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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 

 
wo 10 april 14.30 uur *55+Soos 
do 11 april 19.30 uur *Tieneravond 
za 13 april 14.00 uur *Palmpasenstokken maken in het Jeugdgebouw  
do 18 april 19.30 uur *Witte Donderdag viering 
do 18 april   *Lux na de viering The Passion kijken  
vr 19 april 19.30 uur *Goede Vrijdag viering 
za 20 april 20.30 uur *Stille Zaterdag viering 
zo 21 april 09.00 uur *Paasontbijt, om10.30 uur Paasmorgendienst 
za 4 mei 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden 
zo 5 mei 10.00 uur Inzamelen voor de voedselbank in de toren 
di 7 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
wo 15 mei   *55+ Soos Dagje uit 
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In de kantlijn  

Stabat Mater 

 
De moeder stond door smart 
bevangen  
en met tranen langs haar wangen 
waar haar zoon gekruisigd hing. 
En het was haar in haar lijden 
of een zwaard haar kwam doorsnijden 
dat dwars door het hart heen ging.  
Hoe verdrietig en verloren  
was de toch zo uitverkoren 
moeder die hem 't leven gaf. 
Ze moest klagen, ze moest rouwen  
en ze beefde bij 't aanschouwen  
van zijn vreselijke straf. 
Wie voelt er geen tranen komen,  
die daarheen wordt meegenomen,  
waar hij Christus' moeder vindt? 
Wie zou tranen binnenhouden  
als hij dat verdriet aanschouwde  
van de moeder bij haar kind? 
Zij zag wat hij heeft geleden 
voor het kwaad dat mensen deden,  
zag de zwepen, zag het slaan, 
hoorde 't kind, door haar gedragen,  
stervende om bijstand vragen, 
zag hoe hij is doodgegaan. 
Vrouw van liefde en genade, 
wil toch op mijn schouders laden  
alles wat u lijden doet. 
'k Wil mijn hart aan hem verpanden,  

laat mij dan van liefde branden 
opdat ik hem zo ontmoet. 
Moeder, wil mijn hart bezeren  
met de wonden die hem deren,  
die zo nederig wilde zijn 
om te lijden voor mijn zonden.  
Laat mij lijden aan zijn wonden,  
laat mij delen in de pijn. 
'k Wil mij naar het kruis begeven  
om daar met u mee te leven  
in wat hem zo lijden doet. 
Stralende, ik moet u eren,  
wil u toch niet vàn mij keren,  
laat mij huilend  bij u staan. 
Laat mij Christus' dood ervaren,  
laat mij in mijn hart bewaren 
al wat hem is aangedaan. 
Laat zijn pijnen mij genaken, 
laat het kruis mij dronken maken 
van de liefde voor uw zoon 
en wil dan mijn voorspraak wezen  
als ik 't helse vuur moet vrezen 
na het oordeel voor zijn troon. 
Laat het kruis over mij waken,  
laat zijn dood mij sterker maken,  
zodat hij me begeleidt en mijn ziel,  
als 't lijf moest sterven,  
de verrukking doet  verwerven 
die de hemel ons bereidt. 

 
vertaling van Willem Wilmink 
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Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
Stille week-vieringen 
Wij gaan de Stille Week in met vieringen, met als doel het Paasfeest waarin 
wij gedenken de overwinning van de dood door onze Heer en Heiland. 
Wij hopen dat u deze diensten met ons mee wilt vieren. Welkom. 
 

Onderhoud pastorie 
De schilder is druk bezig en de firma Heerding werkt aan het vernieuwen van 
de buiten- en het binnenkant van de dakkapellen achter. Ook moeten nog 
enkele andere reparaties gebeuren. 

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.  
 

14 april – Palmpasen: Sheriat-programma Zuid-Afrika 
Dit programma richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden 
en het scheppen van werkgelegenheid teneinde leefomstandig-
heden te verbeteren van de Zuid-Afrikaanse vrouwen.  

De diaconie van Zunderdorp draagt dit programma een warm hart toe en 
beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. 
 

21 april - Pasen: Bloemengroet 
Met Pasen collecteren wij voor de ‘bloemengroet’.  
Elke zondag brengen wij een bloemetje aan de jarigen die 80 
jaar of ouder worden, aan zieken of als groet aan onze 
medemens, die even een steuntje in de rug kan gebruiken.  

Aan het einde van de Paasmorgendienst krijgt u allemaal een 
bloemengroetje mee om zo de feestvreugde van de Opstanding van Christus 
door te geven aan elkaar. 
 

