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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 
 

Hieronder de nieuwe mailadressen van de kerk: 
 

Kerkenraad 
 secretariaat@kerkzunderdorp.nl 
 
Voorzitter Kerkenraad 
 voorzitter@kerkzunderdorp.nl 
 
Diaconie 
 diaconie@kerkzunderdorp.nl 
 
Redactie Kerkklanken 
 kerkklanken@kerkzunderdorp.nl   
 
Algemeen 
 info@kerkzunderdorp.nl 
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Agenda  
 
do 1 juli Tieneravond met pizza (pag. 13) 
zo 4 juli 13:00-14:30 uur. Kliederkerk (pag. 13) 
   aanmelden vóór 18 mei a.s. bij Anne-marie, 0642081177. 
wo 7 juli 10.00-11.30 Koffiedrinken in het Jeugdgebouw ( pag. 10) 
wo 4 augustus 10.00-11.30 Koffiedrinken in het Jeugdgebouw  
 
Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig, met 

uitzondering van de vakantieweken 16 juli t/m 13 augustus. 
 

Kerkdiensten 
 
De kerkdiensten zijn toegankelijk voor ca. 40 personen. Daarnaast zijn alle 
diensten door iedereen live of op een later moment te volgen via Kerkdienst 
gemist of via de site van de kerk. 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 9 
 
 4 juli  ds. Taco Koster, afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 11 juli  ds. Taco Koster aandacht voor de kinderen die de overstap 

maken naar de middelbare school 
 18 juli  ds. Koos Staat, Andijk 
 25 juli  ds. Taco Koster en Kerkenraad 
 1 augustus ds. Cor Ofman, Amsterdam 
 8 augustus ds. Pieter Boomsma, Amsterdam 
 15 augustus ds. Taco Koster 
 22 augustus ds. Taco Koster, start Kinderkerk 
 29 augustus  ds. Pieter Boomsma, Amsterdam 
 5 september ds. Taco Koster 
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Lieve mensen, 
 
Steeds meer versoepelingen! En de 
vakantie in aantocht! Heel prettig! Ik 
verheug me in ieder geval op de komende 
weken. Een flinke stap terugdoen en veel 
meer tijd besteden aan de mensen die me 
lief zijn! Maar ik moet ook zeggen: ik ben 
wel erg nieuwsgierig hoe we met elkaar het nieuwe normaal zullen gaan 
invullen. Wat hebben we misschien wel geleerd in deze lastige periode? Dat 
geldt voor onze maatschappij, dat geldt voor ons dagelijks leven en dat geldt 
ook voor de kerk.  
 
We hebben geleerd dat we online veel goeds kunnen beleven. Natuurlijk, 
een online dienst is anders dan anders. Qua beleving en ontmoeting. Maar 
nu doen er ongemerkt meer mensen mee dan voorheen. (Je kunt aanhaken 
op een moment dat het jou uitkomt. Je kunt met meer rust een dienst 
meemaken. Je kunt gewoon eens nieuwsgierig meekijken.) Ook als we met 
veel meer mensen in het gebouw zelf kunnen zijn, zullen we rekening blijven 
houden met de online weergave. Ook op het gebied van 
cursussen/trainingen bleek dat de drempel minder hoog was. Ik heb nog 
nooit zoveel spontane aanmeldingen voor de Alpha Online gehad als in het 
afgelopen jaar. Een blijvertje dus, dat online gebeuren! 
 
We hebben geleerd dat we nieuwe wegen kunnen bewandelen. Een aantal 
vertrouwde initiatieven kon niet doorgaan. Jammer natuurlijk! Maar er 
kwamen ook nieuwe initiatieven tevoorschijn. We zijn midden in coronatijd 
een Kliederkerk gestart! En iedere keer weer is het een feest om met 40 
kinderen in te kerk te zijn, een bijbelverhaal te ontdekken en heel veel leuke 
dingen te doen. En sinds maart 2020 zijn Sander, Benjamin en ikzelf bezig 
met het maken van vlogs. Zelf vind ik dat een superspannend proces. Het ligt 
buiten mijn comfortzone. Maar ook zo leuk om te doen. En het levert weer 
nieuwe contacten op, zowel in Zunderdorp als in Amsterdam! Ik hoop dat we 
er na de zomer mee verder gaan! 
 
