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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  
*Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig. 

 
Kerkdiensten 
Alle diensten zijn uitsluitend digitaal. De diensten zijn door iedereen live of op 
een later moment te volgen via Kerkdienst gemist of via de site van de kerk. 
 
17 januari 10.00  ds. Taco Koster 
24 januari 10.00 ds. Marijke Gehrels, Amsterdam 
31 januari 10.00 ds. Johan Visser, Amsterdam 
07 februari 10.00 ds. Taco Koster 
14 februari 10.00 ds. Taco Koster 
21 februari 10.00 ds. Taco Koster 
28 februari 10.00 ds. Pieter Boomsma, Amsterdam 
 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 5. 

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl
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Lieve mensen, 
 
Op het moment van 
schrijven ben ik in de kerk. 
Een lege kerk. De spullen van 
de musical zijn opgeruimd. 
Er staan nog wel wat stoelen 
en de camera staat midden 
in de kerk. (We zijn helemaal 
online op zondag.) Het is stil. 
Het kenmerkt deze tijd voor 
mijn gevoel. 
 

Natuurlijk, er gebeurt van alles. De beelden uit Amerika waren verbijsterend. 
En corona blijft het nieuws bepalen. Er is hoop nu de vaccinaties zijn 
begonnen, maar er blijft voorlopig veel onzekerheid en zorg. En daarmee valt 
er van alles stil. Dat geldt ook mijn werk. Dit is niet de tijd om zo maar bij 
elkaar op bezoek te gaan. Dit is niet de tijd om een Kliederkerk met heel veel 
kinderen te organiseren. Dit is niet de tijd om gezellig met elkaar te eten. Het 
geeft me soms een somber gevoel. 
 
In deze lege kerk valt mijn oog ook op de paaskaars en de kleine kaarsjes die 
branden. Dat licht verwijst naar God en dat geeft me hoop: we staan er niet 
alleen voor. En in deze hoop wil ik blijven bewegen! Moed houden! Tot zegen 
zijn voor anderen! Nieuwe kansen zien! En die kleine kaarsjes verwijzen naar 
mensen die zo maar even binnen lopen, stil zijn en misschien ook wel een 
gebed voor iemand uitspreken. Want dat gebeurt dus ook! En uiteindelijk 
stel ik dan mezelf de vraag: waar laat ik me door bepalen? Die lege kerk? Of 
dat hoopvolle licht? 
 
Ik kies voor dat laatste en wil deze hoop graag met jou delen! En als je er 
meer over wilt weten moet je me vooral aanspreken! Gewoon doen! En met 
alle beperkingen die er zijn gaan we het met elkaar vast wel volhouden en 
komen er nieuwe kansen. En in dat volhouden ben ik dankbaar voor alle 
mensen die ook in de kerk de schouders er onder zetten. Dankbaarheid 
helpt, daar ben ik van overtuigd. Het helpt meer dan mopperen, denk ik. En 
daarom onderstreep ik ook nog maar even dat ik met dankbaarheid terugkijk 
op kerst: 
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 Er zijn meer dan vijftig dozen ingeleverd voor de Voedselbank. Waar een 

klein dorp groot in kan zijn! 

 Bijna 400 ‘aansluitingen’ hebben meegekeken naar de Kerstmusical. En 

dat zijn dus nog veel meer mensen. Wat was het bijzonder! Feestelijk! 

Het zal wel een stille maand blijven. Het lijkt er niet op dat er binnenkort 
allerlei versoepelingen zullen komen. Ik wens je veel moed en hoop toe. En ik 
geloof dat we daarin ook bij God mogen schuilen, zijn liefde mogen 
ontdekken en ervaren! 
Wil je me een keer spreken, neem dan contact met me op. En ik probeer 
sowieso iedere vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in de kerk te zijn. Je kunt dan 
gewoon naar binnen lopen. (En bijvoorbeeld ook een kaarsje aansteken 
en/of even stil zijn.) 

Ds. Taco Koster 

 
 

Vanuit de Kerkenraad  
De ‘coronamaand’ december is weer achter de rug. We zijn begonnen aan 
een nieuw jaar. 
Ik hoop dat dit jaar zal brengen wat u ervan verwacht. En mocht het anders 
gaan, vertrouw dat God met u meegaat op uw levenspad. 
 
Wij mogen terugkijken op een stille, maar wel een sfeervolle 
Kerstavonddienst en een geweldige, reeds eerder opgenomen, uitvoering 
van de kinderkerk kerstmusical op Kerstmorgen, onder leiding van Anne-
marie. Allen die hebben meegeholpen aan deze diensten hartelijk bedankt. 
 
