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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: 

Taco Koster: 06 1992 1974 
dominee@kerkzunderdorp.nl 
www.kerkzunderdorp.nl 
www.kerkdienstgemist.nl 

  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
http://www.kerkzunderdorp.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Lieve mensen,  
 
De zomervakantie staat op het punt 
van beginnen. Anders dan anders. 
Dat wel. Deze woorden hoor ik veel 
vaker. Het wordt weer een beetje 
normaal, maar het blijft ook anders 
dan anders in onze anderhalve meter 
samenleving. En echt wennen doet 

het niet. Ik hoop dat de zomermaanden maanden zullen zijn waarin we 
elkaar zorg en aandacht geven. Heel kort samengevat: houd moed en heb 
lief! (En concreet: als je nu aan iemand denkt die je al een tijd niet gesproken 
hebt, zoek even contact! Niet uitstellen!) 
 
In de bijdrage van Jan Gils namens de kerkenraad kun je lezen dat we in juli 
en augustus online blijven bewegen op zondag. Het voelt te complex om al 
fysieke samenkomsten in het kerkgebouw te organiseren. We nemen geen 
risico. Ik ben enorm blij en dankbaar voor de mensen die de online vieringen 
mogelijk maken. Op de achtergrond zijn er mensen die de techniek regelen. 
(En wil je meedoen in dit team, graag!) Op de voorgrond zie je mensen het 
welkom doen, het lezen van de bijbel voor hun rekening nemen en soms ook 
een persoonlijke bijdrage geven. Ik vind het bijzonder dat een jongere 
generatie opstaat. 
 
Het is en blijft zoeken, die online vieringen. Maar ik ben blij dat we dit als 
kerk van Zunderdorp samen met de zondagavondkerk in Amsterdam kunnen 
doen. Hartje zomer ben ik een paar weken op vakantie. Maar ik zal vooraf 
een aantal preken opnemen zodat jullie me wel in beeld krijgen. Ik denk 
erover om dan vier weken te werken met het thema: Planet Earth. Een 
prachtige serie met bijzondere filmbeelden. En met de kans om een 
koppeling te maken naar een aantal bijbelteksten. Op de zondagen 5 en 12 
juli werk ik nog met het thema: Je bent een mooi mens! (En ben je als 
Zunderdorper nieuwsgierig: je vindt deze online vieringen op 
kerkdienstgemist.nl, zoek onder Zunderdorp.) 
 
Vorige week is vlog 14 van Anderhalve Meter online gegaan. Ik vind het een 
mooi project, dit vloggen. En ook erg leuk om te doen. Benjamin, Marijn en ik 
zijn iedere week op stap. En de hulp van Sander is meer dan goed. (En bij vlog 
12 heeft bijvoorbeeld Stijn gefilmd.) We lassen nu een zomerbreak in. Na de 
zomer willen we dit zeker weer oppakken. Heb je suggesties of wil je gewoon 
eens reageren op wat je gezien hebt? Doen! Spreek me erop aan! (En je helpt 
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ons door de vlog onder de aandacht van anderen te brengen.) 
 
In vlog 14 hoor je me zeggen dat geloven in God met zich meebrengt dat 
andere mensen in beeld komen. Hoe kun je liefde en recht delen? Dat is een 
persoonlijke vraag. Zo ervaar ik dat wel. Maar ik zie het ook als een uitdaging 
voor de kerk. De kerk is niet een plek waar je als bezoeker op je wenken 
bediend moet worden, maar het is een plek waar we leren om liefde en recht 
te delen met anderen. Een plek van hoop en zegen. Een plek waar we naar 
buiten gestuurd worden. Daar begint het. Anderen! 
 
Goed om nog even kort te benoemen: 

 Janneke en ik geven een Alpha Online. Iedere maandagavond zijn we met 
zijn achten in gesprek over de basics van geloven. We gebruiken ZOOM. Ik 
was wat sceptisch, maar vind het hartstikke goed zoals het nu gaat. Mooie 
gesprekken. We gaan door tot en met 13 juli. (En wie weet, na de 
zomervakantie nog een paar avonden.) 