We hebben geleerd dat nieuwe generaties opstaan. In het vormgeven van de 
kerkdiensten zijn bijvoorbeeld vooral jongere mensen opgestaan. Zij konden 
nu eenmaal met minder risico blijven bewegen. Hun enthousiasme is 
aanstekelijk, zowel in de Kerk van Zunderdorp als bij de Zondagavondkerk in 
Amsterdam. En daarmee is er ook iets veranderd: we gebruiken meer 
muziek- en liedstijlen. We gebruiken meer multimedia en we zoeken met 
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regelmaat de interactie met elkaar. Juist met het oog op jongere generaties. 
En ik vind het stoer dat een aantal kerkenraadsleden het stokje zal 
doorgeven aan de volgende generatie. Dat getuigt van moed en veel 
vertrouwen! 
 
We hebben geleerd dat we volop kerk in het dorp kunnen en willen zijn. We 
konden geen fysieke ontmoetingen organiseren. En dat zal een aantal 
mensen in het dorp ook zeker gemist hebben. Maar we konden met kaartjes 
en presentjes wel iets van ons laten horen om elkaar een hart onder de riem 
te steken. En dat is wat we na corona ook blijven zoeken: hoe zijn we kerk 
met, voor en in het dorp? We geloven in Zunderdorp! En ja, zo’n uitspraak 
kun je dus op twee manieren opvatten en dat is precies ook de bedoeling. 
(En heb je een idee voor het komende jaar? Deel het met ons! Stuur me een 
appje of mail!) 
 
Het lijkt in eeuwigheid geleden, maar in oktober 2019 ben ik begonnen als 
dominee in de kerk van Zunderdorp. Met de vraag: ‘Help ons om kerk te zijn 
voor jongere generaties en om te blijven bewegen in het dorp. We willen een 
missionaire kerk zijn.’ Ik weet nog goed dat ik na de eerste persconferentie 
van Rutte een nacht lang wakker heb gelegen: ‘Ik kan wel stoppen met mijn 
werk! Alle plannen verdwijnen in de prullenbak!’ Maar nu ben ik vooral 
dankbaar voor alles wat we geleerd hebben en waar we zijn gaan bewegen! 
En begrijp me goed: ik wil het niet alleen maar positief maken. Corona is voor 
veel mensen een uiterst verdrietige en moeizame tijd geweest. En niet 
iedereen staat te juichen bij de ingezette processen. Maar ook: het oude 
normaal is verdwenen. Het nieuwe normaal moet zich nog gaan settelen. Dat 
is spannend. Maar ook uitdagend en hoopvol! 
 

Nou, na deze mijmeringen nog snel even een aantal praktische zaken: 

 In deze Kerkklanken lees je meer over de kerkenraad. We nemen met 
dankbaarheid afscheid van 7 personen. En we geven met vreugde Gods 
zegen mee aan 6 nieuwe leden. 

 Ik ga vier weekjes vakantie vieren. Dat start op vrijdag 16 juli en eindigt op 
vrijdag 13 augustus. Op zondag 15 augustus ben ik weer in de dienst 
present. Het wordt trouwens een zomer met drie bruiloften! (De laatste is 
op 27 augustus. Dan trouwt onze dochter met haar vriend!) 

 Ik hoop dat ik na de zomer weer verder kan met ‘Eten met de dominee’. 
En op vrijdag met ‘Lunchen met de dominee’. (En nu begrijp je ook 
waarom ik zo vaak op de racefiets stap: anders word ik een zware 
dominee.) 
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 Na de zomer moet snel duidelijk worden hoe we verder gaan in het 
proces. Het opstarten van een beroepingscommissie en zo. Natuurlijk 
gaan we jullie als gemeente en dorp daarbij betrekken. 
Ik wens je een mooie zomerperiode toe. Met volop rust en ontspanning. 
En natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Maar dan wens ik je veel 
sterkte en moed toe. In de kerk zingen we elkaar deze zegen toe: ‘Ga met 
God en Hij zal met je zijn!’ 
Een hartelijke groet, 

Ds. Taco Koster 
 
PS. Nog een nabrander. Bij het inleveren van de kopij komt het bericht 
binnen dat een flink aantal maatregelen vervalt. De anderhalve meter regel 
blijft bestaan, dus ook in het kerkgebouw. Er is plek voor pak hem beet 40 
personen. Maar de verplichting van het mondkapje en het vooraf aanmelden 
is vervallen. En, er is weer volop ruimte voor samenzang. En de koffie na 
afloop doen we buiten. 
 

Taco Koster 
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Vanuit de Kerkenraad  
 
Onder het genot van geweldig mooie muziek (Fauré: Cantique de Jean Racine) 
schrijf ik mijn laatste stukje als voorzitter van de kerkenraad. Op 4 juli, als de 
nieuwe ambtsdragers bevestigd worden, draag ik de verantwoording over aan 
de nieuwe voorzitter Nyckele Sap. 
 