Het afgelopen jaar was het een naar jaar. Vanaf maart geen normale 
kerkdienst, alles zoveel mogelijk online. De kerkzaal aanpassen aan de 
uitzendingen, technische aanpassingen, alles coronaproef maken, fondsen 
aanschrijven om alles financieel mogelijk te maken. Heel veel mensen 
hebben daar, voor en achter de schermen, aan meegeholpen. Zo zijn er, ook 
op andere terreinen, heel veel mensen betrokken bij het in stand houden van 
onze gemeente en de kerk in ons dorp. 
Daar willen wij, als kerkenraad,  u allemaal  heel hartelijk voor bedanken en 
wij hopen dat wij ook in het nieuwe jaar op u mogen rekenen. Hoe dat jaar in 
verband met de corona er ook zal uitzien. 
 

Hartelijke groet, 
Jan Gils, voorzitter kerkenraad. 
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Diaconie deelt uit met Kerst 
Met Kerst hebben wij als Diaconie een aantal mensen in Zunderdorp en 
Amsterdam-Noord verblijd met wat extra kerstboodschappen.  
Bij de ouderen (80+) gingen we langs met een klein kersttasje met inhoud en 
een kerststerretje. 
Verder kreeg iedereen in Zunderdorp een kerststerretje en een kaars. 
Ook maakten wij een extra gift over aan de Voedselbank Amsterdam-Noord 
(€ 245,-) en Stichting Hart voor Noord (€ 200,-). 
Zo probeerden wij te delen in het licht van Christus. “Jezus zegt dat Hij hier 
van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht” 
 
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.  
 
17 januari - Groot Nieuws Radio 
24 januari  - PKN: Missionair Werk – inloophuis / verbinding met omgeving 
31 januari  - Diaconie 
7 februari  - Kerk in Actie: Werelddiaconaat – Bangladesh –  
      Beter bestand tegen water 
14 februari  - Kerk in Actie: Noodhulp en Rampenpreventie Ethiopië 
21 februari - Diaconie 
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 

Namens het college van diakenen,  
           Diana de Haan-Prins.  
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Tieneravond 
 
Ha tieners van Zunderdorp e.o. 
In november was alweer onze laatste tieneravond van 2020.  
Ook dit jaar gaan we weer door met het organiseren van Tieneravonden. 
Zodra het kan, komen we weer bij elkaar. We houden jullie op de hoogte! 
Ondertussen wensen wij jullie veel succes met thuis-onderwijs, online stages, 
en online colleges volgen. We denken aan jullie! 
 Veel groeten,  

Taco en Anne-marie  

 
Kinderkrant 
Dag allemaal, 
Wat was het bijzonder dat we in december net op tijd de Kerstmusical 
konden opnemen! Het was op die zondagmorgen zo’n leuk gezicht een lange 
optocht van kaarsjes, engelen, herders, herbergiers en natuurlijk Jozef en 
Maria die in een lange rij van het Jeugdgebouw naar de kerk liepen voor deze 
opname. De opname was spannend, lang, maar ook ontzettend leuk. Op 
Kerstmorgen kon iedereen kijken naar de online Kerstviering met daarin deze 
musical ‘Sta op en schitter’. We vonden het ontroerend mooi. Wat een 
musicalsterren deden er mee! Iedereen deed het zo goed. We zijn zo trots!  
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Op Kerstmorgen keken mensen via 400 apparaten mee naar deze musical.  
Hoe bijzonder is dat! En ook via YouTube weten we dat de kerstmusical al 
ruim 250x is bekeken. Echt heel leuk dat zoveel mensen hebben gekeken.  
Met Kerst hebben alle kinderen die hebben meegedaan van de Kerk een 
boek gekregen. Het is de eerste keer dat er geen Kerstviering in de kerk was 
met elkaar maar toch hebben we op deze manier samen Kerst kunnen 
vieren.  
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De vorige keer hebben we alle medewerkers bedankt voor alle hulp! Toch 
willen we dat nog een keer doen! Wat geweldig dat zoveel mensen hebben 
geholpen om deze Kerstmusical te maken. Dank jullie wel allemaal.  

 
Aankomende weken 
Momenteel doen we alles online. Het is mooi dat we in deze bijzondere tijd 
op deze wijze met elkaar verbonden kunnen blijven. We zorgen ervoor dat 
jullie materialen krijgen om thuis ook Kinderkerk te houden.  
Wil je ook materialen ontvangen? Leuk!  
Neem contact op met Anne-marie, 0642081177.  
We zorgen ook voor een Facetime moment waarin we elkaar even kunnen 
spreken. 
We houden de situatie goed in de gaten en houden jullie via nieuwsbrieven 
en in app-groepen op de hoogte van wanneer we weer samen kunnen 
komen. Zodra het weer kan, organiseren wij ook weer een Kliederkerk. We 
gaan in deze weken dus veel mooie nieuwe plannen maken. 
 

Veel groeten en hopelijk tot snel!  
De Kinderkerkcommissie 
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