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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 
 
 
 
 
 
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 
www.kerkzunderdorp.nl www.kerkdienstgemist.nl 

Diensten met Belangstellenden:  www.dmbamsterdam.nl 
------------------ 

 

Lieve mensen, 
 
Soms lijkt het te wennen, deze corona tijd met 
al zijn maatregelen. Ik hoor me zelf wel eens 
zeggen dat er nieuwe kansen worden 
geboden. Maar op andere momenten kan het 
me overvallen: het is een beroerde tijd voor 
veel mensen. Een tijd van onzekerheid, een 

tijd van eenzaamheid, een tijd van financiële zorgen, een tijd van ziek zijn en 
gemis.  
Afgelopen zondag gaf John Kamphuis daar woorden aan in de online viering. 
En hij daagde uit om vol te houden en om te blijven bidden. In het 
vertrouwen dat God ons bidden aanvult als we zelf geen woorden vinden. En 
die uitdaging wil ik meenemen. Pinksteren is voor mij onlosmakelijk 
verbonden met bidden, met bidden om de Heilige Geest, Gods verrassende 
aanwezigheid in deze wereld en ons leven. Bid je mee om Gods kracht en 

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
http://www.kerkzunderdorp.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.dmbamsterdam.nl/


- 3 - 

 

zegen voor deze wereld, voor de mensen om je heen, voor de kerk in 
Zunderdorp en Amsterdam? 
Hoe gaat het verder? De vraag wordt vaak gesteld. De komende weken zal 
meer duidelijk worden. In de bijdrage van Jan Gils kun je lezen dat we het 
niet wijs vinden om in de maand juni op zondag samen te komen in het 
kerkgebouw. We gaan verder met de online vieringen en realiseer je daarbij: 
op die manier komen we samen op heel veel plekken en op heel veel 
momenten. (En ben je als Zunderdorper nieuwsgierig: je vindt deze online 
vieringen op kerkdienstgemist.nl, zoek onder Zunderdorp.) 
Er is hard gewerkt  om deze online vieringen op een hoger niveau te krijgen. 
Ik ben blij met de inzet van veel mensen. En het is mooi om te zien hoe de 
kerk van Zunderdorp en de zondagavondkerk in Amsterdam elkaar 
versterken. Ik kan ook enorm genieten van de inbreng van veel (jongere) 
mensen. Dat onderstreept nog eens: de kerk is meer dan de dominee. De 
kerk is een beweging van mensen die Jezus volgen (met vallen en opstaan) en 
tot zegen willen zijn voor anderen.  
 
Een paar highlights om te delen: 

 Benjamin, Marijn, Sander en ik zijn iedere week druk met het maken van 
een vlog. In de eerste weken lag de focus op christelijke thema’s. De 
laatste weken zoeken we het gesprek met mensen die vragen hebben 
over geloven. Het is mooi en spannend om deze vlog te maken. (Je vindt 
de vlogs op YouTube, onder de noemer ‘Anderhalve Meter’.) 

 Op maandag 25 mei zijn Janneke en ik gestart met Alpha Online. Een 
cursus voor mensen die vrijblijvend in gesprek willen gaan over 
levensvragen en geloven. De komende maandagavonden voeren we deze 
gesprekken, iedereen kan vanuit zijn of haar thuissituatie meedoen. We 
maken gebruik van ZOOM. Op maandagavond 1 juni is het tweede 
gesprek. Je kunt nog aanhaken. (Meld je dan bij mij aan.) 

 Ik hoop echt dat je contact met me opneemt als je vragen hebt, als je 
zorgen wilt delen, als je gewoon eens je verhaal kwijt wilt, als je meer wilt 
weten over geloven, als je hulp nodig hebt. Mail me, app me, bel me (of 
gebruik facebook, twitter, instagram of linkedin). En dat aanbod geldt 
voor iedereen! 

Ik wens je veel sterkte, veel kracht, veel geduld en in alles Gods zegen toe. En 
weet je op het Pinksterfeest van harte welkom om dit feest online mee te 
vieren: een feest van enthousiasme en een hoop liefde!  
Met een hartelijke groet,  

dominee Taco Koster  
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PS Als je nog een goed idee hebt hoe we als kerk kunnen bewegen in deze 
corona tijd, laat het me dan weten. Dit is een tijd om out of the box te 
denken. Dus heb je een idee, kom maar op! 
06 1992 1974 / dominee@kerkzunderdorp.nl 

 