 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 moet er wel gelijk dit aan toevoegen. Ik ben een paar weken op vakantie 
en dan ben ik niet bereikbaar. Mijn vakantie start op donderdag 16 juli en 
eindigt op woensdag 12 augustus. Ik hoop met een berg energie van start te 
gaan! (Tijdens mijn vakantie kun je met vragen terecht bij Hilda of Jan.) 

 
Ik wens je veel sterkte, veel kracht, veel geduld en in alles Gods zegen toe. En 
ik hoop dat de zomerperiode voor jou een periode van opladen zal zijn. 
Misschien ook een periode om jezelf goede vragen te stellen: waar sta je en 
hoe ga je verder? 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Taco Koster. 

 
PS. Nog even iets toelichten: de online vieringen kunnen door iedereen 

bekeken worden, maar dat betekent dat we terughoudend omgaan met 
het noemen van namen. Eigenlijk gebruiken we alleen de voornamen. 
Dat heeft dus te maken met privacy. (En soms geeft dat een beetje 
verwarring.)  
06 1992 1974 / dominee@kerkzunderdorp.nl 
  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
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Vanuit de Kerkenraad  
 
Dinsdagavond 23 juni hebben wij als kerkenraad vergaderd, natuurlijk wel op  
anderhalve meter afstand van elkaar. Het was goed om elkaar weer te 
spreken.  
Taco heeft ons bijgepraat over wat er in de afgelopen tijd gedaan en 
besproken is . 
 
De kerkenraad heeft besloten om in de maanden juli en augustus nog géén 
kerkdiensten te houden en voorlopig nog door te gaan met de rechtstreekse 
uitzendingen op zondagmorgen samen met DmB. 
Na de vakantie hebben wij op 25 augustus weer een kerkenraads-
vergadering. Wij gaan dan kijken hoe de situatie met het virus op dat 
moment is en welke mogelijkheden we hebben om weer een kerkdienst te 
organiseren. Wij houden u op de hoogte. 
 
De vakantieweken komen er weer aan. Als u weggaat, wees voorzichtig en 
kom gezond weer terug. En diegenen die thuis blijven, blijf ook gezond. 
 
Verderop in deze Kerkklanken staat vermeld wanneer de vakantieperiode 
van Taco is. Mocht er in die tijd iets gebeuren in de gemeente waar hulp bij 
nodig is, bel Hilda of mij. Wij zullen helpen.  
 

Hartelijke groet, 
Jan Gils, voorzitter kerkenraad 
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College van Diakenen 
 
Collecten komende zondagen 
In de online viering is geen collecte moment. 
Misschien wilt u het bedrag dat u normaal gesproken 
geeft, overmaken? Als u dat wilt, geef dan s.v.p. in de 
omschrijving aan voor welk doel u geeft. De bank-
gegevens vindt u aan de binnenzijde van de omslag. 
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.  

 5 juli - Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Vakantiepret voor kinderen 
in armoede 

 19 juli - Stichting Mensenkinderen 

 16 augustus - Kerk in Actie – Zending – Kerk in Rwanda 
De andere zondagen wordt er gecollecteerd voor de eigen Diaconie. 
 
Jaarrekening 2019 – College van Diakenen 
De Jaarrekening over het afgelopen jaar is tijdens de kerkenraadsvergadering 
van 23 juni jl. goedgekeurd en is ingediend bij het Regionaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 
De Jaarrekening 2019 is ter inzage beschikbaar. Indien iemand dit wenst, kan 
er contact opgenomen worden met Diana de Haan (penningmeester College 
van Diakenen) voor het maken van een afspraak hiervoor. 
Een verkort overzicht is mede vanwege de ANBI-verplichting te vinden op de 
website www.kerkzunderdorp.nl 

Namens het College van Diakenen, 
Diana de Haan-Prins  

http://www.kerkzunderdorp.nl/
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Vanaf zondag 12 juli start Benjamin met een nieuw initiatief: 

samen zingen met Benjamin.  
Vanuit de kerk van Zunderdorp neemt Benjamin je via een livestream mee 
door bekende en minder bekende kerkliederen.  
 