In de 54 jaar dat wij op Zunderdorp wonen heb ik, met enkele korte 
onderbrekingen, in de kerkenraad gezeten. Daarom geef ik graag de nieuwe 
generatie ambtsdragers de ruimte om onze Kerk van Zunderdorp in liefde en 
onderlinge verbondenheid en met Gods hulp te besturen en daar heb ik alle 
vertrouwen in. Zoals het zo mooi staat in lied 416 : Ga met God en Hij zal met je 
zijn. 
 
Ik dank iedereen voor het vertrouwen wat u mij en ons als kerkenraad heeft 
geschonken in de afgelopen jaren en hoop en bid dat u dat vertrouwen ook aan 
de nieuwe kerkenraad zal geven. 
 
Afgelopen maandagavond hebben wij als “oude en nieuwe” kerkenraad een 
gezamenlijke vergadering gehouden. Daar zijn o.a. de jaarrekeningen van 
Diaconie en Kerk besproken en goedgekeurd, de overzichten komen op de 
website van de kerk te staan. Wilt u de jaarrekeningen inzien of heeft u vragen, 
neem hierover contact op met Jan de Haan of Diana de Haan-Prins. 
 
Nu de maatregelen in de pandemie wat ruimer zijn geworden hoop ik u weer 
spoedig in de kerk te ontmoeten. 
 

Hartelijke groet, 
Jan Gils, voorzitter kerkenraad. 

College van Kerkrentmeesters 
 
 
Jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters  
De jaarrekening is door het College van Kerkrentmeesters en de kerkraad 

goedgekeurd. De jaarrekening is bij mij ter inzage (na overleg). Ook is er op 

de website (www.kerkzunderdorp.nl) een verkort overzicht volgens de ANBI-

verplichting.  
Namens het college van kerkrentmeesters,  

Jan de Haan.  
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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.  
4 juli   Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat – Actie Vakantietas 
15 augustus  Kerk in Actie / Zending – Pakistan 
29 augustus  Koffietafel 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd. 
 

 
Jaarrekening 2020 – College van Diakenen 
De Jaarrekening over het afgelopen jaar is tijdens de kerkenraadsvergadering 
van 21 juni jl. goedgekeurd en is ingediend bij het Regionaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken van de PKN. 
De Jaarrekening 2020 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) 
 

Samen een bakkie doen? 
Gewoon omdat het weer kan. 
Woensdagmorgen 7 juli en 
woensdagmoren 4 augustus staat 
vanaf 10.00 uur tot half twaalf de 
koffie ( of thee) klaar in het 
Jeugdgebouw.  Iedereen hartelijk 
welkom om elkaar te ontmoeten. 
 
 

 

  

http://www.kerkzunderdorp.nl/
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Kerkenraad, afscheid en zegen 
 
Als Kerk van Zunderdorp zetten we een bijzondere stap. We nemen afscheid 
van zeven mensen die tientallen jaren als ouderling of als diaken in de 
kerkenraad zijn geweest. En dan praten we over Jan Gils, Hilda van Meerveld, 
Guus Klijn, Theo Roele, Ina Dijkstra, Jan van Meerveld en Els Heerding. Op 21 
juni hebben we deze mensen in het zonnetje gezet bij hun laatste 
vergadering. Zowel Taco als Nyckele hebben warme woorden van dank en 
waardering uitgesproken. En natuurlijk was er een prachtig boeket bloemen 
voor iedereen! Op zondag 4 juli zullen we ook in de kerkdienst afscheid 
nemen van deze mensen die zich met geloof, hoop en liefde ingezet hebben. 
 
Zes nieuwe mensen zullen op deze zondag bevestigd worden als 
ambtsdrager. Dan praten we over Nyckele Sap, Wilma van Arensdonk, 
Janneke van der Made, Anne-marie Bakker, Janine van Diggelen en John 
Kamphuis. En, goed om even te benoemen: Dirk Ubbels, Diana de Haan en 
Robert Gils blijven natuurlijk volop meedoen in de kerkenraad. Zo’n nieuw 
team moet zich nog een beetje gaan settelen, maar de volgende indeling is 
wel helder: 

 Nyckele zal bevestigd worden als ouderling (kerkrentmeester). Hij zal de 
nieuwe voorzitter van de kerkenraad zijn. 

 Anne-marie zal bevestigd worden als ouderling. Zij is aanspreekpunt voor 
de mensen in Zunderdorp en volop betrokken bij het kinder- en 
tienerwerk. 

 Wilma zal bevestigd worden als ouderling. Zij stuurt het proces van de 
kerkenraad aan en zal samen met Anne-marie de taakverdeling 
(secretariaat) nog verder uitwerken. 

