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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  
 
zondag 4 april, 12.00 uur 
 Paaseieren zoeken voor kinderen van 

de basisschool-leeftijd (zie pag. 12) 
donderdag 8 april 19.00 uur 
 Tieneravond met pizza (zie pag. 9) 
zaterdag 24 april  
 Laatste dag voor het bestellen van geraniums (zie pag. 14) 
Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig, met 

uitzondering van vrijdag 23 april. 

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. 
 
 1 april 19.30 uur Witte Donderdag, ds. Taco Koster 
 2 april 19.30 uur Goede Vrijdag, ds. Taco Koster 
 3 april 20.30 uur Stille Zaterdag, ds. Taco Koster 
 4 april 10.00 uur Paasmorgen, ds. Taco Koster 
 11 april 10.00 uur Taco Koster 
 18 april 10.00 uur ds. Erik Versloot, Woerden 
 25 april 10.00 uur ds. Taco Koster 
 2 mei 10.00 uur ds. Taco Koster 
 9 mei 10.00 uur ds. Taco Koster 
 13 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag, ds. Cor Ofman, Amsterdam 
 16 mei 10.00 uur ds. Dirk van Duijvenbode, Hoek van Holland 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 6 

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
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Lieve mensen, 
 
Vorig jaar rond deze tijd zaten we een 
maand in de hectiek, stress en zorg van 
corona. Ook als kerk moesten we op 
allerlei manieren schakelen. Ik had echt 
nooit kunnen bedenken dat we een jaar 
later nog steeds in al die maatregelen 
zouden zitten. We hebben ook als kerk geprobeerd om in kansen te blijven 
denken, nieuwe initiatieven op te pakken en om te blijven bewegen naar de 
mensen om ons heen. Maar soms is het gewoon niet leuk en mis je van alles 
en nog wat. Maar juist op weg naar Pasen wil ik hoop blijven delen. Bij een 
ZondagavondZoom las Eva Bruggeman deze woorden voor over hoop: 
 

‘Hoop. Een woord dat een wens, een verwachting weergeeft. Je kunt  
hopen op een goede dag, een mooi leven, een betere wereld. Hoop is meer 
dan optimisme, hoewel alle feiten in een bepaalde richting wijzen, kun je 
toch blijven hopen dat iets anders uitpakt. Hoop geeft perspectief. Hoop is 
soms ook tegen beter weten in, of juist omdat je beter weet. Dan is het 
hoop die je gaande houdt, die het sprankje licht in de duisternis geeft. 
Hoop is iets voor alle mensen, van alle leeftijden.’ 

 
Ik wil Pasen vieren als het feest van de hoop! Het heeft niets te maken met 
het ontkennen van de realiteit, maar het heeft alles te maken met een ‘beter 
weten’. De diepe verwondering dat we in en door Jezus de stem van God in 
deze wereld horen: Je bent geliefd, aanvaard en vergeven! En dat is een 
boodschap om mee te leven. En ook een boodschap om mee te sterven. Een 
boodschap van geloof, hoop en liefde. Een boodschap om te delen (en dat 

heeft niets te maken met betweterigheid 😉) 
 
In deze Kerkklanken lees je meer over de diensten die georganiseerd worden. 
Kort samengevat: In de Stille Week volgen we Jezus op weg naar zijn lijden en 
sterven. Op de Paasmorgen vieren we feest. En in de weken daarna zien we 
in bijbelse verhalen de impact van zijn opstanding. Dat doe ik onder de 
noemer The Passion Backstage. Onopvallende personen die dan toch even in 
de spotlights komen. (En in de maand mei start ik met een reeks diensten 
over het Onze Vader. Onder de noemer: Masterclass over bidden.) 
 
En verder? Er is van alles te melden! Ik zal het zo kort mogelijk houden: 

 Iedere vrijdag kun je me in de kerk vinden, van 10.00 tot 16.00 uur. Je 
kunt gewoon naar binnen lopen. (Het kan hoogstens zo zijn dat ik al met 
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iemand anders in gesprek ben.) Je kunt natuurlijk ook naar binnen lopen 
voor een moment van stilte, gebed en een kaarsje aansteken. 

 Voorlopig hebben we nog wel te maken met beperkende maatregelen. 
Maar er zijn ook kansen om te bewegen. Het zou zo maar kunnen dat er 
binnenkort een Alpha Online start voor mensen die meer willen weten 
over geloven. En als er geen diensten op zondagavond in de Engelse Kerk 
mogelijk zijn, dan zou het zo maar kunnen dat de ZondagavondZoom 
verder gaat. En misschien zijn er wel andere creatieve ideeën? Laat maar 
horen! 

