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Ambulant missionair predikant 
Ds. Taco Koster  
 06 1992 1974 
 dominee@kerkzunderdorp.nl 
 
Secretariaat Kerkenraad 
Anne-marie Bakker-van Meerveld 
 06 4208 1177  
Wilma van Arendonk 
 06 2220 5252 
 secretariaat@kerkzunderdorp.nl 
 
Voorzitter Kerkenraad 
Nyckele Sap 
 06 3305 3619 
 voorzitter@kerkzunderdorp.nl 
 
Diaconie  
Robert Gils 
 06 1654 3101  
Diana de Haan-Prins 
 06 5588 8737  
Janneke van der Made 
 diaconie@kerkzunderdorp.nl 
 
Kerkrentmeesters – verhuur kerk 
Nyckele Sap  
Dirk Ubbels 
 06 2422 6106 
 secretariaat@kerkzunderdorp.nl 
 
Ouderling pastoraat 
John Kamphuis 
 06 2959 0373 
 secretariaat@kerkzunderdorp.nl 
 
Algemeen ouderling 
Janine van Diggelen 

Algemeen Kerkenraad 
 info@kerkzunderdorp.nl 
 
Verhuur Jeugdgebouw 
Hilda van Meerveld-Pronk 
 06 1569 7190 
 hildavanmeerveld@live.nl 
 
Redactie Kerkklanken 
 kerkklanken@kerkzunderdorp.nl 
 
Bankgegevens: 
• Prot. Gemeente Zunderdorp 

NL 09 RABO 0310 7090 32  
•Diaconie Prot. Gemeente 

Zunderdorp 
NL 26 RABO 0310 7576 14 
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Privacy-gevoelige informatie is uit de 
digitale versie van Kerkklanken verwijderd 

 
 

Agenda  
 
ma 6 sept. 09.30-12.00 Jeugdgebouw schoonmaken (pag. 11) 

zo 12 sept. 10.00 uur Feestelijke Opening Winterwerk 

wo 15 sept. 10.00-11.30 Koffiedrinken in het Jeugdgebouw (pag. 12) 

zo 3 okt. 13.00-14.30 Kliederkerk, aanmelden bij Anne-marie (pag. 13) 

ma 4 okt. 09.30-12.00 Jeugdgebouw schoonmaken (pag. 11) 

wo 20 okt.  10.00-11.30 Koffiedrinken in het Jeugdgebouw (pag. 12) 
Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig 
 

Kerkdiensten 
 
Alle diensten zijn ook live of op een later moment te volgen via  
Kerkdienstgemist.nl  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 
 
 5 sept. ds. Andries Bakker, Hoofddorp 

 12 sept. Opening Winterwerk - ds. Taco Koster  

 19 sept. Viering van het Avondmaal - ds. Taco Koster 

 26 sept. ds. Mirjam Verschoof, Utrecht 

 3 okt. ds. Taco Koster 

 10 okt. ds. Taco Koster 

 17 okt. ds. Taco Koster 

 24 okt. ds. Marijke Gehrels, Amsterdam 
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Lieve mensen, 
 
Het ene moment sta je nog voor de 
zomervakantie, het andere moment is alles al 
aan het opstarten. Het is zoals het is. Ik heb er 
zin in om weer aan het werk te zijn. Het is op 
het moment van schrijven best druk, maar dat 
komt vooral door het feit dat onze dochter zal 
gaan trouwen. En zo’n bijzonder moment 
vraagt even alle aandacht. Deze keer een korte 
bijdrage van mij. 
 
Een vrolijke toon, het begin van mijn bijdrage. Maar ik realiseer me dat er 
veel verdriet is in ons dorp. En dat er wereldwijd grote zorgen zijn voor veel 
mensen. Het is waardevol om anderen te helpen, dat is de oproep die ik in 
het evangelie hoor, maar ik kan me ook weleens machteloos voelen. Wat is 
het fijn als er dan mensen zijn die bemoedigen en uitdagen om te blijven 
bewegen.  
 