 John zal bevestigd worden als ouderling. Hij zal zich vooral richten op het 
pastoraat, het omzien naar elkaar. Hoe kunnen we dat met elkaar zo goed 
mogelijk vormgeven? 

 Janine zal bevestigd worden ouderling. Zij zal haar expertise vooral 
inzetten op de grotere vragen van beleid: hoe zijn we een kerk die 
toekomst proof is? 

 Janneke zal bevestigd worden als diaken. Zij zal met de andere diakenen 
vorm geven aan de hulp voor anderen: hoe doen we dat als gemeente? 

 Robert en Diana gaan verder als diaken en Dirk gaat verder als ouderling 
(kerkrentmeester). 
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Bevestigd worden: dat klinkt wat zakelijk. Veel mooier om te zeggen: ‘We 
geven jullie Gods zegen mee! Jullie mogen dit werk doen in de kracht van 
Gods Geest! En dat is ook een proces van bidden, samen zoeken en elkaar 
helpen!’ 
 
Zondagmorgen 4 juli belooft een bijzondere dienst te worden. Woorden van 
afscheid én woorden van zegen. En na afloop onderstrepen we dit bijzondere 
moment door een high tea te houden (buiten, pastorietuin). En het concept 
is eenvoudig: als we allemaal iets lekkers meenemen is er meer dan genoeg! 
Dus, neem iets mee, zoet of zout, zelf gebakken of zelf gekocht, dat maakt 
niet uit. En natuurlijk kun je deze dienst ook online meevieren, op 
kerkdienstgemist.nl. 
 

 
 

  
Vlnr.: John Kamphuis, Janneke van der Made, Nyckele Sap, Diana de Haan, 
Dirk Ubbels, Taco Koster, Anne-marie Bakker, Wilma van Arendonk, Janine 
van Diggelen en Robert Gils. 
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Tieneravond 1 juli 
 
Wat hebben we in het afgelopen jaar boeiende en gezellige tieneravonden 
gehad. Voor de zomer organiseren wij nog een tieneravond en wel op 
donderdagavond 1 juli a.s. Alle tieners van Zunderdorp zijn welkom (dus ook 
als je nog nooit geweest bent). Na het eten van een lekkere pizza gaan 
hebben we een leuke afsluiter van het seizoen voor jullie. Kom je gezellig? 
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, 
 
De zon schijnt: het is zomer! Over een paar weken start de zomervakantie en 
daarmee sluiten we ook bijna het kinderkerkseizoen af. Wat een jaar was het 
met corona! We konden elkaar regelmatig op zondagmorgen niet echt zien, 
maar gelukkig hebben we toch veel mooie activiteiten kunnen organiseren.  
 
Dit jaar zijn we gestart met het organiseren van een Kliederkerk. Maar liefst 5 
kliederkerken hebben we er op zitten. Zo bijzonder dat er elke keer zo’n 40 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar hieraan meedoen en elke keer is het weer 
een groot feest. We eindigen dit kinderkerkseizoen daarom ook graag nog 
met een extra leuk Kliederkerkfeest. Op zondag 4 juli zal de kliederkerk van 
13:00-14:30 uur over Noach gaan. We gaan met elkaar een schip in elkaar 
timmeren, en we gaan natuurlijk weer iets koken (iets met een regenboog) 
en hebben hele leuke regenspelletjes voor jullie bedacht. Wil je ook 
meedoen? Super leuk! Meld je voor 1 juli a.s. aan bij Anne-marie, 
0642081177. 
 
De foto’s bij deze Kinderkrant zijn gemaakt bij de Pinkster-Kliederkerk. 
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Verder gaan er ook kinderen na de zomer naar de middelbare school. 
Traditiegetrouw zetten we deze kinderen dan ook extra in het zonnetje! Dit 
jaar zijn dat  

 Mariska Gils,  

 Eline van Meerveld en  

 Jonah Koeman.  
Op zondag 11 juli krijgen ze tijdens de dienst van de kerk een speciaal 
cadeau. Mariska, Eline en Jonah zijn dan natuurlijk ook van harte welkom bij 
onze tienergroep! 
 
Vanaf 18 juli t/m 15 augustus vieren we met de kinderkerk zomervakantie. 
Er is dan voor alle kinderen een speciaal programma in het Jeugdgebouw. Op 
zondag 22 augustus gaan we weer van start met het nieuwe jaar! Natuurlijk 
gaan we daarvoor weer een leuk en afwisselend programma voor jullie 
bedenken. Jullie horen daar tijdens de zomervakantie meer over. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 4 juli en wensen jullie ook alvast 
een super fijne zomervakantie! Veel plezier! 
 

Veel groeten van de kinderkerkcommissie 
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