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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 
 
wo 27 nov. 10.00-12.00 *Inloop bij ds Taco Koster in het Jeugdgebouw 
wo 27 nov. 14.30 uur *Sinterklaasviering 55+ Soos 
do 28 nov. 19.30 uur *Tieneravond bij Anne-marie 
vr 29 nov. 17.30-19.00 Sint Pannenkoek in het Jeugdgebouw.  
     Aanmelden via info@kerkzunderdorp.nl 
za 30 nov. 16.00 uur *Concert ABC Ensemble 
wo 4 dec. 10.00-12.00 Inloop bij ds Taco Koster in het Jeugdgebouw 
za 7 dec. 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden  
wo 11 dec. 10.00-12.00 Inloop bij ds Taco Koster in het Jeugdgebouw 
wo 18 dec. 10.30  *Kerstviering 55+ Soos met lunch 
za 4 jan. 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden  
wo 8 jan. 10.00-12.00 Inloop bij ds Taco Koster in het Jeugdgebouw 
wo 15 jan. 10.00-12.00 Inloop bij ds Taco Koster in het Jeugdgebouw 
do 16 jan. 18.30 uur *Samen eten, Jeugdgebouw, inloop v.a. 18.00 uur 
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Gestart 
 
Op 6 oktober ben ik van start gegaan als dominee in 
Zunderdorp. Ik kijk samen met Jacqueline en de kinderen 
terug op een feestelijke kerkdienst, met zelfs bitterballen 
en een goed glas wijn aan het einde. En het filmpje dat 
voorbij kwam was hilarisch! 
 

Ik vind het een voorrecht dat ik anderhalf jaar met jullie mag optrekken en 
dat we samen mogen zoeken: hoe geven we kerk zijn vorm op een manier 
die ook jongere generaties weet te boeien? Wat maakt de boodschap van 
Jezus relevant voor jongeren en ouderen, zowel binnen als buiten de kerk? Ik 
vind dat een pracht uitdaging en verheug me op de gesprekken die daarin 
meekomen! 
 
Mijn eerste missie na 6 oktober was en is: mensen leren kennen, gesprekken 
voeren en ontdekken wat er allemaal gebeurt. En dat niet alleen in de kerk, 
maar ook in het dorp. Het was leuk om langs te gaan bij de 
vrijdagmiddagborrel, om een keer op zondagmorgen mee te fietsen met de 
racefietsers (niet bij te houden) en om bij Samen Eten heel veel mensen te 
ontmoeten. En Kunst in de Kerk was natuurlijk voor mij een prachtige kans 
om veel mensen te spreken. 
 
De afgelopen weken heb ik ongegeneerd aan mensen de vraag gesteld om 
een keertje mee te mogen eten. En wat is het leuk dat jullie daar zo positief 
op gereageerd hebben: heerlijke maaltijden en mooie gesprekken! Zowel bij 
mensen die geloven als bij mensen die niet geloven en alles wat daar 
tussenin zit. Ik hoop daar gewoon mee verder te gaan! En nodig me ook 
gerust uit, stuur een appje naar 0619921974. (En voor de goede orde: je 
hoeft je huis niet op te ruimen en je hoeft geen culinair hoogstandje te 
leveren.) 
 
‘Hoe bevalt het je in Zunderdorp?’ Dat is één van de vragen die me vaak 
gesteld wordt. En ik zeg dan meestal iets als: ‘Ik ontmoet heel veel 
vriendelijke en welwillende mensen!’ Dat vind ik een mooie constatering en 
dat maakt dat ik me thuis voel. Ik realiseer me trouwens wel dat jullie 
misschien een beetje aan mij moeten wennen! De vorige keer schreef ik al 
dat één van mijn uitgangspunten is dat een kerkdienst relevant moet zijn 
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voor alle bezoekers, dus ook voor bezoekers die niet of minder gewend zijn 
om naar de kerk te gaan. En dan gaan de dingen wel eens anders. 
 
De komende tijd staat er van alles op stapel. In deze Kerkklanken tref je 
allerlei info aan over deze activiteiten. Lees dus vooral verder. Ik deel dit nog 
met je: 
 
•Advent en Kerst: De kinderen oefenen deze weken voor de kerstmusical! Ik 
heb nu al zin in de Kerst! In de weken van advent staan de kerkdiensten in 
het teken van de personen die in het verhaal van Jozef, Maria en Jezus een 
grote rol spelen. Je kunt denken aan de oudere Zacharias. In zijn leven komt 
de vraag naar boven hoe we omgaan met teleurstelling. Je kunt denken aan 
de wrede dictator Herodes. In dat verhaal komt de vraag naar boven hoe we 
omgaan met macht. Je kunt denken aan de drie wijzen uit het Oosten. In dat 
verhaal komt de vraag naar boven hoe je Gods stem in je leven kunt 
ontdekken. Herken je je in deze vragen, welkom! (Op zondag 1 december 
werkt ‘Praise Loosdrecht’ mee aan de kerkdienst. Leuk!) 
 