Daarom ben ik blij met de kerk. Daar ervaar ik dat. Elkaar bemoedigen, elkaar 
uitdagen en elkaar helpen. Samen kunnen we Gods liefde handen en voeten 
geven. In het besef dat we daarin ook mogen bidden om Gods hulp, kracht en 
vrede! Ik kan me zo getroost voelen als ik samen met anderen iets ervaar van 
de Heilige Geest die aan het werk is. Dat maakt dat ik hoopvol verder zal 
gaan! 
 
Er moet nog van alles op gang worden gebracht, maar ik neem je graag mee 
in wat ik al zie borrelen en pruttelen: 
 
• De eerste vergadering van de kerkenraad was vol enthousiasme.  
 
• Na mijn zomervakantie had ik zes aanmeldingen voor Alpha Online in mijn 

mailbox staan. Hoe bijzonder is dat? En ik hoop op nog meer aanmeldingen! 
(Af en toe zien we ook deelnemers van Alpha in de kerk.) 

 
• We hebben het aanbod gekregen om in Amsterdam de cursus Tijd voor 

Elkaar te gaan organiseren, online. Dit is de moderne variant van de 
Marriage Course. Een cursus voor stellen die willen investeren in hun 
relatie. Een soort APK: hoe staan we ervoor en waar kunnen we verbeteren? 
En het leuke is: er komt ook een speciale campagne waar we op meeliften! 
Zie www.tijdvoorelkaar.nl. 

  

http://www.tijdvoorelkaar.nl/
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• Op zondag 12 september organiseren we een feestelijke startzondag 
waarvoor we leuke plannen gaan uitwerken. En wat mij betreft doet 
iedereen uit het dorp mee! 

 
Houd de website en de nieuwsflits in de gaten voor het laatste nieuws! 
Een hartelijke groet, 

Taco Koster 
 
PS Ik probeer iedere vrijdag in de kerk van Zunderdorp te zijn. Je kunt dan 

altijd even naar binnen lopen. Weet je welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de Kerkenraad 
 
Wat een feestelijk zondag, die 4e  juli. Niet alleen 
vanwege de geplande bevestiging van nieuwe 
ambtsdragers en het bedanken van de vertrekkende 
maar ook omdat we met z'n allen weer konden 
zingen in een gevulde kerk. En echt weer 
Zunderdorp, een rijk gevulde tafel met lekkernijen voor de High Tea na 
afloop. Dat gaan we vaker doen! Hopelijk met steeds meer mensen. Verderop 
in deze Kerkklanken staan wat foto’s van deze feestelijke dag.   
 
Ondertussen vulde de kerk zich met 40 kinderen voor de inmiddels in 
Waterland beroemde kliederkerk. Wederom een groot succes en als ik me 
niet vergis zag ik vanuit de verte een heuse ark gebouwd worden. Prachtig 
allemaal.  
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De toren is in de afgelopen tijd ontdaan van 
doek en steigers. Op 9 juli jl. zijn de haan en 
het grote kruis weer teruggezet op het 
hoogste punt. Fantastisch dat de firma 
Braspenning de restauratie van het kruis heeft 
verzorgd en dat de inwoners van ons dorp met 
elkaar gezorgd hebben dat de haan weer 

goudgeel straalt! 
Het kerkgebouw 
blijft daarmee een 
prachtig gebouw, 
kerk voor iedereen, een gewijde plek. Een kerk 
moet een kerk blijven, niet alleen voor de 
gelovigen maar voor de hele gemeenschap. Er 
moet veel mogelijk zijn en de schitterende 
nutteloosheid mag niet worden onderschat. Een 
plek waar je binnen kan lopen of even tegenaan 
kan staan. Stel het zou een supermarkt worden, 
dan is het niet meer het  hart van het dorp en 
heeft het dorp geen hart meer. Enkel een nieuwe 
supermarkt.  

