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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 
 J. de Haan  020 4940495 
 kerkklanken@upcmail.nl 
 Achterlaan 18  1027 AK  Amsterdam 
 

 
 
 
 
 
Agenda    
*(thuis) Palmstokken maken: Vóór woensdag 1 april aanmelden bij  
 Anne-marie, 0642081177 
*Online tieneravond: donderdag 2 april a.s. om 19:30 uur 
 
Alle 'gewone' activiteiten - SooS, clubs, cursussen etc. - liggen stil. 
 
Belangrijke links om contact te houden en op de hoogte te blijven van de 

activiteiten in en om de kerk: 
 
 dominee@kerkzunderdorp.nl        Taco Koster: 06 1992 1974  
  
anderhalve meter-vlog afl.1 https://youtu.be/R3IyVwIuLDM 
anderhalve meter-vlog afl.2: https://youtube.com/watch?v=TSSO-wx6QGE 
 houd de nieuwsflitsen in de gaten voor de links van volgende afleveringen 
 
aanmelden voor de nieuwsflits:   http://eepurl.com/gKLSzP 
 
www.kerkzunderdorp.nl 
www.kerkdienstgemist.nl 
  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
http://www.kerkzunderdorp.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Lieve mensen, 
het zijn uitzonderlijke tijden. Spannende tijden. 
Verdrietige tijden. Er zijn schrijnende verhalen om met 
elkaar te delen. Laten we ruimte geven aan verdriet, aan 
zorg en aan vragen. Geloven betekent niet dat we onze 
ogen sluiten voor deze realiteit, maar dat we er midden 
in staan. En in die realiteit is het ook mooi om te zien dat 
veel mensen bereid zijn een stapje harder te lopen, 

figuurlijk gesproken: eens vaker iemand bellen of appen, bereid zijn om 
boodschappen te doen, etc. Dat zijn bemoedigende verhalen.  
Ik merk dat het mij helpt om ook te bidden. Om al mijn vragen en zorgen bij 
God neer te leggen en om daarin ook te bidden voor mensen om mij heen. 
En dat helpt me om te beseffen dat Gods genade blijft als alles wegvalt. Een 
soort vaste grond onder de voeten. Ik wil iedereen die dit blad leest heel veel 
sterkte wensen. En als je gewend bent om te bidden, blijf dat vooral doen. 
(En wil je er eens meer van weten? Dan komt er vast wel een moment 
waarop we elkaar hierover kunnen spreken! Maar appen of bellen is ook 
goed!)  
In de kerkelijke kalender zijn we bijna bij Pasen aanbeland. Een ultiem feest 
van hoop: de liefde is sterker dan de haat, het licht is sterker dan de 
duisternis, het leven is sterker dan de dood. Je bent in goede handen! 
 
In deze Kerkklanken kom je nog een aantal korte berichten tegen.  
Ik neem je mee in deze berichten: 

 Op zondagmorgen kun je de diensten meebeleven via 

kerkdienstgemist.nl. Dit doen we samen met Diensten met 

Belangstellenden. We zijn nog een beetje op zoek hoe we de interactie 

kunnen vergroten. (En ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt bij een 

kerkdienst, dan is dit je kans om gewoon eens online mee te kijken.) 

 Benjamin, Marijn en ik zijn gestart met het maken van vlogs. We hebben 

gekozen voor de naam: Anderhalve meter. ‘We houden afstand, maar 

zoeken samen met jou ook naar moed, hoop en inspiratie.’ We zijn blij 

met Sander die helpt bij het monteren. Je komt deze vlog op YouTube 

tegen. 

 We waren volop bezig met de opstart van initiatieven: Alphacursus voor 

mensen die meer wilden weten over geloven, een soort Kliederkerk voor 

gezinnen om op Palmpasen mee te starten. Maar we hebben alles 
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stilgezet. En dat geldt voor alle activiteiten van de kerk van Zunderdorp. 

Alleen online komen we samen. En hoe dingen de komende tijd zich 

zullen ontwikkelen? We houden je op de hoogte! (En wil je de wekelijkse 

update ontvangen, mail dan even naar mij.) 

 Als kerk onderstrepen we de oproep om elkaar te helpen. En we willen 

ook hulp bieden als boodschappen doen een probleem is. Heb je het idee 

dat je in deze tijd eens met iemand wilt praten, dan kun je ook gerust 

eens met mij bellen. 

 Nog een tip als je met de kinderen thuis zit en de dagen lang duren. (En ik 
heb daar echt bewondering voor!) Op deze website kom je veel 
creativiteit tegen, juist ook in relatie tot deze bijzondere tijd en geloven: 
creatiefkinderwerk.nl. 

Ik wens je veel sterkte, veel kracht, veel geduld en in alles Gods zegen en 
nabijheid toe.  
 