•Woensdagmorgen inloop: Tot nu toe ben ik iedere woensdagmorgen 
present in het jeugdgebouw. Ik ben er van 10 tot 12 uur. Het is een soort 
spreekuur. Luisteruur is nog een betere naam. Heb je een vraag, wil je iets 
bespreken, welkom! Het kan zijn dat als je naar binnen loopt er al iemand 
anders is, dat is geen probleem: dan maken we gewoon even een andere 
afspraak. En dat kan natuurlijk altijd, een afspraak maken: bel me gewoon 
even op als je een afspraak wilt maken. (Heb niet het idee dat ik als dominee 
van alles wel weet en hoor. Neem vooral zelf even contact op als je iets wilt 
delen.) 
 
Ik ben maar zo vrij geweest om een wekelijkse korte nieuwsflits te starten. 
Met info over de komende kerkdienst (waar gaat het over) en met info over 
activiteiten in die week. Wil je die wekelijkse nieuwsflits ook in je mailbox 
ontvangen, stuur een mail naar info@kerkzunderdorp.nl. 
 

Hartelijke groet, 
Taco Koster 

  

file:///C:/Users/Gebruiker/Kerkklanken/Kerkklanken%202019/2019-8/info@kerkzunderdorp.nl
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Gevonden voorwerp 
Na de bevestigingsdienst van ds Taco Koster is een heel klein hangertje met 
een blinkend steentje gevonden bij het kerkpoetsen. Mist u dit juweeltje? 
Het ligt op u te wachten bij Ieke Vollebregt, Nieuwe Gouw 2. 
 

Vanuit Kerkenraad en Commissies 
Alweer de laatste maand van het jaar. Misschien ben ik de enige, maar ik 
vind dat de dagen en de maanden zeer snel voorbij gaan. 
December, de feestmaand, misschien niet voor iedereen, maar toch.  
Advent, Sint Nicolaas, Kerst, oud en nieuw. 
Probeer van deze bijzondere dagen te genieten, ook in de kerk. Let goed op 
de agenda voor in dit blad.  

 Een sfeervolle kerkdienst op Kerstavond, met medewerking van het koor 
Holysound 

 En op Kerstmorgen de geweldige kerstmusical door de kinderen van de 
kinderkerk.  

 Diensten met oud- en nieuw, afsluiting en begin van het jaar.  
Voor alle diensten: Hartelijk welkom. 
 
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we de begroting van de 
diaconie goedgekeurd.  
Het duurt nog wel even, maar op 8 januari 2020 is er weer een 
gespreksochtend voor de wat oudere gemeenteleden en dorpsgenoten.  
Als U niet op eigen gelegenheid naar het Jeugdgebouw kunt komen, willen 
wij u graag ophalen. Even een belletje naar Hilda of naar ondergetekende en 
wij komen. 
 
In het halletje tussen de toren en de kerkzaal liggen op  de plank enkele 
stapels  rode liedboeken die niet meer gebruikt worden. Als u er interesse 
voor heeft, kunt u er een of meerde meenemen. 
 
In de vergadering van kerkrentmeesters hebben we gesproken over de 
begroting voor 2020 en is deze goedgekeurd. De kerkenraad zal er in de 
decembervergadering over spreken /oordelen.  
 
De kerstboom zal worden besteld en de muren van de pastorie zullen 
worden behandeld zodat zij beter geïsoleerd zijn. 
 
Ik wens U gezegende feestdagen. 
Hartelijke groet,  

Jan Gils, voorzitter kerkenraad  
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College van Diakenen 
 
Collecten komende zondagen 
De hierna 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.  
 

