
maken. Levend geloof staat altijd in de tegenwoordige tijd. Kan ik de mens die 
ik ontmoet en spreek zien in het licht van Gods liefde en genade? 
De wolken boven en de schepen bene-
den mij, zij blijven, zo schrijft Jaap Zijl-
stra “en ik ga voorbij”. Ik lees in deze 
woorden dat het leven meer is dan 
vluchtigheid. Er is bestendigheid en 
vastigheid. Uiteindelijk zal het eigen 
leven een einde vinden. Bij God is dat 
altijd weer een begin. 
 
Het gedicht van Jaap Zijlstra is door-
straald met verwondering, met pas-op-
de-plaats, met kijken naar boven - hoe 
mooi gaan de wolken voorbij. Met naar beneden kijken, alsof je voeten sche-
pen zijn die varen over het levenswater heen. Dat jij kunt staan, dat er een 
gevoel van veiligheid, rust en vertrouwen is te vinden, niet in het doorrazen 
en -dazen van de wereld, maar een rustpunt.  
Een rustpunt dat ik vind in God zelf.  
 
ds Robert-Jan van Amstel 
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Belijdenis doen = “Ja” zeggen tegen God 
 
“Ja, ik geloof” - woorden die door eeuwen heen mensen hebben verbonden 
aan de blijde boodschap van Jezus Christus. Die woorden spreek je uit te mid-
den van de gemeente om te laten zien en horen dat je bewust verder wilt 
gaan met die boodschap: God is Liefde. Dat God ook met jou van doen heeft 
en jij met Hem. Ook kun je belijdenis-doen zien als een bevestiging van je 
doop die je ouders hebben gegeven. Mocht je nog niet gedoopt zijn en je wil 
“Ja” zeggen, dan kun je gedoopt worden.  

Vanuit onze kerk heeft Joshua belangstelling getoond om 
belijdenis te doen. Dat is voor mij een prima gelegenheid 
om ook jou uit te nodigen om je “Ja”-woord voor te berei-
den. Zoek je naar verdieping van je geloof en een goed ge-
sprek, doe mee. Afhankelijk van de groepsgrootte, ver-
wacht ik dat we zo’n vier tot vijf bijeenkomsten nodig 
hebben. De keus is verder aan jou of na afloop van de 
ontmoetingen je “Ja”-woord geeft. 

Als je “Ja” zegt, belijdenis doet, dan vraagt dat geen 100% zekerheid van jouw 
kant of een in steen gebeiteld geloof. In een wereld waar verbanden vloei-
baar zijn, kan jouw Ja-woord helpen richting te kiezen en vertrouwen te hou-
den dat God je nabij is. En dat jij Hem wilt dienen, soms tegen de stroom van 
alledag in.  
Is “Ja” zeggen tot God alleen voor jonge mensen? Wat mij betreft niet. Als 
dominee heb ik mensen variërend van 17 tot 89 jaar “Ja” horen zeggen. En 
die 89-jarige heb ik toen ook gedoopt. Zij ervoer zoveel vrijheid bij het voelen 
van het doopwater. Haar “Ja”-woord op de vraag “Geloof in God, geloof je in 
Jezus Christus, geloof je in de Heilige Geest?” was indrukwekkend om mee te 
maken. Je bent dus nooit te oud om je geloof te onderstrepen voor God… 
Heb je belangstelling, wil je meer weten zoek dan contact via de email 
predikant@amstel4.nl of via Facebook of via de telefoon 020-6369244. 
 

Met Parsifal op weg naar Pasen 

De Duitse componist Richard Wagner (1813-1883) heeft 
één jaar voor zijn dood, zijn laatste opera “Parsifal” in 
première laten gaan. Wagner zoekt in dit fenomenale 
werk op eigen wijze vanuit filosofie, de christelijke religie 
en boeddhistische elementen naar onder andere de be-
tekenis rondom het lijden en sterven van Jezus Christus. 
Wat is het hart van de mens en de kern van het christen-

mailto:predikant@amstel4.nl
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dom: wat betekent medelijden? Hoe komt een mens tot zijn of haar bestem-
ming? Wat is de betekenis van de Verlosser Jezus?  
Zijn zoektocht is verwoord in het boeiende verhaal van Parsifal. Zijn naam 
betekent: reine dwaas. Zonder enig benul van wijsheid en kennis, geraakt 
door de pijn van een medemens ontdekt Parsifal zijn zuivere ziel een thuis.  
De muziek van Wagner in deze opera is van verbluffende schoonheid en diep-
gang. Graag wil ik u en jou nader kennis laten maken met deze muziek.  
De eerste avond, donderdag 22 februari, wil ik graag ter kennismaking en 
voorproefje iets vertellen en laten horen van Wagners muziek uit diverse 
opera’s. Het klankpalet, de geweldige contrasten tussen verstilde lyriek en 
volle orkestrale wervelwinden, de emotionele kracht van de muziek en de 
verhalen wil ik graag voor je openleggen.  

