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

 
Contact 
Ambulant missionair predikant 

 ds Taco Koster  06 1992 1974 

 dominee@kerkzunderdorp.nl 
Kerkenraad 
 info@kerkzunderdorp.nl 
Redactie Kerkklanken 
 kerkklanken@upcmail.nl 

 
 
 
 
 
Agenda   items met een * worden elders in deze Kerkklanken toegelicht 
 
do 16 jan. 18.30 uur *Samen eten, Jeugdgebouw, inloop v.a. 18.00 uur 
zo 19 jan. 16.00 uur *Nieuwjaarsconcert Amsemble/Swes Barokorkest 
di 21 jan. 19.30 uur *Gebedsmoment in de kerk 
wo 29 jan. 14.30 uur *SooSmiddag in het Jeugdgebouw 
za 1 feb. 15.00-17.00 Kerk open/gelegenheid een kaars te branden  
di 4 feb. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw 
do 6 feb. 19.30 uur *Tieneravond bij Silke Ubbels, Termietergouw 1A 
wo 19 feb. 14.30 uur *SooSmiddag, in het Jeugdgebouw 
vr 28 feb. 18.30 uur *Samen eten, Jeugdgebouw, inloop v.a. 18.00 uur 
  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
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Doerakken! Vreemd woord om mee te beginnen. Als vader gebruikte ik 

dit woord wel eens om mijn kinderen te omschrijven! Op 
een zondag in december appte een moeder dit woord naar 
me om haar zoontje te beschrijven: hij was met het nodige 
kabaal in de kerk gekomen en ze had het idee dat ze toch 
maar weg moest gaan. Want ja, je wilt met zo’n doerak toch 
niet in de kerk zitten!  

Maar ik merk dat ik het graag omdraai: de kerk is juist bedoeld voor 
doerakken! De kerk is juist bedoeld voor wiebelige kinderen! En zo zou je nog 
wel door kunnen gaan: De kerk is juist bedoeld voor mensen die hun leven 
niet keurig op orde hebben, voor mensen die het allemaal even niet meer 
weten, voor mensen die de drukte van alledag beklemmend vinden, voor 
mensen die op zoek zijn naar meer. Ik vind dat een mooie slogan voor 2020:  
De kerk van Zunderdorp is een kerk voor doerakken, welkom dus! 
Wat kan ik nog meer vertellen in deze Kerkklanken? Ik ben volop bezig met 
het ontmoeten van allerlei mensen in Zunderdorp en omgeving. Ik ben 
dankbaar dat ik gastvrij ontvangen word en dat jullie iets van jullie leven met 
me willen delen. Mooie gesprekken. (En dat soms ook in combinatie met een 
gezellige lunch of maaltijd. Ik bof er maar mee!) 