 
Dat niet alleen wij als kerkenraad maar ook dorpsgenoten dit belang 
onderkennen bleek wel toen een aantal inwoners spontaan hielp met het 
mooi maken van de kerk en de ruimte er omheen voor de begrafenis van 
Joost Lattmann. Het heeft zelfs geleid tot een aanbod om het groen naast en 
achter de kerk blijvend te willen onderhouden! Wat een prachtig verbond.  
 
De eerste officiële vergadering van de “nieuwe” kerkenraad is gehouden op 
24 augustus jl. Een volle agenda want er is veel te regelen en over te dragen 
en te bespreken. 
 
Tijdens de vergadering spraken we ook onze grote dank uit aan allen die 
tijdens de zomerperiode gezorgd hebben voor continuïteit van al het 
kerkenwerk. We kijken terug op een spannende periode waarin afwisselend 
onze eigen predikant ds. Koster,  vaste gastpredikanten zoals Staat, Boomsma 
en Ofman, en eenmalig Arie de Rover de diensten leidden. En 25 juli was 
helemaal bijzonder, Taco was fysiek afwezig maar toch volop aanwezig in zijn 
eerder opgenomen preek. In de kerk weliswaar via de beamer maar via 
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kerkdienstgemist.nl was er geen verschil te zien. Geweldig knap allemaal  en 
heel fijn, maar laten we hopen dat het niet te vaak op deze manier hoeft. 
 
De nieuwe ploeg, met Diana, Dirk en Robert als verbindende mensen met de 
oude ploeg, is nu echt van start gegaan.  We kijken vol verwachting vooruit, 
om te beginnen naar de startzondag op 12 september. En het is geweldig dat 
we ook weer mogen uitkijken naar een gezamenlijk avondmaal tijdens de 
kerkdienst van 19 september a.s.  
 
Fijn als we elkaar weer kunnen begroeten.  

Nyckele Sap, voorzitter 
 
 

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.  
 
 5 september Kerk in Actie: Werelddiaconaat – Ghana 
 12 september Kliederkerk Zunderdorp 
 26 september Kerk in Actie: Zending – Vredeswerk 
 3 oktober -  PKN: Israël Zondag 
 17 oktober -  Kerk in Actie: Wereldvoedseldag 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.  

Namens het college van diakenen, 
Diana de Haan-Prins 
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Jeugdgebouw 
 
Meer dan 40 jaar hebben wij met een grote groep vrijwilligers voor ons 
Jeugdgebouw klaargestaan om te helpen bij feestjes en vergaderingen. 
De meeste medewerkers zijn ook 40 jaar ouder geworden en daarom hebben 
wij besloten om ons Jeugdgebouw niet meer met verzorging te verhuren. De 
inwoners van Zunderdorp kunnen het Jeugdgebouw gewoon huren en dan 
zelf voor alles zorgen.  Meer weten – bel Hilda 0615697190 
 
In Corona tijd hebben we gelukkig ons Jeugdgebouw diverse keren kunnen 
verhuren aan een HBO opleiding om toch nog een beetje uit te kosten te 
komen. Zij hebben nu ook voor komend schoolseizoen een paar dagen in de 
maand het gebouw gehuurd.   
 
Om een mooi en schoon Jeugdgebouw te blijven houden, hebben wij een 
nieuw plan bedacht, te weten:  
 
 
 
 
 
 
met andere woorden:  