 
 
De tweede avond, donderdag 22 maart die valt in de periode van de lijdens-
tijd, vertel ik over de opera Parsifal. De thematiek van het werk past goed bij 
deze tijd van bezinning. Daarnaast kunt u met een andere bril kijken naar de 
rijke betekenis van het christendom. Goede Vrijdag, de viering van de Maal-
tijd van de Heer en de Graal waarmee het bloed van Jezus zou zijn opgevan-
gen tijdens de kruisiging spelen een belangrijke rol in deze opera.  
Om nader kennis te maken met dit magnum opus en om nodig ik u en jou 
graag uit om te komen luisteren en kijken. Ik vertel wat over de achtergron-
den van de opera, het verhaal en ook laat ik bewegende beelden zien via de 
beamers in de Dorpskerk. 
Oor en oog worden gestreeld, dat weet ik zeker. 
De deuren van de kerk zijn open vanaf 19:30 uur.  
Aanvang 20:00 uur. Einde rond 21:45 uur. 
Toegang is gratis. Weet je meer dan welkom. 
 

Bijbelgespreksgroep Welkom in de kring 
Donderdag 15 februari ontmoeten de deelnemers elkaar weer om in gesprek 
te gaan over de Bijbel en geloven anno nu. Je bent meer dan welkom op deze 
avonden in het Jeugdgebouw, inloop vanaf 19:50 uur. Start om 20:00 uur. 
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Jeugdmeeting Zunderdorp & Jeugddienst zo 18 februari 
Verderop in deze Kerkklanken schrijft Anne-marie hier meer over. 
 
Groet vanuit de pastorie 
Vanuit dorp en gemeente hebben 
we via de post en de digitale snel-
weg diverse kerstgroeten ontvan-
gen. Dank daarvoor!  
Een hartelijke groet mede namens 
mijn vrouw Mariëtte en onze kin-
deren Nomvula en Simphiwe. 
 
Ga met God -  
Licht dat ons aanstoot in de morgen. 
ds Robert-Jan van Amstel 
 

Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
Allereerst  wil ik u al het goede wensen voor het nieuwe jaar. 
Wij willen iedereen bedanken die voor of achter de schermen heeft meege-
werkt aan de geweldig mooie diensten die we rond de Kerst mochten bele-
ven. 
Ook willen we u bedanken voor het meewerken aan de oudejaarscollecte 
voor het in stand houden van kerk en gemeente. Nog niet alle antwoordenve-
loppen zijn binnen, dus de totale opbrengst houdt u nog tegoed. 

 
Schrijft u even op de kalender, zaterdag 
3 februari 2018 van 15:00 tot 17:00 uur 
is er weer gelegenheid om een kaarsje 
aan te steken in de kerk. 
 
 

 
Nog een paar data: 
Donderdag 18 januari Bijbelgespreksgroep 20:00 uur in het jeugdgebouw. 
Dinsdag 6 februari Kerkenraadsvergadering. 

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 proberen we met de collecten samen met u om te zien naar 
elkaar, soms ver weg, maar ook dichtbij.  
 
21 januari – Zondag van de Eenheid –Verschillende kerken, één Lichaam 

Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken 
in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een 
veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Sa-
men Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning 
met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden 
contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselĳke 

Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus 
zowel lokaal als landelĳk meer gestalte krĳgt. Zoals in Zeist, waar de Assyri-
sche Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. 
De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en andere oecumeni-
sche initiatieven in Nederland. 
 
28 januari – Groot Nieuws Radio 

Dit is een christelijke radiozender in Nederland, die geen 
deel uitmaakt van het publieke bestel en daarom ook geen 
subsidie van de overheid ontvangt. De in Veenendaal 
gevestigde zender is te beluisteren op 1008 kHz 

(middengolf) dab+ en via internet. Groot Nieuws Radio is van start gegaan op 
1 september 2007. De eerste maanden zond de zender non-stop christelijke 
muziek uit. Op 1 december 2007 ging de zender om 12 uur 's middags 
officieel van start. Groot Nieuws Radio richt zich met veel muziek en met 
Nederlandstalige programma's op luisteraars in Nederland en België. 
 