Hoe werkt het? 
Op zondagavond 20:00 uur ga je naar dezelfde link als waar je de online 
kerkdiensten kunt bekijken:  kerkdienstgemist.nl -> zoek Zunderdorp. Je kunt 
dan live meekijken naar deze speciale avond. Benjamin zal dan een aantal 
liederen uitkiezen en zingen. De teksten van liederen worden in beeld 
geprojecteerd en vanuit huis kun je dan heerlijk meezingen.  
Heb je favoriete liederen die je graag wilt zingen of wilt leren kennen? Geef 
ze dan door aan Benjamin via sms of WhatsApp (06-42520004). 
Bij voldoende belangstelling gaan we dit een aantal zondagen doen.  
 
Tot zondagavond 12 juli. 
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Tieneravond 
 
Bijna zomer! En wat is er in de afgelopen weken veel gebeurd. 
Thuisonderwijs was vaak niet ideaal. Een aantal van jullie was keihard aan 
het blokken voor toetsweken e.d. En… we zagen de vlag uithangen. We 
weten dat Annet de Gier en Thomas Vrolijk zijn geslaagd! Van harte 
gefeliciteerd! Super goed gedaan!  
 
We vinden het leuk om te melden dat we ook als tienergroep dit jaar nog 
even feestelijk gaan afsluiten. We nodigen jullie daarom uit om op 
donderdagavond 2 juli a.s. om 19:30 uur.  
 
We spreken dan af in de kerk: genoeg ruimte 😉. We gaan er dan een 
gezellige en mooie avond van maken. Zijn jullie erbij? Laat het weten aan 
Anne-marie, 0642081177.  
 
En ben je nog nooit geweest, kom gerust ook eens kijken bij onze 
tieneravond. 
 
Veel groeten,  

Taco en Anne-marie 
 
Kinderkrant 
 
Hoi allemaal, 
 
Nog maar heel even en dan begint de 
Zomervakantie! Het heerlijke weer van de 
afgelopen weken zorgde al een beetje voor een 
vakantiegevoel. Maar wat was het ook fijn om 
weer naar school te kunnen.   
 
Helaas hebben we elkaar niet in de kerk 
kunnen ontmoeten, maar toch zijn we 
ook in de afgelopen weken onderling 
met elkaar verbonden. Onze dominee 
Taco houdt elke week een leuk 
kinderpraatje en wat hebben we 
genoten van zijn goocheltrucs! Daarnaast 
stuurt Anne-marie elke zondag een 
verhaal, opdracht en knutselwerkje toe. Wat leuk dat jullie zo goed 
meedoen! Wil je trouwens ook iets ontvangen, stuur Anne-marie een 
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berichtje, 0642081177. Het materiaal is voor alle kinderen van de basisschool 
toegankelijk. 
 
Met Pinksteren hebben we naar 35 kinderen een knutseltasje gebracht. Je 
kon een windmolentje maken en prachtige superbellen blazen. Wat leuk dat 
er zoveel kinderen meededen en wat was het gezellig in het dorp met al die 
prachtig gekleurde, grote superbellen!  
Wat ook leuk was, is dat Willy Lof weer prachtige kaarten heeft gemaakt voor 
jullie, die jullie heel mooi konden versieren en naar iemand konden sturen. 
Dank je wel, Willy!  
 
Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat de (online) Kinderkerk vanaf 
half juli ook even stopt. We kunnen helaas het mooie jaar niet afsluiten met 
een groot feest of uitje. Dat hadden we natuurlijk graag gedaan, maar in 
augustus (als de scholen weer beginnen) organiseren we voor de kinderen 
een leuk feestje. Je ontvangt hierover in augustus meer informatie. In deze 
zomerperiode gaan we ook weer leuke dingen bedenken voor het 
aankomende jaar. We gaan bijvoorbeeld een Kliederkerk oprichten en daar 
leuke dingen doen met jullie, maar er komt nog meer... 
 
Tot slot willen we nog even zeggen dat we super trots op jullie zijn, want 
soms viel de coronatijd ook niet mee.  
 
Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie! 
 

Zonnige groetjes van de 
Kinderkerkcommissie 
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Zoek de 10 verschillen 
 
 

 