28 april – Tentdienst – WWW-project 
Traditiegetrouw wordt er tijdens de Tentdienst gecollecteerd voor het 
Waterland-project. Dit jaar wordt een project in de Filippijnen gesteund. Ook 
weer aangedragen door één van de Waterlandse diaconieën. 
 

5 mei – Kerk in Actie – Noodhulp – Syrië in Oorlog 
Syrië, kerk zijn in oorlogstijd Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 
jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven 
jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel 
Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, 
bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de 
kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. 
Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar 

veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te 
starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze 
naasten in Syrië steunen. 
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 

  

http://www.google.nl/imgres?lr=lang_nl&sa=X&biw=1680&bih=873&tbs=lr:lang_1nl&tbm=isch&tbnid=hE37keQvXPHGAM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/stock-photo/hands_shake.html&docid=sMt61a0k1fazzM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/pjcross/pjcross0903/pjcross090300019/4505350-zwarte-en-witte-handen-schudden-in-vriendelijke-overeenkomst-gea-soleerd-op-wit.jpg&w=168&h=112&ei=nSsiU4jpBeWa0QW05YDQDA&zoom=1&ved=0CNoCEIQcMFM&iact=rc&dur=994&page=2&start=38&ndsp=55
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IN HET LICHT VAN PASEN 
 

Paasontbijt – 09.00 uur ontbijt en 10.30 uur kerkdienst 
Net als voorgaande jaren willen we ook dit jaar 
weer graag gezamenlijk het Paasontbijt doen. 
Maar let op: we beginnen dit keer om 09.00 uur 
en de Paasmorgendienst zal om 10.30 uur 
beginnen, zodat iedereen samen rustig kan 
ontbijten en iedereen ook weer op tijd in de 
kerk kan zijn.  
De intekenlijst voor het Paasontbijt ligt op de boekentafel achterin de kerk. 
Schrijf je dus graag in, zodat we er rekening mee kunnen houden hoeveel 
broodjes, eitjes e.d. we zullen inkopen. 
 

Nieuwe Paaskaars – Nieuw Leven 
Met Pasen wordt ook de nieuwe Paaskaars weer binnen 
gebracht, het Licht van Christus. Dit jaar is er gekozen voor het 
paasreliëf ‘Nieuw Leven’.  
Een Chi-Rho kruis met daaronder een VREDESDUIF in 
combinatie met de aarde, verwijzend naar de Ark van Noach 
en het uitzicht op NIEUW LEVEN. 
 

Paasgroet 

Aan het einde van de 
Paasmorgendienst krijgt u allemaal 
weer een bloemengroetje mee om 
zo de feestvreugde van de 
Opstanding van Christus door te 
geven aan elkaar. 
Twee weken voor Pasen zal er in de toren weer 

een groot opschrijfvel hangen waar u uw eigen naam kan invullen en de 
naam van iemand, die u graag een bloemetje wilt brengen. 
Afgelopen jaar zijn er namelijk zoveel warme en hartelijke reacties gekomen 
op het brengen van een paasgroet, dat we dit deze keer ook zeker weer 
willen doen. Even samen omzien naar elkaar! Doet u allemaal weer mee? 

Namens het college van diakenen 
Diana de Haan-Prins 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3mIvp9aHLAhWrIJoKHWs_BPEQjRwIBw&url=http://wijkcentrumdaalmeer.org/ontbijt-cafe/&psig=AFQjCNH4wZ4Mz113a5QyyfNgIOLMxn9odQ&ust=1457005292889692
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Stille Week 2019 
 
We willen u dit jaar meenemen in de Stille Week om dichter bij het lijden van 
Jezus te komen. 
We hebben gekozen voor het thema: Onvoorwaardelijke  Liefde! 
We zitten weer  in een kring om de verbondenheid met elkaar rond het lijden 
en de opstanding te herdenken en te vieren.  
De liturgische schikkingen zullen van Ieke Vollebregt en Coby v.d. Broek zijn. 
 
Witte Donderdag  begint de dienst om 19.30 uur. Voorganger is ds. Jan 
Scheele-Goedhart uit Amsterdam. Wij zullen het avondmaal delen om te 
denken aan Jezus die aan het kruis stierf. In stilte zullen wij de kerk verlaten. 
Het orgel wordt bespeeld door Piet van Meerveld.  
 
Op Goede Vrijdag komen we in stilte de kerk binnen.  
Ds. Johan Visser uit Amsterdam zal ons voor gaan. Muzikale medewerking zal 
zijn van Mieke van Loon op de cello en Peter de Wit op fagot. Wij zullen deze 
viering liederen van Marten Kamminga zingen onder begeleiding van 
Benjamin  Bakker op de piano. Na afloop verlaten wij de kerk in stilte.  
 