4 februari – Kerk in Actie –Visserijslaven in Ghana naar huis 

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij 
op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden 
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit 
kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het 
Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als 
Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen 

van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt 
kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze 
intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om 
een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee? 
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11 februari – Missionair werk – Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep 
Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-
Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen 
een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt 
zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 
is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 
mensen bĳ betrokken zĳn.  

Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om zich in te zetten voor Gods Ko-
ninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn be-
langrijk. Het contact met statushouders in de wĳk is aanleiding om te starten 
met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze 
groep nieuwe Nederlanders. 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pio-
niersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt.  
 
18 februari – Jeugdwerk Zunderdorp 

Het behoeft geen uitleg dat we met de collecte in 
deze Tienerdienst onze jeugd graag een steuntje 
in de rug geven. De collecte is bestemd voor de 
onkosten van deze dienst en andere activiteiten 
voor onze Zunderdorpse jeugd.  
Onze jeugd heeft de toekomst! 
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Verjaardagsfonds 2018 – Project Share Ghana – Onderwijs 
Voor 2018 heeft de Diaconie als 
Verjaardagsfonds gekozen voor Pro-
ject Share in Ghana.  
Bovendien heeft de Diaconie ditzelf-
de project aangedragen als het 
nieuwe Waterland-project voor 2018 
en is dit ook zo aangenomen.  

Dat betekent dat alle Waterlandse Diaconieën samen mee gaan helpen. 
Des te meer reden om ons beste beentje voor te zetten. Dat moet een mooie 
opbrengst worden. Helpt u ook mee? 
Project Share’s voornaamste aandachtsgebieden zijn gezondheidsvoorlich-
ting, onderwijs en landbouw. De motivatie voor dit werk ligt in het christelijk 
geloof en de overtuiging dat ieder mens een God-gegeven recht heeft om hun 
levensomstandigheden te verbeteren, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak.  
De rol van Share is hen te helpen om toegang te hebben tot deze mogelijkhe-
den. Op alle gebieden wordt geprobeerd samen te werken met overheidsin-
stanties op district-, regionaal en nationaal niveau. Samenwerking met ande-
re relevante organisaties wordt gezocht voor het delen van ervaringen en het 
bekostigen van diverse projecten. Robert Gils heeft rechtstreeks contact met 
Nelleke Yakubu, één van de vrijwilligers ter plekke, dus al onze steun komt 
rechtstreeks en goed terecht. Onze steun zal met name zijn voor het verbete-
ren van onderwijs. In de volgende Kerkklanken meer. Mocht u nieuwsgierig 
zijn geworden: www.stichtingprojectshare.nl 

 
  

http://www.stichtingprojectshare.nl/
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SooSnieuws 
Zo is het al weer 2018 geworden. Alle feestdagen en 
feestspullen ver-trokken, een soort kale tijd lijkt te komen.  
Behalve dan dat er 24 januari weer SooS is met de lezing van 
de heer Valensa onder de titel Van Pesthuis tot Gasthuis. We 
zien en horen de geschiedenis van het allereerste pesthuis in 
de 14e eeuw in Amsterdam tot en met het huidige AMC 

ziekenhuis. Daarin komen alle bijbehorende facetten voorbij, dus niet alleen 
de zieken, maar ook meerdere aanvullende diensten. En ook zeer komische 
verhalen, alles wordt levendig zichtbaar door middel van tekeningen en foto’s 
vanaf de 14e eeuw tot heden.  
21 februari gaat het over Geografie van Nederland met de heer Wim Zondag , 
die we eerder hoorden over de geschiedenis van onze namen. Totaal iets 
anders dus, maar zeker ook boeiend. Achter op de kerstliturgie staat ook de 
agenda van de SooS.  

Namens de commissie een hartelijke groet, 
Ieke. 

Tieneravond en Tienerdienst 
Wat was het weer gezellig 
tijdens de vorige tiener-
avond. Dit keer waren we 
thuis bij Silke Ubbels. We 
spraken over het onderwerp 
‘nepnieuws’ en speelden we 
het pakjesspel. Het was een 
heel gezellige avond.  
 