22 december – Kerk in Actie – Kinderen in de knel –  
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 
donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook 
in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen 
proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun 
kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak 

al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op 
voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse 
opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die 
naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het 
centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de 
kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en 
hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte 
wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere 
bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 
 

24 december – Kerstavond – Waterland-project 
Traditiegetrouw collecteren we Kerstavond voor het 
Waterland-project en dat is dit jaar ‘Stichting Ronoylion’. 
Hulp aan dorp Bukidnon (358 gezinnen) op het eiland 
Mindanao (Filippijnen). 
Het project behelst de aanschaf van een rijst-/maismolen 
(incl. opleiding voor gebruik) en aanleg van een drinkwater 

systeem; samen ca. € 8000,--. 
Het project is met een voorschot van stichting Ronoylion al deels uitgevoerd. 
Meer Informatie over de stichting Ronoylion zie: www.ronoylion.nl/ 
  

http://www.ronoylion.nl/
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25 december 
Stichting Diensten met Belangstellenden 
 

Al jaren lang een trouwe partner van onze gemeente, dat is Stichting 
Diensten met Belangstellenden. De winst voor Stichting DmB zit niet in een 
volle schatkist, maar in de resultaten van hun werk. De giften die zij 
ontvangen stellen hen in de gelegenheid om hun evangelisatiewerk te blijven 
doen. De Diaconie vindt dit werk belangrijk en daarom vragen wij juist met 
Kerst, het feest van het Licht, uw gift. 
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 

Namens het College van Diakenen, 
Diana de Haan-Prins  

Samen eten 
De eerste samen-eten-
avond van dit nieuwe 
winterseizoen was weer 
een groot succes. Zo’n 99 
bezoekers kwamen op de 
stamppot af. De volgende 
samen-eten-avond is op 
donderdag 16 januari. Dit 
wordt weer een echte 
“snertavond”. De laatste 
avond is op vrijdagavond 28 
februari. Iedereen weer 
heel hartelijk welkom vanaf 

18.00 uur. Om 18.30  uur beginnen we met de maaltijd. 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 plek voor iedereen is om aan te schuiven. 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Soosnieuws 
Sint is weer in het land en dat wordt gevierd op woensdag 
27 november vanaf half drie in het Jeugdgebouw. U komt 
toch ook? Zie ook de vorige Kerkklanken. 
 
Ook de kerstlunch komt dichterbij: woensdag 18 
december is er weer een mooie, gezellige ochtend. We 

beginnen om 10.30 uur met een mooi kerstprogramma. Denkt u vast na of u 
ook wilt komen? Graag opgeven bij Ieke of Hilda, i.v.m. de inkopen. 
 
En dan nog een leuk klein uitje! Woensdag 11 december willen we de 
kerststallen gaan bekijken in de r.k. kerk van Monnickendam. Zin om mee te 
gaan? Om half twee vertrekken we vanaf het Kerkplein. 
Wie wil met de auto rijden en iemand meenemen? Laat het even weten. 
Na de bezichtiging doen we ook nog een bakkie in Monnickendam. 
 

Tot ziens,  
groet namens de commissie, Ieke 

 

Concert  
 
Het ABC Ensemble geeft op 
zaterdag 30 november om 16:00 
uur een concert in de Dorpskerk 
van Zunderdorp.  
Op het programma staan werken 
van Engelse componisten die 
leefden in de tijd van de Tudors 
(1485-1603). De Engelse cultuur 
bloeide enorm op in de Tudor periode. Het was ook de tijd waarin Engeland 
zich van Rome afzette en haar eigen kerk begon, de latere Anglicaanse Kerk. 
Componisten als William Byrd en Thomas Tallis brachten prachtige muziek 
voort, die zowel in het Latijn als in het Engels werden gezongen.  
Het programma wordt afgewisseld met solowerken voor luit door Punto 
Bawono. Het geheel staat o.l.v. Benjamin Bakker. 
Verstilde muziek om even op adem te komen zo vlak voor de drukke 
feestdagen. 
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Tieneravond  
 
In oktober was er weer een gezellige tieneravond. We trapten de avond af 
met een kennismaking met onze nieuwe dominee Taco en zijn daarna een 
spel gaan spelen. Leuk dat er weer nieuwe tieners bij de groep zijn gekomen!  
 
Op donderdag 28 november a.s. is er weer een tieneravond. Wij gaan dan 
met elkaar op uitje en elkaar nog beter leren kennen. Het wordt heel erg 
leuk! Neem je ov chipkaart i.i.g. mee. Alle tieners mogen mee! Aanmelden 
kan bij Anne-marie. De volgende tieneravond is in januari. Jullie horen snel 
de exacte datum en locatie.  
De tieneravonden zijn trouwens voor alle tieners toegankelijk. Leuk als je 
eens komt kijken! Geef je op bij Anne-marie, 0642081177.  
 