Stille Zaterdag begint de Paaswake om 20.30 uur met als voorganger dhr. 
John Kamphuis uit Zunderdorp. 
We zullen in stilte een donkere kerk binnenkomen. De nieuwe Paaskaars zal 
worden binnengebracht.  
Na afloop van de dienst krijgt iedereen een kaars mee naar buiten om het 
Licht mee te nemen naar het kerkhof voor de opstanding. Het orgel wordt 
bespeeld door Diana de Haan-Prins. 
 
Dan is het Paasmorgen. De zon komt op, het graf is leeg.…….Jezus  leeft! 
Dat vieren we op deze feestelijke dag met een paasontbijt in het 
Jeugdgebouw (inloop 08.45 uur, aanvang 09.00 uur).  
Om 10.15 uur gaan we naar de kerk voor een feestelijke dienst, waarin  
ds. D.J. Thijs uit Den Haag zal voorgaan. We vieren dat de Heer Waarlijk is 
opgestaan! Het orgel wordt bespeeld door Henk Breur 
Wij wensen iedereen een gezegende Paasweek en hopen u/jou te mogen 
begroeten!  

Namens de voorbereidingscommissie,  
Robert, Anja, Marieke en Barnabette  
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Nieuws vanuit de Beroepingscommissie 
 
In de vorige Kerkklanken heeft u kunnen lezen dat we als Beroepings-
commissie weer opnieuw moeten starten met onze zoektocht. In de 
afgelopen weken zijn we regelmatig bij elkaar gekomen. Er is een nieuwe lijst 
met predikanten opgevraagd bij de PKN, we hebben mensen benaderd en 
zijn weer met ons beoordelingsformulier aan de slag gegaan. Het is voor ons 
een spannend proces! Blijft u hierbij aan ons denken en ons werk meenemen 
in uw gebed? 
 
We vinden het ontzettend leuk dat het zo leeft in het dorp. Veel mensen 
benaderen ons of we al weten wie de nieuwe dominee wordt. Dat vinden wij 
ontzettend fijn! We zijn op zoek naar een echte dorpsdominee die samen 
met ons wil doorgaan om kerk te zijn voor het hele dorp en de omgeving. 
Ook vinden het belangrijk dat de nieuwe predikant visie heeft en in de 
aankomende tijd met ons wil werken om onze kerk toekomstbestendig te 
maken. 
 
Heel fijn om te melden is dat de 
samenwerking tussen DmB en 
Zunderdorp ook in dit proces heel 
goed verloopt. We liggen met elkaar 
op één lijn en zijn inmiddels een 
hechte beroepingscommissie 
geworden. We zijn hier heel dankbaar 
voor. 
 
Wij hopen jullie in de volgende 
Kerkklanken meer te kunnen 
vertellen. Vol goede moed en in 
vertrouwen gaan we verder met onze 
zoektocht.  
 
Namens de beroepingscommissie,  
Janine van Diggelen en  
Anne-marie Bakker 
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55+ Soos Zunderdorp 
In het Zwaantje is per ongeluk een verkeerde datum 
gezet voor de 55+ Soos. Woensdag 10 april is de goede 
datum. Wij hebben dan een middag met spel en bingo. 
Tussendoor worden een paar kleine filmpjes vertoond 
die ooit door Meindert Salentijn zijn gemaakt van 
festiviteiten in Zunderdorp. Iedereen hartelijk  welkom. 
De Soosmiddagen zijn van half drie tot half vijf. 

Het jaarlijkse uitje 
En dan: ons jaarlijkse uitje op woensdag 15 mei. Wij zijn van plan naar Elburg 
te gaan om de zandsculpturen te bekijken. Heel veel bijbelse taferelen zijn 
het, maar ook andere. Zoek maar eens op Google. We drinken daar koffie en 
wij gebruiken er een eenvoudige lunch. Het is dus wel een eindje rijden, maar 
voor € 30,-- krijgen we ook wat. Wie gaat er mee? Wie wil rijden met 
passagiers in de auto? Hopelijk gaan we met minstens 20 personen op pad. 
Laat alstublieft op tijd weten of u mee gaat die dag. 
Groet, 

namens de SooScommissie, 
Ieke 
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Samen eten 
De Samen-eten avonden van het afgelopen winterseizoen werden prima 
bezocht. De laatste avond genoten 101 gasten van een geweldige Griekse 
maaltijd. Chantel, Dicky en Anja heel hartelijk bedankt! En ook alle andere 
medewerkers hartelijk bedankt voor al het goede wat door jullie verzorgd is.  
Hierbij op veler verzoek het recept van Chantel's Moussaka.  