De volgende tieneravond is op donderdag 8 februari van 19:30 tot 20:45 uur 
bij Anne-marie, Achtergouwtje 1A. We gaan dan samen een kerkdienst orga-
niseren. Deze dienst zal op 18 februari plaatsvinden in onze kerk. Het wordt 
een uitslaapdienst, dus we beginnen deze zondag om 10:30 uur. Wel staat de 
koffie klaar om 10:00 uur. Er zullen sketches door de tieners worden opge-
voerd. Het is een dienst door tieners en voor iedereen. Neem dus gerust ie-
mand mee. We kijken ernaar uit. 
Op 24 mei is de volgende tieneravond. Dan gaan we op stap. Waar naar toe? 
Dat houden we nog even geheim. Ben je een tiener? Kom gerust eens kijken 
bij onze tieneravond.  
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In Memoriam Hendrik Hoeve  
geboren 06-09-1935 / overleden 26-12-2017  
 
Oktober 2015 leerde ik als geestelijk verzorger Henk Hoeve kennen op de 
Kort Durende Opname van Evean Swaensborch. Later heb ik Henk dikwijls 
gesproken in zijn eigen appartement op de 3e etage van Swaensborch. On-
danks zijn ziekte MS genoot Henk daar van het mooie uitzicht, van zijn favo-
riete muziek van Ennio Morricone, en van bezoek van familie en bekenden. 
Vooral als men nieuwtjes meebracht uit zijn geliefde Zunderdorp. Henk bleef 
geïnteresseerd in de buitenwereld, hij las de krant, keek TV, en vertelde me 
over de reizen die zijn kinderen maakten. 
 
Henk zelf kon trots vertellen over de boerderij in Zunderdorp, waar hij was 
geboren en getogen samen met zijn broer Jan, en waar Henk later met zijn 
vrouw Riet had gewoond en gewerkt. Op de boerderij werden hun zoon Al-
bert en hun dochter Sandra geboren. Ook nadat Henk het bedrijf aan Albert 
over had gedaan, bleef het echtpaar Hoeve naast de boerderij wonen. Hier-
door heeft Henk ook zijn kleinkinderen op de boerderij zien opgroeien. Van al 
die levendigheid heeft hij zeer genoten.  
 
De laatste jaren van zijn leven zijn voor Hendrik Hoeve niet gemakkelijk ge-
weest. Met zijn verstand kon hij aanvaarden dat Riet en hij door hun beider 
ziektes niet meer konden samenwonen, maar zijn gevoel zei anders. Ook zijn 
toenemende afhankelijkheid van de zorg van anderen vond Henk moeilijk, al 
hoewel hij met de verzorging op de 3e etage dikwijls grapjes maakte. Af en 
toe was dhr. Hoeve opstandig, maar gaandeweg kon hij de situatie beter be-
grijpen en aanvaarden. Over zijn geloof sprak Henk niet vaak. In de kerk van 
Zunderdorp was hij altijd al meer een doener geweest. Ondanks dat Henk 
periodes van twijfel kende, was hij - toen zijn levenseinde naderde - niet 
bang. Hij had er  vertrouwen in dat het allemaal wel goed zou komen.  
 
In dat vertrouwen op de hulp van Heer, de Schepper van hemel en aarde 
(Psalm 121) hebben we dinsdag 2 januari afscheid van Hendrik Hoeve geno-
men tijdens een warme dienst in de kerk van Zunderdorp  en hebben we 
Henk naar zijn laatste rustplaats op aarde gebracht.  
 
Moge de Heer zijn gaan en zijn komen bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. 
 

ds. Hanneke Keur, 
geestelijk verzorger Evean Swaensborch  
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Kinderkrant  
 
Een nieuw jaar is weer van start gegaan! Na een 
heel feestelijk Kerstfeest met als hoogtepunt voor 
ons de Kerstmusical ‘Midden in de winternacht’ en 
wat was deze musical bijzonder. De hele kerk zat 
vol met ouders, gemeenteleden en kinderen om te 
kijken naar 16 musicalsterren uit het dorp en de omgeving. Wat een goede 
acteurs en zangers en zangeressen hebben wij in ons midden. Wat een talent! 
Het was echt prachtig en het ging zo goed! Dank jullie wel allemaal voor dit 
mooie optreden. Volgend jaar gaan we weer een kerstmusical opvoeren op 
Eerste Kerstdag. Alle kinderen mogen meedoen.  