 Samen met Benjamin en Sander wordt er weer volop gewerkt aan de 
vlogs ‘Anderhalve Meter’. We gaan in gesprek met inspirerende gasten en 
Benjamin zingt een lied dat door de gasten wordt aangedragen. Deze 
insteek is losser van karakter en vraagt meer improvisatie, maar ik merk 
dat ik het leuk vind! Je helpt ons door deze vlogs te delen met familie en 
vrienden. 

 Ik wil nog eens benadrukken dat dit de tijd bij uitstek is om zorg en 
aandacht aan mensen om je heen te geven. Heb niet het idee dat anderen 
dat wel zullen doen en dat jij achterover kunt leunen.  In de kerk zeggen 
we met regelmaat: ‘De kerk? Dat ben jezelf!’ Dus als je vindt dat de kerk 
iets zou moeten doen, dan ben jezelf de eerste persoon om in beweging 
te komen. 

 
Ik begon mijn bijdrage met het woord hoop. Daar eindig ik ook mee. Ik hoor 
soms mensen zeggen dat deze coronacrisis de kerk geen goed zal doen. Maar 
ik ben hoopvol als het over de kerk gaat. Begrijp me goed: daarmee bedoel ik 
niet dat de kerk perfect is. En je hoort me niet zeggen dat ik alles goed doe. 
(Ik weet wel beter!) Maar ik krijg hoop als ik zie dat heel veel kinderen 
meedoen bij een Kliederkerk. Ik krijg hoop als ik zie dat een nieuwe generatie 
verantwoordelijkheid wil dragen voor de toekomst van de kerk. Ik krijg hoop 
als ik zie dat ouderen de handen uit de mouwen steken. Ik krijg hoop als ik 
zie dat mensen elkaar willen bemoedigen en voor elkaar bidden. Soms zo 
maar heel onopvallend. Maar er gebeurt iets! Ik geloof in een veerkrachtige 
kerk! 
 
En nog even dit: van zaterdag 17 april tot en met vrijdag 23 april vier ik een 
weekje vakantie. Mijn telefoon gaat uit en mijn mailbox wordt niet geopend. 
Maar daarvoor en daarna ben ik aan het werk en kun je contact met me 
opnemen! 

Ds. Taco Koster  
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Vanuit de Kerkenraad  
 
Het wordt een beetje eentonig, maar voorlopig ziet het er naar uit dat bijna 
alles online blijft. Zelfs de kerkenraadsvergaderingen doen wij online, via 
zoom. 
 
Er was ook een nieuw initiatief, een online bingo op zoom. Erg leuk en voor 
herhaling vatbaar. Een volgende keer waarschijnlijk op een woensdagmiddag. 
(En iedereen die een prijs gaf, bedankt!) 
 
De werkzaamheden aan de kerktoren zijn opgestart en de bewoners in de 
nabijheid van de toren hebben duidelijk last van lawaai en stof. De 
buitenkant is nu bijna klaar met het uitslijpen van de voegen, daarna wordt 
begonnen met de binnenkant van de toren. 
 
Het vinden van nieuwe ambtsdragers is in volle gang. U leest er elders meer 
over in deze Kerkklanken.  
 
Ook is er informatie te vinden over de diensten in de Stille Week en Pasen. 
En ook daarin beseffen we: anders dan we gewend waren, maar ook van 
harte welkom om online mee te vieren. (En de kerk is in de Stille Week een 
aantal keren geopend.) 
 
Ik wens iedereen sterkte in deze coronatijd. Let goed op je zelf en als het kan 
ook op de ander en blijf gezond. 

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.  
 
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.  
 
 4 april Bloemengroet 
 11 april Diaconie 
 18 april Diaconie 
 25 april Waterland-project 
 2 mei Diaconie 
 9 mei Kerk in Actie: Noodhulp Libanon/Jordanië 
 16 mei Diaconie 
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Samenstelling kerkenraad  
 
Dankbaar 
 
Het was voor sommige leden van de kerk in Zunderdorp even schrikken. 
Zeven leden van de kerkenraad gaan stoppen. Zo bleek uit een brief die 
verstuurd was. Was er gedoe? Misschien zelfs ruzie? Niets van dat alles! In 
goed overleg hebben Jan Gils, Jan van Meerveld, Hilda van Meerveld, Theo 
Roele, Guus Klijn, Ina Dijkstra en Els Heerding gezegd: ‘Wij zijn al jaren actief 
geweest, het zou mooi zijn als nieuwe mensen opstaan!’  
 