Moussaka  - Als u de helft neemt is het voor ruim 4 personen. 
1 kilo rundergehakt  
1 grote ui gesnipperd  
1 teen knoflook  
   fijngesneden  
350 g passata of  
   3 fijngesneden  
   tomaten en een blikje 
   tomatenpuree.  
1 eetl. oregano  
1 tl paprikapoeder  
1 tl kaneel  
zout en peper  
tijm  
3 grote vastkokende 
   aardappelen  
2 aubergines  
Voor de 
bechamelsaus:  
750 ml melk  
50 gram boter  
2 eieren  
100 gr bloem  
nootmuskaat  
peper  
geraspte kaas, 
   pecorino of 
   manchego.

Bak het gehakt rul in een klein beetje olie, voeg de 
gesnipperde ui en knoflook toe.  
Voeg paprikapoeder, kaneel en oregano toe, en 
zout en peper naar smaak. Voeg de passata of 
tomatenpuree, en de evt. verse tomaten toe.  
Als alles gebakken is dan is de gehaktsaus klaar.  
 
Schil de aardappel en snij deze in plakken van niet 
dikker dan 5 mm, leg deze op een bakplaat en 
besprenkel ze met wat olijfolie, zout, peper en tijm 
naar smaak. Bak deze in een hete oven gaar.  
Doe hetzelfde met de aubergine, deze plakken 
mogen wel iets dikker zijn. In Griekenland worden 
de aardappelen en aubergines veelal gefrituurd, 
maar de ovenversie is gezonder.  
Leg de schijfjes aardappels onderin een ovenschaal, 
daarop de aubergine, daarop de gehaktsaus. 
Bechamelsaus:  
Smelt de boter in een pan, voeg de bloem toe en 
laat dit al roerende garen ± 1 minuut. Voeg dan 
beetje bij beetje de melk toe en blijf heel goed 
roeren. Voeg de peper en nootmuskaat toe en blijf 
goed roeren zodat een gladde saus. Zet het vuur uit 
en voeg dan de eieren toe,  
giet de bechamelsaus over het gerecht.  
Maak het af met een laagje geraspte kaas, en bak 
de moussaka in de oven ± 40 min op 200oC.  

 
Op het internet vind u veel lekkere variaties op dit recept.  

Serveer met een Griekse salade.  !    
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Lux 
 
Op Witte Donderdag, 18 april, vindt het passiespektakel The Passion weer 
plaats, dit jaar in Dordrecht. Het wordt live uitgezonden door de EO. 
We zullen onze huiskamer daarvoor openstellen. Om 20.30 uur, na de viering 
in de kerk, ben je van harte welkom bij Robert en Anita thuis op het 
Achtergouwtje!  
Wij wensen je een goede Veertigdagentijd.  

Robert en Anita 

Tieneravond 
 
In maart was er weer een gezellige tieneravond. Deze keer was het in de 
Consistoriekamer. We speelden daar het spaghettibouwspel en hebben met 
elkaar nagedacht wat we zouden doen als wij de nieuwe dominee van 
Zunderdorp zouden zijn. Er kwamen hele leuke dingen uit. Een ding gaan we 
op korte termijn organiseren: een ‘Holy karaoke’. Jullie horen daar snel meer 
over. Wij willen graag horen welk zangtalent wij allemaal in huis hebben.   
 
Op donderdag 11 april a.s. is er weer een tieneravond. Wij spelen dan het 
foto quiz spel. Met een papier vol met opdrachten en een mobiele telefoon 
worden de teams het dorp ingestuurd. Doe je gezellig mee?  
 
Op donderdag 16 mei gaan we met elkaar pizza’s bakken en  
- save the date - 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. Geef je op bij Anne-marie, 0642081177.  
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Kinderkrant 
 
Palmpasenstokken 
Het is alweer bijna Palm-
zondag. Op zaterdag 13 
april a.s. gaan wij weer 
Palmpasenstokken 
maken in het Jeugd-
gebouw om 14:30 uur. 
Alle kinderen zijn 
welkom! De stokken met 
de pindasliert, snoepjes 
en een broodhaantje laten wij op zondag 14 april a.s. aan de mensen in de 
kerk zien. Wij verzamelen daarvoor om 09:45 uur in het Jeugdgebouw. Daar 

organiseren wij ook een 
spelletjesochtend tot ca. 
11:15 uur. Komen jullie 
ook gezellig? Heel veel 
kinderen uit het dorp 
e.o. doen mee. Je kunt 
je opgeven vóór 11 april 
a.s. bij Anne-marie 
(0642081177). 
 