Ik heb verschillende mensen gevraagd om mee te denken in de thema’s 
die op zondagmorgen aan bod kunnen komen. Na hun input heb ik de keuze 
gemaakt om de komende weken te gaan werken met het thema BB’ers. Je 
begrijpt, een knipoog naar het begrip BN’ers. Bekende Bijbelse personen 
zullen in beeld komen, we volgen hun alledaagse leven. En ik koppel dat 
graag aan kernwoorden. Twee voorbeelden: 
•Op zondag 12 januari jl. zoomden we in op ene Sara. In haar levensverhaal 
komt een aantal keren het woord lachen tevoorschijn. Blijdschap als 
kernwoord dus. (En denk niet dat zij als blij ei door het leven ging. Er was juist 
veel pijn en teleurstelling.) 
•Op zondag 19 januari zoomen we in op ene Lea. In haar levenshaal ontdek 
je dat ze zich minderwaardig voelde. Afwijzing als kernwoord dus. Hoe kijk je 
naar jezelf en wat bepaalt jouw identiteit? (Ik moet dan natuurlijk de clip van 
Lauren Daigle wel gebruiken, You Say.) 
Wil je weten welke thema’s we nog meer gaan gebruiken in de kerk van 
Zunderdorp? Schrijf je dan in voor de wekelijkse korte nieuwsflits. Deze 
nieuwsflits ontvang je op vrijdag in je mailbox. Met een korte beschrijving 
van de komende kerkdienst en de activiteiten die gepland staan. (Inschrijven: 
stuur een mail naar dominee@kerkzunderdorp.nl.) 
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Nog iets anders. In een gesprek met Raymond en Janneke kwam de 
Alphacursus ter sprake. En om een lang verhaal kort te maken: Raymond, 
Janneke en ik vinden het een goed idee om op een dinsdagavond in februari 
te starten met deze Alphacursus. De exacte datum moeten we nog prikken. 
Oké, wat is de Alphacursus?  
De Alphacursus is een cursus van 10 avonden voor mensen die vrijblijvend en 
in een ontspannen setting meer willen weten over de basics van het 
christelijk geloof. De cursus is gericht op mensen die volop vragen hebben 
over het leven en het christelijk geloof. Je kunt denken aan vragen als: ‘Hoe 
steekt de bijbel eigenlijk in elkaar? Wat maakt dat Jezus zo veel aandacht 
krijgt in de kerk? Wat beleven christenen als ze bidden?’ Ook als je niet 
gelooft, nauwelijks gelooft en/of geen kennis hebt ben je van harte welkom. 
Sterker nog: dan ben je van harte welkom! 
Alpha is een concept dat wereldwijd gebruikt wordt. En het mooie is: alle 
vragen mogen gesteld worden en je zit nergens aan vast. Ik ben er erg 
enthousiast over. Ik werk er als dominee al jaren mee en heb genoten van de 
gesprekken en ontmoetingen. Misschien is het wel iets voor jou? Juist als je 
veel vragen hebt en nieuwsgierig bent! En o ja, een doorsnee Alpha avond 
begint met een maaltijd! In de nieuwsflits en op social media laten we weten 
wanneer de introductie avond is. 

Nog een paar laatste opmerkingen: 
•In overleg met anderen heb ik de keuze gemaakt om dat inloopmoment op 
woensdagmorgen in het Jeugdgebouw te laten vervallen. Het bleek toch niet 
zo handig te zijn. Maar wil je me spreken? Dat kan altijd! Bel me, app me, 
mail me om een afspraak te maken. (En 1 x in de drie maanden plannen we 
op woensdagmorgen wel een ontmoetingsmoment voor iedereen die dat 
leuk vindt.) 
•Week 4 staat in veel kerken te boek als de week van gebed. Veel kerken 
organiseren dan meerdere gebedsmomenten, soms ook met elkaar. Robert 
en ik hebben de keuze gemaakt om op dinsdag 21 januari een 
gebedsmoment te organiseren, van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk. Je bent 
van harte welkom om mee te doen, mee te bidden.  
•Ik heb genoten van de kerstmusical. Zo veel kinderen en gezinnen! Met 
Anne-marie heb ik de afspraak gemaakt om eens verder te brainstormen 
over de plek van kinderen en tieners. Het is mooi om als kerk te bewegen! 

We zijn een kerk voor doerakken 😊 
Hartelijke groet, 

dominee@kerkzunderdorp.nl  Taco Koster 
06 1992 1974  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
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Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
De ‘feestmaand’ december is achter de rug en we zijn weer begonnen aan 
een nieuw jaar. 
Ik hoop dat het zal brengen wat u er van verwacht en mocht het anders gaan, 
vertrouw dat God met u meegaat op uw levenspad. 
Wij mogen terug kijken op een volle, sfeervolle kerstavonddienst en een 
geweldige uitvoering op kerstmorgen van de kerstmusical Het wonder in de 
Sterrenstraat door de kinderkerk onder leiding van Anne-marie. Allen die 
hebben meegeholpen aan deze diensten hartelijk bedankt. 
 