Maar de vraag was ook: zijn er nieuwe mensen die mee willen gaan doen? Zo 
her en der zijn mensen gepolst en uiteindelijk hebben alle leden dus een 
brief ontvangen met de vraag: ‘Wie is volgens jou geschikt om mee te gaan 
doen in de kerkenraad? We hebben zeker vijf mensen nodig!’ Er zijn nog 
nooit zoveel reacties gekomen op deze vraag! Een mooie constatering! En in 
al die reacties bleek dat zes mensen vaak genoemd zijn. Het goede nieuws: 
vijf van hen hebben al toegezegd om mee te willen gaan doen. En nummer 
zes denkt er over na. Het is daarom wel zo netjes om nog even te wachten 
met het publiceren van de namen. Dat komt in de volgende Kerkklanken. En 
in de kerk zelf en in de wekelijkse nieuwsflits zullen we dat al eerder laten 
weten. 
 
Dankbaarheid overheerst! We zijn dankbaar voor de mensen die jarenlang 
met geloof en inzet aan het werk zijn geweest in de kerk. En we weten dat ze 
dat blijven doen, ook als ze geen lid van de kerkenraad zijn. (We zeggen 
steeds vaker: kerk zijn we met elkaar, daar ligt een taak voor iedereen.) En 
we zijn dankbaar voor de mensen die hun gaven en talenten willen gaan 
inzetten voor onze gemeente. 

Met hartelijke groet, 
Jan Gils, 

Hilda van Meerveld, 
Taco Koster. 
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Stille Week en Pasen 
 
In de Stille Week volgen we Jezus, we staan stil bij zijn lijden en sterven. De 
via dolorosa, de weg van het lijden. Er zijn in deze week drie korte vieringen 
(online) en de kerk is met regelmaat geopend: je kunt dan gewoon naar 
binnen lopen. En op de Paasmorgen vieren we feest! Een overzicht van de 
mogelijkheden: 
 

Witte Donderdag 1 april 
Kerk open: 16.00 tot 19.00 uur 
Online viering: start om 19.30 uur 
Als de kerk geopend is ben je van harte 
welkom. 
Een moment van stilte, een moment van 
gebed en/of een kaarsje aansteken. Op 
deze dag is er ook brood en wijn, om 
avondmaal te vieren. 
 
 
 

Goede Vrijdag 2 april 
Kerk open: 16.00 tot 19.00 uur 
Online viering: start om 19.30 uur 
Als de kerk geopend is ben je van harte 
welkom. Een moment van stilte, een 
moment van gebed en/of een kaarsje 
aansteken. Er staat een kruis in de kerk en 
juist op die plek mag je je zorgen en vragen 
opschrijven. 
 

Stille Zaterdag 3 april 
Kerk open: 16.00 tot 19.00 uur 
Online viering: start om 20.30 uur 
Als de kerk geopend is ben je van harte 
welkom. Een moment van stilte, een 
moment van gebed en/of een kaarsje 
aansteken. Bij uitstek is dit een moment om 
een lichtje aan te steken. Het lied klinkt: 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur …’  
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Zondag 4 april 2021, Paasfeest 
Online viering, start om 10.00 uur 
We vieren op een feestelijke manier het 
Paasfeest, hartverwarmend en hoopvol. 
En als het lukken wil: een vrolijk lied met 
allerlei dorpsgenoten en kerkgangers. 
Laat je verrassen! 
 
 

Twee opmerkingen: 
• We houden ons met elkaar aan alle 

regels. Dus als de kerk open, zorg ervoor dat er niet te veel mensen in de 
kerk zijn. En houd afstand. 

• De diensten zijn te volgen op www.kerkdienstgemist.nl. Zoek dan onder 
Zunderdorp. 
 
De schilderijen bij het stukje over de Stille Week en Pasen heeft Ieke 
Vollebregt gemaakt voor gebruik in de liturgie van de Paasweek 

 
 

Tieneravond met pizza  
 
Alle tieners van Zunderdorp zijn welkom voor de online Tieneravond op 
donderdagavond 8 april a.s. om 19:00 uur. Van te voren kunnen jullie zelf 
kiezen welke pizza jullie willen en wij komen deze speciaal thuis brengen. Al 
etend achter je laptop doen we net alsof we met elkaar in de kerk zitten en is 
er een Meet & Greet en een leuk spel waarvoor je ook je mobiel nodig hebt. 
Leuk als je meedoet! 