 

Kinderkrant 
 
Actie Schoenendoos 
Dit jaar doen we zoals jullie vast al weten ook weer mee met Actie 
Schoenendoos. Je kunt dan een schoenendoos beplakken en vullen met 
schoolartikelen, toiletartikelen en speelgoed voor een kind in een arm land. 
De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 1 december worden ingeleverd. We 
hopen met deze actie weer heel veel kinderen blij te kunnen maken. 

 
Kerstmusical 
Er wordt al weken hard geoefend voor de Kerstmusical! We zijn bezig met 
het leren van teksten, liedjes en dansjes. Meer dan 25 kinderen doen dit jaar 
mee! De kerstmusical gaat over twee meisjes die in de Sterrenstraat wonen 
en tijdens kerstnacht iets heel bijzonders meemaken. We maken kennis met 
hen, maar ook met Jozef, Maria, een aantal stoere herders, drie prachtige 
koninginnen, hele lieve engelen, vier drukke herbergiers, de kerstster en nog 
veel bijzondere mensen. Op Eerste Kerstdag, 25 december, zullen we deze 
kerstmusical opvoeren in de kerk om 10:00 uur. Een aanrader om te komen. 
Een volle kerk, een echte kerststal, een gezellige sfeer en een heel mooi 
optreden; dit kun je niet missen! 
 
We kijken enorm uit naar de aankomende kerstperiode, want het is toch wel 
heel mooi om samen Kerst te vieren.  
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De kinderkerkliedjes op YouTube!  
Elke zondag zingen we in de kerkdienst een kinderliedje. En daar zijn altijd 
hele mooie filmpjes bij. Elke zondag is dat weer een hoogtepunt. Els Breur 
maakt deze prachtige filmpjes. Het leuke is dat je nu een aantal van deze 
liedjes ook op andere momenten kunt terugkijken. Els heeft er namelijk een 
paar op YouTube gezet. Je kunt ze vinden onder “Liedjes van de kinderkerk in 
Zunderdorp”. Er staan nu 8 liedjes op. Bijna iedere week komt er een liedje 
bij. Veel kijk- en luisterplezier! 

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur   
 
1 december 1e Advent - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 

m.m.v. Praise Loosdrecht   gastvr.: D. van Etten/A. Ubbels 
Crèche: M. en E.J. Koeman   Kinderkerk: A. Bakker 

8 december  viering Heilig Avondmaal - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
organist: H. Breur    gasthr.: C. en W. Hoeve 
Crèche: M. Hoeve/M. Koeman  Kinderkerk: A. Bakker 

15 decemer - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
organist: P. van Meerveld   gastvr./hr: J. v. Meerveld/O. Dijkstra 
Crèche: M. de Gier/A. Gils   Kinderkerk: A. Bakker 

22 december - ds Jenno Sijtsma, Epe  1e collecte: *Kinderen in Moldavië 
organist: D. de Haan-Prins   gastvr.: G. Klijn/I. Dijkstra 
Crèche: H. en B. van Meerveld  Kinderkerk: A. Bakker 

24 december 19.30 u Kerstavond - ds Johan Visser, Amsterdam   
 1e collecte: * St. Ronoylion   organist: J Splinter 
 m.m.v. het koor Holysound   gastvr.: kerstcommissie 
25 december 10.00 uur Kerstmorgen - ds Taco Koster,  
 Kerstmusical door de Kinderkerk  1e collecte: *Stichting DmB 

organist: B. Bakker    Crèche (na de musical) M. Koeman 
gastvr./hr: E. Heerding/J. de Haan 

29 december - ds Marijke Gehrels, Amsterdam  1e collecte: Diaconie 
organist: H. Breur     gastvr.: D. v. Etten/C. Mars 
crèche: W. Krommendijk   geen Kinderkerk 

31 december 19.30 uur Oudjaar - ds Jan Groenleer, Leiden   
 1e collecte: Diaconie    organist: D. de Haan-Prins 
 gasthr.: C. Hoeve 
1 januari 10.30 uur Nieuwjaar - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 

organist: P. van Meerveld   gastvr.: H. v. Meerveld/B. v. Ee  
5 januari  ds. Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
 organist: B. Bakker    Crèche: M. Hoeve/R. de Gier 
 Kinderkerk: A. Bakker    gastvr./hr.: M. Roele/R. Gils 
12 januari  ds. Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
 organist: H. Breur    Crèche: A. de Gier/A. Gils 
 kinderkerk: A. Bakker    gasthr: C. en W. Hoeve 
 
19 januari - ds. Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
 organist: D. de Haan-Prins   Crèche: H. v. Meerveld 
 kinderkerk: A. Bakker    gastvr./hr: J. v. Meerveld/O. Dijkstra 