Januari en februari zijn meestal de rustige ‘saaie’ maanden, maar als u in de 
kerkelijke agenda kijkt gebeuren er ook genoeg leuke en interessante dingen, 
zoals de 55+ soos, samen eten en elke eerste zaterdag van de maand van 
15.00 tot 17.00 uur gelegenheid om in een stil moment een kaarsje aan te 
steken. En niet te vergeten onze kerkdiensten.  
Als u wilt zit er altijd wel iets voor u bij, maak er gebruik van. 
Wij hebben een kleine verhoging gemaakt onder de avondmaalstafel en het 
loopgedeelte er achter zodat onze dominee ook achter in de kerk beter te 
zien is. 
Ook hebben wij een kleine verandering gemaakt in de vorm van de 
afkondigingen bij de aanvang van de dienst. De vaststaande onderwerpen 
zullen vóór de dienst te lezen zijn via de beamer. 

Hartelijke groet, 
Jan Gils, voorzitter kerkenraad 
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College van Kerkrentmeesters  
 
Begroting 
De Begroting 2020 van de Protestantse gemeente te Zunderdorp is in de 
kerkenraadsvergadering van 3 december 2019 goedgekeurd. Ook het 
Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland van 
de PKN heeft de begroting goedgekeurd. 
De begroting ligt voor de gemeenteleden ter inzage, op afspraak bij mij.  
 Namens het college van Kerkrentmeesters  

penningmeester: Jan de Haan  
 

College van Diakenen 
 
Collecten komende zondagen 
 
Op 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.  
 

19 januari – Groot Nieuws Radio 
Groot Nieuws Radio is een christelijk radiostation 
dat uitzendt via DAB+, internet en interactieve tv. 
Elke dag hoor je bemoedigende en opbouwende 
radioprogramma’s en christelijke muziek. 
Groot Nieuws Radio wil christenen dienen met het 
Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast 

vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor 
gezin, kerk en samenleving.  
www.grootnieuwsradio.nl 
 

26 januari – PKN – Jeugdwerk 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong 
Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op 
eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep 
uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere 
groepen in heel Nederland om de hoogste score. De 
groepen staan via internet en sociale media met elkaar 
in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om 
ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen 

http://www.grootnieuwsradio.nl/
https://www.grootnieuwsradio.nl/
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waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak 
een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee 
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). 
Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor 
jeugd binnen én buiten de kerk. Kijk voor meer informatie op sirkelslag.nl 
 

2 februari – Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Oeganda 
In de regio Teso in het noorden van 
Oeganda is het niet makkelijk om boer 
of boerin te zijn. De regen wordt er 
steeds onvoorspelbaarder door de 
wereldwijde klimaatverandering. 

Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. 
Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten 
over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. 
 

23 februari – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn 
arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en 
geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten 
Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van 
herkomst hen niet meer accepteert. Wie 
ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig 
rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en 
uitgezet te worden. 

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. 
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 
 

  

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/sirkelslag.nl
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Gift van de Stichting School met den Bijbel 
In december mocht de Diaconie een wel heel 
gulle gift van de Stichting School met den Bijbel 
ontvangen, te weten ad € 4850,00 , als volgt te 
verdelen: 
voor het Jeugdgebouw € 1500,00  
de tienerclub € 350,00, muziek in de kerk  
€ 2000,00 en de Kinderkerk € 1000,00). 

Hier willen wij de stichting heel hartelijk voor bedanken! Geweldig dat wij in 
ons dorp elkaar zo kunnen en mogen helpen.  

Namens het College van Diakenen, 
Diana de Haan-Prins 

 

Verjaardagsfonds 2020 – Hart voor Noord 
 
Voor 2020 heeft de Diaconie als 
Verjaardagsfonds gekozen voor  
Hart voor Noord.  
 

Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op te staan 
uit armoede en eenzaamheid - door te luisteren, te helpen en samen te 
bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. 
Stichting Hart voor Noord zet zich in voor een samenleving in Amsterdam-
Noord waarin mensen goed en eerlijk leven, en omzien naar anderen.  
Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de 
Protestantse kerken in Noord en de diaconie van Hoop voor Noord, dragen 
zij bij aan het platform Diaconie Noord. 
Zij werken graag samen met mensen, netwerken en organisaties die zich 
willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen 
goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden 
hersteld. Coördinator is Jeanette de Waard.  
Zij staat je graag te woord, geen vraag is te gek! 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden: www.hoopvoornoord.nl 
 

  

http://www.hoopvoornoord.nl/
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Waterland-project 2019 – Filipijnen – Stichting Ronoylion 
 

Voor het WWW project Filipijnen van Ronoylion 
is voorlopig door alle diaconiën in Waterland 
gezamenlijk € 10.940,-- ingezameld. De 
Diaconie Zunderdorp heeft daaraan € 776,30 
bijgedragen. 
Een korte eerste reactie van de medewerkers 
van Ronoylion:  

“Daar zijn de boeren en boerinnen en 
ook stichting Ronoylion heel blij 
mee!!!!! Nu kan de rijst/graanmolen, 
die al klaar staat in de werkplaats waar 
hij gemaakt is, dus ook aangekocht 
worden.  Ik ga het ze meteen 
doorgeven!! Een zeer goed begin voor 
hen van 2020!”  

 

SooSnieuws 
 

Heel veel fijne ontmoetingen gewenst in 2020!  
Ik hoop ook ontmoetingen op de 55+SooS! 
 
Op woensdagmiddag 29 januari is er een 
spelletjesmiddag in het Jeugdgebouw - aanvang half 
drie. We spelen een paar potjes bingo, de 
sjoelbakken staan klaar, u kunt ook één of meer 
potjes Zunderdorps dobbelen. Leuk dus. 

 
 
 
 
In 2019 waren we vroeg met de 
engeltjes: SooS-knutselmiddag met 
Anneke Kroonenburg, 20 februari 
2019 
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SooSmiddag 11 december 2019 - 
Bezoek aan de Kerststallen-
tentoonstelling in Monnickendam 
 
 
 
 

De volgende SooS-data zijn: 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei. Het 
programma is nog niet helemaal rond .... En dan nog: 24 juni, een 
inloopochtend bij iemand thuis. Dan is het alweer zomer, raar idee. 
Iedereen hartelijk welkom! 
Tot ziens.  

Namens de SooScommissie, 
Ieke 

Samen eten in het Jeugdgebouw 
 
De eerste Samen-eten-avond van dit nieuwe winterseizoen was weer een 
groot succes. 99 bezoekers kwamen op de stamppot af. De volgende 
samenetenavond 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.   
  

file:///C:/Users/Gebruiker/Kerkklanken/Kerkklanken%202020/hildavanmeerveld@live.nl
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Nieuwjaarsconcert  
 
Amsemble en het Swes Barokorkest beginnen het jaar 
met een klein feestje. Ons nieuwjaarsconcert heeft vrije toegang, prachtige 
muziek én wordt afgesloten met een gezellige borrel. Op het programma 
staat onder meer de vijfde cantate uit het Weihnachtsoratorium van J.S. 
Bach. Deze nieuwjaarscantate - Ehre sei dir, Gott, gesungen - schreef Bach 
voor de zondag tussen Nieuwjaar en Driekoningen. De cantate heeft 
prachtige koordelen en aria´s, die door onze eigen koorsolisten worden 
gezongen.  
We zien je graag Zondag 19 januari 2020 om 16:00 uur in Zunderdorp 
Deur open: 15:30 uur.  Duur: 30 minuten. Toegang gratis, met een 
mogelijkheid voor een vrijwillige gift. 
Programma: T.L. de Victoria  O magnum mysterium 
 J.S. Bach  Ehre sei dir, Gott, gesungen BWV 248-5 
 

U bent van harte welkom! 
Benjamin Bakker, dirigent 

 