Met een hartelijke groet,  
dominee Taco Koster. 

dominee@kerkzunderdorp.nl 
06 1992 1974 

 

 
 

  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
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Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
Een klein, maar belangrijk berichtje vanuit de kerkenraad. 
Wij kregen een paar berichten dat sommige mensen de uitgezonden 
kerkdiensten niet kunnen ontvangen. 
Belangrijk is te weten dat de diensten zijn te ontvangen via de website 
www.kerkdienstgemist.nl. Dit kan via tv, een pc of een tablet. 
Als u geen pc of tablet heeft, bestaat de mogelijkheid een kastje aan de tv te 
koppelen waardoor u wel de diensten kan volgen. Dit een zgn. SETTOP BOX 
die te koop is bij de firma die in onze kerk de beeld- en geluidsinstallatie 
heeft geleverd, de firma Schaapsound. Wat deze kastjes kosten moeten we 
opvragen , maar dat zal rond de € 100,--  zijn. 
Mochten er nog vragen hierover zijn hoor ik dat graag van u. 
 
Hartelijke groet, 

Jan Gils, voorzitter kerkenraad 

 
 
Online Tieneravond 
 
Wat jammer dat we elkaar nu niet kunnen zien! Zo’n leuke en gezellige groep 
tieners! Gelukkig zien we wel wat berichtjes langskomen in onze WhatsApp 
groep. Fijn om van jullie te horen in deze moeilijke tijd. We vinden het 
ontzettend jammer dat we elkaar nu niet zien tijdens onze tieneravonden, 
dus daar hebben we een oplossing voor bedacht! 
 
Op donderdag 2 april a.s. om 19:30 uur organiseren we een Online 
Tieneravond. Het wordt een gezellige avond en we doen ook nog een spel. 
Hoe dat werkt? Via de app Zoom ga je het ontdekken! 
Ben je er bij 2 april om 19:30 uur? Laat het even weten aan Anne-marie. Dan 
stuurt ze je een uitnodigingslink, 0642081177. Ben je nog nooit op een 
tieneravond geweest, haak ook gezellig aan.  
En helaas, helaas, onze Paaschallenge gaat dus niet door. We hadden er zo’n 
zin in! Zodra het weer kan, gaan we hierop een alternatief verzinnen. 
 

Taco en Anne-marie  



- 6 - 

 

Kinderkrant  -  Dag allemaal, 

Het is een vreemde tijd. Geen school, niet met al je vriendjes kunnen spelen, 
niet meer naar je favoriete sportles… Dat is wel even wennen en ook wel 
heel vreemd! En dan is er ook op zondagochtend geen kinderkerk in het 
Jeugdgebouw. Gelukkig zien we op de Social Media kanalen en via WhatsApp 
af en toe berichtjes van jullie langskomen. Wij missen jullie hoor! 
We zouden deze maand starten met allemaal leuke projecten: een echte 
Kliederkerk voor alle kinderen uit Zunderdorp en omgeving en natuurlijk 
Palmpasenstokken maken en lekker samen Paasontbijten. Helaas gaat dat 
niet door zoals we bedacht hadden, maar we hebben wat leuke dingen op 
het programma staan: 

 Volg de Kinderkerk online   Elke zondag is er een online kerkdienst via het 
internet. Je kunt dan ook het kinderlied zien en Taco houdt speciaal voor 
jullie een praatje. Je kunt de dienst bekijken via kerkdienstgemist.nl en dan 
zoeken op Zunderdorp. Als je wilt stuurt Anne-marie je ook het verhaal dat 
we zouden behandelen tijdens de Kinderkerk toe en een leuk knutselwerkje. 
Stuur Anne-marie gerust een berichtje als je mee wilt doen, 0642081177. 

 Zelf een Palmpaasstok maken- wij zetten de spulletjes voor je deur  Op 
zondag 5 april is het Palmzondag. Alle kinderen van 

Zunderdorp kunnen thuis zelf een Palmpasenstok 
maken. Wij zorgen ervoor dat je alle spulletjes 

en een beschrijving thuis krijgt (we leggen dat 
op vrijdag 3 april voor je voordeur). Wil je ook 
zo’n leuke Palmpaasstok met een dropsleutel, 

pindasliert, lekkere chocolade eieren en nog veel? Meld je dan aan 
bij Anne-marie, via 0642081177 voor woensdag 1 april. We vinden het 
natuurlijk super leuk als je ons een leuke foto stuurt met je Palmpaasstok. 

Dus laat je nog weten of je thuis ook een Palmpaasstok wilt maken?  
Doe dat vóór 1 april a.s. bij Anne-marie, 0642081177. 

 Leuke liedjes met mooie filmpjes  Els Breur heeft hele leuke filmpjes bij 
kinderliedjes gemaakt die we regelmatig zingen. Een aantal van deze liedjes 
staan nu op YouTube, neem gerust eens een kijkje! Je kunt ons vinden via 
Kerk Zunderdorp.  
 
Wij zullen de komende tijd nog met andere activiteiten voor in en om het 
huis komen. Wij zullen jullie daar van op de hoogte brengen. Wij hopen dat 
het goed met jullie gaat!  

Heel veel liefs van de Kinderkerkleiding 