Stuur Anne-marie een berichtje (0642081177) en 
dan kan je gelijk je voorkeur voor een 

pizza doorgeven 😉 
O, en houd je brievenbus in de gaten. In 

de dagen voor Pasen krijg je iets leuks in de 
brievenbus… 

Veel groeten, 
Taco en Anne-marie  
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Kinderkrant 
 
Project Pasen is in volle gang in onze kerk. De kinderen van de kinderkerk 
hebben een prachtige veertigdagenposter gekregen met een boekje. Elke 
zondag wordt een luikje van de poster opgemaakt en lezen de kinderen een 
verhaal daarbij. Ook is er elke week een leuke opdracht. Het leidt tot mooie 
gesprekken en leuke reacties van de kinderen.  
 
Op zondag 28 maart a.s. vierden we van 12:00-13:00 uur het Palmpaasfeest 
in de kerk van Zunderdorp. Ondanks de verschillende maatregelen die we 
hebben getroffen om op een veilige manier de stokken te kunnen maken, 
hebben we met de kinderen prachtige Palmpaasstokken gemaakt. Taco 
vertelde het verhaal over Palmpasen en ook hoorde iedereen dat alle lekkere 
dingen aan de Palmpaasstok een mooie betekenis hebben. Het was een fijne 
middag!  
 
Op zondag 4 april (de zondag na Palmpasen) vieren we Pasen. Alle kinderen 
van de basisschoolleeftijd mogen zondag 4 april om 12:00 uur bij de kerk 
paaseieren komen zoeken. Ook zullen we ons hier aan een paar 
coronamaatregelen houden: 

 ouders kunnen helaas niet meedoen.  

 we organiseren het buiten en 

 als je verkoudheidsklachten hebt of iemand uit jouw huishouden dan kun 

je helaas niet komen.  

Taco zal vertellen wat we in de kerk met Pasen vieren en daarna kunnen 
jullie heerlijke paaseieren komen zoeken én opeten. Doen jullie gezellig mee? 
 
Na Pasen starten we met een ander nieuw project met de Kinderkerk. Wil je 
thuis ook leuke materialen krijgen om mee te doen? Leuk! Neem contact op 
met Anne-marie, 0642081177.  
 
We hopen dat we snel weer bij elkaar kunnen komen in de kerk en bij de 
kinderkerk. We houden jullie via alle kanalen (Whatsapp, Nieuwsbrief en 
Kerkklanken) op de hoogte. 
 

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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Nog te koop ! 
 
Er zijn nog een aantal potten 
bramenjam (onbespoten ) te koop 
voor € 3.00 per pot. Ze staan in de 
kerk (op vrijdag open), in het 
Jeugdgebouw en ze zijn verkrijgbaar 
bij Hilda. 

Lekker bij je paasontbijtje of in een kruimeltaart, of op ijs! Hmmm!! 
Help je mee om voor de nieuwe oogst  deze potten te verkopen? 
Alvast bedankt . 
 

Geraniumverkoop 2021  Kijk snel op de achterkant! 
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Project van de Waterlandse diaconieën 2021 
Geraniumverkoop  
Ook dit jaar verkoopt de Stichting Hoeboeh weer verschillende soorten 
geraniums. De gehele winst gaat naar de projecten in Roemenië en Moldavië. 
die ook door de diaconieën in Waterland worden gesteund. 
Ook u kunt onze projecten ondersteunen en tegelijk een zomer lang genieten 
van deze mooie 1e klas kwaliteit geraniums.  
U kunt de bestellijst hieronder invullen en inleveren bij Robert Gils, 
Achtergouwtje 10,  Zunderdorp  of per email: gilsrijs3@gmail.com  onder 
vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.  
of telefonisch     06-16543101 Graag vóór 25 april bestellen.  
De geraniums worden in de eerste helft van mei, thuisbezorgd. 

 
Bestellijst geraniums 
 
Naam:  ________________________  Tel.:  __________________ 
 
Adres: ________________________  email: __________________ 
 

Staande geraniums       Hanggeraniums  

Rood aantal: ______ 
 
Roze aantal:  ______ 
 
Zalm aantal:  ______  
 
Wit aantal:  ______  

Rood aantal: ______ 
 
Lila aantal:  ______ 
 
Wit aantal:  ______ 
rood hartje   

 

Totaal te betalen aantal geraniums  ______ X  € 1,50 = ______,___  

Betaling:  svp uw keuze aankruisen: 

 Ik maak het bedrag na bestelling over op bankrekening  
NL76RABO 0310725674 van  Hulp Oost Europa Hoeboeh  
Vergeet niet om daarbij uw naam en adres te vermelden 

 
 Ik betaal contant. Het geld lever ik in een gesloten envelop gelijk met de 

bestellijst in. 