   

Paasontbijt  

De zondag na Palmpasen is het Paasfeest! We gaan Paasontbijten in het 
Jeugdgebouw. Iedereen is welkom en mag gezellig mee ontbijten. Er is dan 
heel veel lekkers mmmm. Ook zijn er paaseieren in en rondom het 
Jeugdgebouw verstopt. Helpen jullie mee zoeken? 
 
Kijkdozen 
In de afgelopen weken hebben wij prachtige kijkdozen gemaakt. In de 
kijkdozen zie je de aarde met water, het land, de dieren en alles wat de 
kinderen mooi vinden van de schepping. Wij laten ze in de aankomende 
weken graag aan iedereen zien.  
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Kaarten maken 
Op zondag 7 april jl. kwam 
Willy Lof bij ons op 
bezoek. Zij kan heel goed 
knutselen en gaf ons 
knutselles. Samen met 
haar hebben we hele 
mooie kaarten gemaakt 
voor Moederdag. Dank je 
wel, Willy! 
 
 
 
 

 
Tentdienst 
Het wordt ook alweer bijna koningsdag en dat betekent dat er weer een 
gezellige feesttent in het dorp staat. Op zondag 28 april a.s. houden we de 
kerkdienst in de feesttent. Voor de kinderen is er dan een speciaal 
kinderprogramma. Wij starten om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is de tent al 
open. Wij organiseren deze ochtend een speurtocht door het dorp. Alle 
kinderen zijn welkom!  
 
Save the date: uitje! 
Het duurt nog even, maar 
aan het begin van de zomer 
gaan we met elkaar een 
dagje uit op zondag 30 juni 
a.s. Wij gaan zwemmen bij 
Anne-Louise thuis en daar 
lekker eten.  
Ga je mee? Geef je op bij 
Anne-marie. 
 

Veel groetjes van de kinderkerkcommissie 
 
P.S. wist je dat alle foto’s van onze activiteiten op onze website staan 

www.kerkzunderdorp.nl ? En check ook eens Facebook. 
  

http://www.kerkzunderdorp.nl/
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Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur 
 
14 april - Palmzondag - ds. M. Zeldenrust, 1e  collecte: Sheriat-Zuid-Afrika 
organist: dhr H. Breur   gastvr: mw. G. Klijn/B. van Ee 
kinderkerk: mw A. Bakker /R. Fitz crèche: mw. M. Anakram / R. de Gier 
 
18 april 19.30 uur - Witte Donderdag - viering Heilig Avondmaal  
ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam, organist: dhr. P. van Meerveld  
 
19 april 19.30 uur - Goede Vrijdag, ds. J. Visser, Amsterdam 
muzikale medewerking door Mieke van Loon, cello - Peter de Wit, fagot en 
Benjamin Bakker, piano 
 
20 april 20.30 uur - Stille Zaterdag - dhr. J. Kamphuis, Zunderdorp 
organist: mw. D. de Haan-Prins 
 
21 april 10.30 uur - Paasmorgen - ds D.J. Thijs, Den Haag,  
1e collecte: Bloemengroet 
organist: dhr. H. Breur   gastvr.: D. van Etten/A. Ubbels 
kinderk.: mw. S. Fitz    crèche: mw A. Gils/M. Koeman 
 
28 april - 10.30 uur Tentdienst - ds W. Scheltens, Lunteren, inloop/koffie 
vanaf 10.00 uur, 1e collecte: Waterland-Project, organist: dhr. P. v. Meerveld 
m.m.v. Praise Loosdrecht   gastvr./hr.: mw. M. Roele/hr. R. Gils 
kinderkerk: mw. A. Bakker/A.Gils  crèche: mw. M. Hoeve/hr. E-.J Koeman 
 
5 mei - ds P. Boomsma, A'dam, 1e collecte: Noodhulp Syrië 
organist: mw. D. de Haan-Prins  gasthr.: dhr. C. Hoeve/W. Hoeve  
kinderkerk: mw. A. Bakker  crèche: mw. M. d. Gier/B. v. Meerveld 
  
12 mei - ds. P. Masmeijer, Zegveld,  1e collecte: Diaconie,  
organist: dhr. B. Bakker   gastvr.: mw. D. van Etten/C. Mars 
kinderkerk: mw. A. Bakker  crèche: mw H.v.Meerveld/M. Koeman 

 
19 mei - ds. A. Martens, A'dam, 1e collecte: Diaconie 
organist: H. Breur   gastvr/hr:mw E.Heerding/hr J. de Haan 

kinderkerk: mw. A. Bakker   crèche: mw. A. Gils/hr. E-J. Koeman 