Wij willen graag via deze weg een aantal mensen 
bedanken voor alle hulp! Cees en Wim Hoeve 
maakten een echt podium en decor. Sjuwke Fitz 
heeft een prachtige achtergrond geschilderd voor 
het decor. Els Breur zorgde voor sneeuw en een 
echte aftiteling. Benjamin en Erik-Jan zorgden 

voor de muziek. Erik Hijweege maakte prachtige foto’s die je op onze website 
www.kerkzunderdorp.nl kunt terugzien. Hilda 
van Meerveld en Anita Gils zorgden voor alle 
kleding. Guus Klijn zorgde ervoor dat de ezel er 
weer stond. Jan Gils, Robert Gils en Jan de Haan 
zorgden weer voor het geluid. Dirk Ubbels regel-
de het hooi. Heleen Hoeve vouwde weer alle 
programmaboekjes. En alle ouders zorgden voor het oefenen en hielpen ter 
plekke. Veel dank iedereen! 
In dit nieuwe jaar hebben we ook weer nieuwe plannen. Er zullen af en toe 
interessante gasten langskomen die gaan vertellen over hun beroep of hobby. 
Met deze gasten gaan we dan ook iets leuks ondernemen en we krijgen mu-
ziekles en gaan weer knutselen. Elke zondag eindigen met een spel. Natuurlijk 
gaan we dit jaar ook weer Palmpasen stokken maken, organiseren we weer 
een kinderdienst, zal er van alles te doen zijn tijdens de tentdienst en sluiten 
we het jaar af een uitje. Alle kinderen zijn welkom op de kinderkerk. Ook als 
je nog nooit naar de kerk bent geweest. Voor alle kinderen is onze kinderkerk 
toegankelijk. We starten altijd in de kerk om 10:00 uur. 
We kijken uit naar een nieuw jaar en hopen jullie allemaal weer te zien. 
 

Veel groetjes van de Kinderkerkcommissie  

http://www.kerkzunderdorp.nl/
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Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur  
 
21 januari - ds. R.J. van Amstel, *1e collecte: Zondag van de Eenheid 
 lector: dhr. J. Gils  organist: dhr. P. v. Meerveld 
 crèche: fam. C. Hoeve  kinderkerk: Anne-marie 
 gastvr./hr.: mw. E. Heerding en dhr. J. de Haan 
 
28 januari - ds. B. Plaisier, Rijswijk, *1e collecte: Groot Nieuws Radio 
 organist: dhr. H. Breur  crèche: mw. L. Lof en Daniëlle 
 kinderkerk: Sjuwke en Rosali gastvr.: mw. D. v. Etten & mw. A. Ubbels 
 
4 februari -  viering Heilig Avondmaal - ds. R.J. van Amstel * 1e coll.: Kerk in 

Actie- visserijslaven in Ghana lector: mw. I. Vollebregt 
 organist: dhr. P. van Meerveld crèche: Silke 
 kinderkerk: Anne-marie         gastvr./hr.: mw. J. v.Meerveld/dhr. O. Dijkstra 
 
11 februari - ds. J. v.d. Berg, Leerdam *1e collecte: Kerk Nw. Vennep 
 organist: mw. D. de Haan-Prins crèche: Annet 
 kinderkerk: Janine  gastvr.: mw. G. Klijn en mw. B. v. Ee 
 
*18 februari- 10:30 uur Tienerdienst - ds. R.J. van Amstel,  
 *1e coll.: Jeugdwerk Zunderdorp organist: dhr. H. Breur 
 crèche: mw. W. Krommendijk kinderkerk: kinderen blijven in de kerk  
 gastvr./hr.: mw. M. R. Roele en dhr. R. Gils 
 
25 februari - ds. R. Blokland, Maarssen, 1e collecte: Diaconie  
 organist: dhr. P. v. Meerveld,  crèche: mw. M. v. Amstel  
 kinderkerk: Anne-marie  gasthr.: dhrn. C. en W. Hoeve  
 
4 maart - ds. J. Staat, Andijk, 1e collecte: Diaconie 
 organist: mw. D. de Haan-Prins  crèche: Rosali 
 kinderkerk: Anne-marie  gastvr.: mw. B. v Ee en mw. A. Ubbels  
 
Op de voorzijde van Kerkklanken ziet u steeds rechtsboven een foto die wis-
selt met de seizoenen, maar altijd met de kerk van Zunderdorp erop.  
Links staan steeds 3 of 4 fotootjes die met de tijd van het jaar, of met de om-
geving of de kerk te maken hebben. 
Wij hebben per jaar dus al gauw zo'n 35 foto's nodig. Heeft u leuke, mooie, 
geschikte (digitale) foto's die u op de voorkant van Kerkklanken zou willen 
terugzien, stuurt u deze dan s.v.p. naar de redactie: kerkklanken@upcmail.nl  

Natuurlijk vermelden we uw naam, tenzij u dat niet wilt, natuurlijk. 

mailto:kerkklanken@upcmail.nl