Vanuit Kerkenraad en Commissies 
 
Kerkenraadsvergadering hebben we sinds de corona maatregelen niet gehad, 
contact met de kerkenraadsleden gaat via app, mail en telefoon. Wel komen 
we als moderamen (dagelijks bestuur) regelmatig bij elkaar, natuurlijk op 1,5 
meter. Ook met het bestuur van Diensten met Belangstellenden zijn we in 
gesprek. 
Zoals u hebt kunnen lezen en horen heeft de regering besloten dat er per 1 
juni weer kerkdiensten mogen worden gehouden, met maximaal 30 
personen. En deze personen moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten, 
mogen niet zingen, geen toilet gebruiken en geen koffie drinken. Extra 
voorzichtigheid wordt gevraagd voor oudere en kwetsbare mensen. Er moet 
een protocol zijn waarin de looproutes beschreven worden en er moet een 
toezichthouder in een geel hesje aanwezig zijn. 
De kerkenraad heeft besloten dat we onder deze voorwaarden geen 
kerkdiensten organiseren in de maand juni. Half juni komen we weer bij 
elkaar om te zien of dat in juli wel kan. We houden u op de hoogte.  
De rechtstreekse uitzendingen op zondagmorgen gaan dus gewoon door, de 
techniek wordt steeds beter! Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet om de 
uitzendingen te doen slagen. Ik noem geen namen, want gegarandeerd 
vergeet ik er een. Eén uitzondering deze keer voor de kinderliedjes/filmpjes 
die door Els Breur gemaakt zijn: Els bedankt, wij genieten er van! 
 
Hartelijke groet,                                                      Jan Gils, voorzitter kerkenraad 
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'Collecten' komende zondagen 
In de online viering is geen collecte moment. Misschien wil je het bedrag dat 
je normaal gesproken geeft, overmaken? Als je dat wilt, geef dan s.v.p. in de 
omschrijving aan voor welk doel je geeft.  
 
Soms collecteren we voor de eigen Diaconie, andere keren volgen we het 
voorgeschreven collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland, waar 
we met de collecten proberen samen om te zien naar elkaar, soms ver weg, 
maar ook dichtbij.  
 
31 mei   Kerk in Actie - Noodhulp Corona wereldwijd *) 
 7  juni   Diaconie 
14 juni   PKN: Collecte Dorpskerken 
21 juni   Kerk in Actie: Werelddiaconaat – Opvang ontheemden Colombia 
28 juni    Diaconie 
 
*) Uw speciale aandacht vragen we voor de collecte op 31 mei (Pinksteren): 
Kerk in Actie zet zich in voor de  coronaramp wereldwijd. Ze ondersteunen 
kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen.  
De komende maanden is er 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en 
hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest 
kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen 
realiseren. 

 
Kinderkrant 
 
Hoi allemaal, 
 
Hoe gaat het met jullie? Stapje voor stapje mag er steeds meer. Jullie zijn 
weer begonnen op school. De kerkdiensten zijn nog online en dus zien we 
elkaar nog niet op de kinderkerk. Leuk om te horen dat jullie vaak meekijken 
en zelfs meedoen met het online kinderprogramma. Wil je ook elke 
zondagochtend een verhaal en activiteit toegestuurd krijgen, stuur dan een 
berichtje naar Anne-marie (0642081177). 
Voor aanstaande zondag hebben we weer een leuke activiteit bedacht. Het is 
dan Pinksterfeest! We gaan een windmolentje maken en superbellen blazen. 
Tijdens het Pinksterfeest vieren we namelijk de komst van de Heilige Geest, 
die komt als de wind. Ruim 30 kinderen doen mee en krijgen zo´n speciaal 
knutseltasje thuisgebracht. We vragen jullie allemaal om een foto te maken 
van jullie windmolentje en superbellen, deze zullen we tijdens de online 
dienst op 31 mei laten zien! Kijken jullie mee? 
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Verder zijn we bezig met een online activiteit die we samen gaan doen. In de 
tweede week van juni krijgen jullie hiervoor een uitnodiging. 
We denken aan jullie en missen jullie! Op deze manier proberen we zoveel 
mogelijk met jullie verbonden te blijven.  
 

Veel lieve groeten van  
de Kinderkerkcommissie 

Tieneravond 
Ook de online tieneravonden gaan door! We vinden het natuurlijk super 
jammer dat we elkaar nu niet kunnen zien, maar gelukkig zien we elkaar 
online! Jullie zijn druk met school of met de laatste schoolonderzoeken. Een 
aantal van jullie zit in het examenjaar. Laten jullie ons weten als jullie 
geslaagd zijn? 
 
De eerstvolgende avond is op donderdag 11 juni a.s. om 19:45 uur. We 
hebben een leuke Kahoot pubquiz voor jullie gemaakt. Ook krijgen jullie een 
opdracht thuisgestuurd. Wil je ook gezellig meedoen? Stuur Anne-marie een 
berichtje, dan stuurt ze je een uitnodigingslink, 0642081177.  
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20-ers, 30-ers en 40-ers 😊 
 
In de afgelopen maanden zijn jongeren van de kerk van Zunderdorp en 
stichting Diensten met Belangstellenden online bij elkaar gekomen. We 
hebben bijvoorbeeld al een leuke pubquiz georganiseerd. Leuk dat we deze 
avond met z’n dertigen online bij elkaar kwamen.  
Op vrijdagavond 12 juni komen we om 20:00 uur weer bij elkaar. We 
organiseren dan een online borrel met daarbij nog een leuke activiteit die we 
nu nog aan het uitdenken zijn. Het belooft heel gezellig te worden. Het is een 
mooie manier om elkaar beter te leren kennen en vooral ook met elkaar 
verbonden te zijn. Iedereen is welkom ook als je nooit in de kerk komt. Zin 
om mee te doen? Leuk! Meld je aan bij Anne-marie, 0642081177.  