Tieneravond 
Donderdag 6 februari a.s. is er weer een tieneravond. Deze keer bij Silke 
Ubbels thuis, Termietergouw 1A. Wij starten om 19:30 uur (duurt tot 20:45 
uur). Ben je een tiener en vind je het leuk om ook te komen? Welkom! Er 
komen heel wat tieners uit het dorp en de omgeving naar deze avonden. 
Onze avonden zijn voor alle tieners toegankelijk. Neem voor meer informatie 
contact op met Anne-marie (06-42081177). We kunnen je ook toevoegen aan 
onze WhatsApp groep. 
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Kinderkrant 
Een nieuw jaar is weer van start gegaan! 
Na een heel mooi Kerstfeest met als 
hoogtepunt voor ons de Kerstmusical 
‘Het wonder in de Sterrenstraat’. Maar 
liefst 28 kinderen en nog heel wat kleine 
kinderen deden mee. Wat was deze 
musical bijzonder en wat waren jullie 
goed! De hele kerk zat vol met ouders, 
dorpsgenoten, gemeenteleden en 

kinderen om te kijken. Wat een 
goede acteurs en zangers en 
zangeressen hebben wij in ons 
midden. Het was echt prachtig en 
het ging zo goed! We zijn onder de 
indruk. 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, Teun en Wim Hoeve 
maakten een echt podium en decor. Zij 
hebben het ook in elkaar gezet samen 
met Teun Klijn en Jan de Haan. Els 
Breur zorgde voor mooie beamering 
en zelfs een echte aftiteling. Benjamin 
en Daniël Sap zorgden voor prachtige 

muziek. Henk Breur maakte hele mooie foto’s en heeft iedereen op de foto 
gezet in de kerststal. Hilda van Meerveld zorgde 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 regelde het hooi. Heleen Hoeve 
vouwde alle programmaboekjes. Machteld Koeman regelde alle mooie 
boeken die de kinderen na afloop kregen (en dat waren er veel!). Veel dank 
ook voor het opruimen Theo Roele en Els Heerding. En tot slot veel dank aan 
alle ouders die ter plekke hielpen. Wat mooi om te zien hoeveel mensen aan 
dit feest meewerken. Veel dank iedereen!  
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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 muziekles 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 met een 
uitje (we gaan weer zwemmen!). 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 te zien bij een van de 
kinderkerkzondagen.  
 

Veel groetjes van de Kinderkerkcommissie 
 
 

De ezel gaat weer een jaartje op stal.  



- 14 - 

 

Kerkdiensten - Zondagmorgen 10.00 uur   
 
19 januari - ds Taco Koster  1e collecte: *Groot Nieuws Radio 

organist: D. de Haan-Prins   gastvr./hr: J. v. Meerveld/O. Dijkstra 
Crèche: H. van Meerveld   Kinderkerk: A. Bakker 
 

26 januari  - ds Johan Visser, Amsterdam  1e collecte: *PKN-Jeugdwerk 
organist: B. Bakker    gastvr.: D. v. Etten/A. Ubbels 
Crèche: E.J. Koeman    Kinderkerk: A. Bakker 

 
2 februari - mw. Dorothee Berensen, Nieuw Vennep  
 1e collecte: Werelddiaconaat, Oeganda 

organist: P. van Meerveld   gastvr./hr: E. Heerding/J. de Haan 
Crèche: M. Koeman    Kinderkerk: S. Fitz/R. Fitzr 

 
9 februari - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 

organist: D. de Haan-Prins   gastvr.: G. Klijn/B. van Ee 
Crèche: W. Krommendijk/R. Gils  Kinderkerk: J. van Diggelen 

 
16 februari - ds Taco Koster  1e collecte: Diaconie 

organist: B. Bakker     gastvr./hr.: M. Roele/R. Gils 
crèche: L. Lof/R. Fitz    Kinderkerk: A. Bakker 

 
23 februari - ds Koos Staat, Andijk  1e collecte: *Binnenlands Diaconaat 
 organist: H. Breur    gasthr.: C. Hoeve/W. Hoeve 
 Crèche: M. de Gier    Kinderkerk: A. Bakker 
 
 
1 maart - ds. Taco Koster  1e collecte: Diaconie 
 organist: P. van Meerveld   gastvr.: B. van Ee/I. Dijkstra 
Crèche: A. Gils    kinderkerk: S. Fitz/R. Fitz 


