


- 2 - 

 

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 

 

 
  

mailto:dominee@kerkzunderdorp.nl
mailto:kerkklanken@upcmail.nl


- 3 - 

 

 
 
 
 
Agenda  
 
Tieneravond-Pizza & Pinksterchallenge 
 Donderdag 20 mei, 19.00 uur. Aanmelden en voorkeur voor je pizza: 

berichtje naar 0642081177 
 
Kliederkerk 
  zondag 23 mei van 12:00-13:30 uur. Je kunt je aanmelden vóór 18 mei 

a.s. bij Anne-marie, 0642081177. 
 
Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig, met 

uitzondering van 14 mei. 
 

Kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn beperkt toegankelijk. Aanmelden via 06 1569 7190 of per 
e-mail info@kerkzunderdorp.nl. Daarnaast zijn alle diensten door iedereen 
live of op een later moment te volgen via Kerkdienst gemist of via de site van 
de kerk. 
 
  
Do  13 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag, ds. Cor Ofman, Amsterdam 
Zo  16 mei 10.00 uur ds. Dirk van Duijvenbode, Hoek van Ho lland 
Zo  23 mei 10.00 uur Pinksteren, ds. Taco Koster 
Zo  30 mei 10.00 uur ds. Nienke de Ronde, Delft 
Zo  6 juni 10.00 uur ds. Taco Koster 
Zo  13 juni 10.00 uur ds. Taco Koster 
Zo  20 juni 10.00 uur ds. Taco Koster 
Zo  27 juni 10.00 uur ds. Arie de Rover 
Zo  4 juli 10.00 uur ds. Taco Koster 
 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 7 
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Lieve mensen, 
 
Afgelopen zondag hoorde ik Anne-
marie bij het welkom vertellen dat ze 
iedere dag probeert op te schrijven 
waar ze dankbaar voor is. Dat klinkt als 
een waardevol iets. En, ik wil dat deze 
keer in mijn bijdrage in praktijk 
brengen. Waar ben ik dankbaar voor? Ik noem er vijf: 
 
1 Ik ben dankbaar voor de mensen die zich spontaan aanmelden voor 

de Alpha Online. (Een kennismakingscursus over geloven.) Tot mijn 

verrassing kon ik daarom samen met Janneke een extra cursus 

opstarten! 
 
2 Ik ben dankbaar voor Robert, Piet, Diana, Jan en Benjamin. Iedere 

week maken zij een online kerkdienst mogelijk. Achter de schermen 

wordt deze dienst nauwgezet voorbereid zodat er op zondag een 

mooie dienst is, voor jong en oud, voor gelovig en minder gelovig. 
 
3 Ik ben dankbaar voor de zeven kerkenraadsleden die heel veel jaren 

met geloof en inzet hun werk binnen de kerk verricht hebben. En ik 

vind het mooi om te zien dat zij met veel vertrouwen het stokje 

doorgeven aan een volgende generatie. Dank je wel Jan, Hilda, 

Theo, Ina, Guus, Els en Jan. 
 
4 Ik ben dankbaar voor de zes jongere mensen die lid worden van de 

kerkenraad. Hun enthousiasme om God en mensen te dienen is 

aanstekelijk. En het is mooi om te zien hoe een jongere generatie 

opstaat en tot zegen wil zijn. In dit proces zijn we een trendsetter 

binnen de PKN geworden. 
 
5 Ik ben dankbaar voor de mensen die zonder ophef trouw zijn in hun 

zorg voor anderen en in hun zorg voor deze wereld. Tal van 

gebeden, bezoekjes, telefoontjes, kaartjes en appjes. Zo maar een 

gift overmaken voor een goed doel. Of de plastic troep opruimen. 
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Natuurlijk kunnen we andere lijstjes maken. Vijf zaken waar we ons 
zorgen overmaken. Vijf zaken die irritatie oproepen. Vijf zaken waar 
we geen raad mee weten. En ja, dat hoort ook bij ons leven, ons kerk-
zijn en ons geloven. Maar dat neemt niet weg dat het helpt om onze 
dankbaarheid te blijven verwoorden. Er wordt wel eens gedacht dat je 
eerst gelukkig moet zijn om je dankbaarheid te kunnen verwoorden. 
Maar volgens mij is het andersom: als je stil staat bij waar je dankbaar 
voor bent (ondanks alles) zal dat gevoel van geluk verstevigen. De 
challenge van mijn bijdrage: schrijf eens op waar jij dankbaar voor 
bent! 
En verder? Bij de afscheidsdienst van Wim Hoeve is met dankbaarheid 
teruggekeken op zijn leven. Ik zal daar straks nog iets meer over 
schrijven. Ik kijk uit naar het Pinksterfeest op zondag 23 mei. Het 
onderstreept voor mij dat God present is en dat we zijn kracht en 
nabijheid mogen ervaren in ons leven en deze wereld! (En op het 
Pinksterfeest organiseren we ook een Kliederkerk. Hoe leuk is dat.)  
 
Bijna iedere vrijdag kun je me in de kerk vinden, van 10.00 tot 16.00 
uur. Je kunt gewoon naar binnen lopen. Gebruik de zij-ingang. Het is 
wel even zoeken, met al die bouwperikelen, maar laat je er niet door 
weerhouden. Je kunt natuurlijk ook naar binnen lopen voor een 
moment van stilte, gebed en een kaarsje aansteken. (Op vrijdag 14 mei 
ben ik er een keertje niet.) 
 

Taco Koster 
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Vanuit de Kerkenraad  
 
Pasen is geweest. Hemelvaart en Pinksteren gaan we nog vieren. Online of 
met een beperkt aantal mensen in de kerk. 
Wij gaan hoop ik weer de goede kant op naar een dienst in de kerk met veel 
mensen en ook weer samen onze liederen zingend.  
De online diensten zullen blijven voor de mensen die dan niet kunnen 
komen.  
Misschien heb ik een te positief beeld geschetst, maar ik geloof er in en hoop 
er op. 
Op 12 mei is een bijzondere kerkenraadsvergadering, samen met de nieuw- 
gekozen kerkenraadsleden.  
U hoort er later meer over. 
 
Het werk aan de kerktoren vordert gestaag. 
De kerkrentmeesters gaan  kijken of enkele reparaties, zoals de 
loodafdichting tussen kerk en toren, kunnen worden gerepareerd of 
vernieuwd. De steigers staan er toch. 
 
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 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.  
 
16 mei   Diaconie 
23 mei   Stichting Diensten Met Belangstellenden 
30 mei   Diaconie 
  6 juni   Kerk in Actie / Werelddiaconaat – Oeganda 
13 juni   Diaconie 
20 juni   Kerk in Actie / Noodhulp – Griekenland 
27 juni   Diaconie 
 
Alle collecten van harte bij u aanbevolen. 
! 
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Paaskaars 2020 
 
 
 
Met grote dank voor al zijn inzet, veelal stilletjes 
op de achtergrond, voor het werk van de kerk en 
het College van Beheer, technische onder-
steuning en het kerkgebouw, is de ‘oude’ 
Paaskaars gegeven aan Jan de Haan.  
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project van de Waterlandse diaconieën 2021 – Geraniumverkoop 
 

 
 
Voor het eerst deed Zunderdorp mee aan de geranium actie van de 
Waterlandse Diaconieën en met groot succes. 
Er zijn namelijk wel 1000 geraniums verkocht ten behoeve van Stichting 
Hoeboeh (Hulp Oost Europa). Geweldig! 
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Paasontbijt 
 
Geweldig! Zoveel mensen deden mee en gaven iemand op voor een ontbijt 
op Paasmorgen. 
In totaal hebben we 81 paasontbijten in ons dorp weggebracht.  
Er is € 245,- overgemaakt op de rekening van de diaconie en aan contant geld 
was er €107,-binnengekomen 
De kosten voor het ontbijt € 315,23 zijn hiervan helemaal betaald. We 
houden een bedrag over € 36,77 voor de speeltuin. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook werden die ochtend in het hele dorp paasgroeten, bakjes met narcisjes, 
rondgebracht. 
Onze leden buiten het dorp hebben allemaal een mooie paaskaart gekregen. 
 
Alle medewerkers aan deze Paasakties heel hartelijk bedankt. 
 

De Diaconie 
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Een Pinksterlied van Hanna Lam 
 
 

Als alle hoop vervlogen is 
het leven leeg is door gemis, 
waait er de adem van Gods geest 
door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 
 
De woorden, tot de rand gevuld, 
spreken zich uit, zo wordt onthuld 
een nieuw refrein, een oud verhaal, 
een rondedans in tong en taal. 
 
Het vuur van wat eens is beloofd 
staat als een vlam op ieders hoofd, 
in alle talen wordt verteld: 
de liefde wint voorgoed het veld. 
 
Zij ademen een nieuwe naam, 
die geestdrift raakt ons allen aan, 
met vergezichten eeuwigheid 
binnen de grenzen van de tijd. 
 
Alsof de uittocht nieuw begint, 
de tamboerijn van ver weerklinkt, 
gaan wij op weg, bevrijd voorgoed; 
het wordt een eindeloze stoet. 
 
Als alle hoop vervlogen is 
het leven leeg is door gemis, 
waait er de adem van Gods geest 
door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 
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Tieneravond 20 mei  
 
Pinksterchallenge 
 
Alle tieners van Zunderdorp zijn welkom voor de Tieneravond op 
donderdagavond 20 mei a.s. om 19:00 uur in onze dorpskerk.  
Na het eten van een lekkere pizza gaan we jullie uitdagen voor een challenge. 
Een heel leuk spel. Alle tieners kunnen meedoen. Ook als je nog niet eerder 
bent geweest. Leuk als je meedoet! Stuur Anne-marie een berichtje 

(0642081177) en dan kan je gelijk je voorkeur voor een pizza doorgeven 😉 
 

Veel groeten, 
Taco en Anne-marie 

 

Kinderkrant 
 
Dag allemaal, 
 
Wat een feest! Heel voorzichtig is de kerk weer opengegaan op zondag 2 
mei. Wat gezellig om toen al kinderen in de kerk te zien. We starten nu ook 
de kinderkerk weer op. We verzamelen om 10:00 uur in de kerk en gaan na 
het kindermoment naar het Jeugdgebouw. Kinderen voor de crèche kunnen 
ook gezellig mee naar de kerk en gaan dan ook mee naar het Jeugdgebouw.  
 
Natuurlijk besteden we in de aankomende zondagen veel aandacht aan 
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Wat vieren we dan precies? Op Eerste 
Pinksterdag (zondag 23 mei) organiseren we ook weer een Kliederkerk voor 
alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de kerk. We gaan iets met bellen doen, 
vuur maken en doen een heel spel met een grote regenboogvlag. Meer 

verklappen we niet (en ja er is nog veel meer 😉) De Kliederkerk is op 
zondag 23 mei van 12:00-13:30 uur. Je kunt je aanmelden voor 18 mei a.s. bij 
Anne-marie, 0642081177. 
 
Als we aan de Kliederkerk denken, dan denken we ook aan Wim Hoeve. We 
ontvingen het hele verdrietige bericht dat Wim is overleden. Wim hielp 
achter de schermen met het maken van prachtige attributen die we konden 
gebruiken tijdens onze kliederkerkfeestjes. Ook maakte hij samen met Cees 
een prachtig decor voor onze kerstmusical. Ook wij zullen Wim heel erg 
missen. Een man die enorm van alle kinderkerkactiviteiten en onze kerk 
hield. 
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Na het Pinksterfeest gaan we het over Ruth hebben, een prachtig 
Bijbelverhaal. Alle kinderen krijgen hierover een speciaal werkboekje vol met 
leuke dingen die we gaan maken, spelletjes die we gaan spelen en liedjes die 
we kunnen zingen. Mocht je nog niet naar de kinderkerk kunnen komen, dan 
kan je natuurlijk ook vanuit huis meedoen. Wil je een boekje ontvangen, bel 
of stuur een bericht naar Anne-marie (nummer staat hierboven) dan komt 
het jouw kant op. 
 
Gelukkig kunnen we steeds meer doen met elkaar en daar zijn we blij en 
dankbaar voor. We hopen je snel te zien.  
 

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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