 
Om ons Jeugdgebouw mooi te blijven houden hebben we vrijwilligers nodig 
die  1 x per maand willen helpen met opruimen, schoonmaken, straat wieden, 
kortom alle voorkomende klusjes doen. Voor iedereen jong of oud is er wel 
wat te doen.  
Vanaf half tien tot 10 uur staat de koffie of thee klaar, daarna gaan we aan de 
slag tot 12 uur. Mocht je niet zo vroeg kunnen maar wel later, ook meer dan 
welkom. Van 12 uur tot 12.30 uur is er voor iedereen een drankje om hopelijk 
heel tevreden terug te kijken op een geslaagde ochtend.  
Dit willen we elke eerste maandag van de maand doen. 
Kom je ook helpen? Heel graag!  
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Koffie inloop ochtend in het Jeugdgebouw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gewoon omdat het weer kan. De vorige ochtenden werden meer dan goed 
bezocht en wij willen heel graag hiermee doorgaan. Elke 3e woensdagmorgen 
van de maand. Eerstvolgende keer – woensdagmorgen 15 september, 20 
oktober enz. Vanaf 10.00 uur tot half twaalf de koffie (of thee) klaar in het 
Jeugdgebouw.  Iedereen, jong of oud hartelijk welkom om elkaar te 
ontmoeten. 

 
 
Tieneractiviteiten 
 
Vanaf september starten we met het organiseren van tieneractiviteiten. We 
hebben besloten om de tienergroep op te delen in twee leeftijdsgroepen, 
namelijk de 12 tot 15 jaar-groep en een groep van 16 tot 20 jaar. Voor beide 
groepen gaan we in de aankomende maanden activiteiten organiseren. Op dit 
moment zijn we nog bezig met alle voorbereidingen en we kunnen vertellen 
dat het heel leuk wordt! Alle tieners in het dorp krijgen natuurlijk een 
uitnodiging. Leuk als je een keer komt kijken. Tot binnenkort! 
 

Taco en Anne-marie 
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Kinderkrant 
 
De scholen zijn weer begonnen, de zomervakantie is voorbij en dat betekent 
dat wij ook weer gaan starten met de Kinderkerk! We hopen dat jullie heerlijk 
hebben genoten van de vakantie. We zagen van een aantal kinderen leuke 
vakantiefoto’s voorbij komen.  
 
In de afgelopen weken hebben we veel nagedacht over een nieuw thema en 
over nieuwe activiteiten die we willen gaan organiseren. We gaan het dit jaar 
hebben over het thema:  
 
 
 
Hoe zorgen we samen 
goed voor elkaar? Hoe 
zorgen we samen goed 
voor de schepping? Maar ook hoe kunnen we samen luisteren, samen 
bouwen, samen spelen en samen meer horen over de verhalen uit de Bijbel. 
 
Vanaf de startzondag 12 september a.s. zal er weer elke zondag Kinderkerk 
zijn. We starten met elkaar in de kerk om 10:00 uur en gaan na een 
kindermoment voor ons eigen programma naar het Jeugdgebouw. De 
Kinderkerk is voor iedereen en is ook toegankelijk voor iedereen. We lezen 
een verhaal, maken muziek en gaan dan aan de slag met knutselen, 
toneelspelen of spelletjes spelen. Rond 11:00 uur is de Kinderkerk weer 
afgelopen. Kom gerust eens kijken! Voor de allerkleinste kinderen is er een 
crèche in het Jeugdgebouw. Dit jaar zullen we ook regelmatig een gast uit het 
dorp uitnodigen die iets meer kan vertellen dat past bij het thema samen 
(bijvoorbeeld samen muziek maken). 
 

Ook zullen we weer elke maand een Kliederkerk 
organiseren. Op zondag 3 oktober a.s. is de 

eerste. Er is plek voor 50 kinderen.  
Meld je snel aan bij Anne-marie, 

064208117. De Kliederkerk is voor 
alle kinderen van de basisschool. We 
starten met het verhaal over 
Abraham en gaan zelfs eigen tenten 
bouwen.  

We hebben er weer super veel zin in.  
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In november gaan we weer starten met het oefenen voor de Kerstmusical. In 
de aankomende maanden staan er dus veel leuke dingen op het programma. 
Het lijkt ons leuk je te zien! 
Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
 

Hulp gezocht! 
 
Voor ons Kinderwerk zijn we op zoek naar helpende handjes. 
Vind je het leuk om mee te werken bij het organiseren van 
de Kliederkerk? We zijn op zoek naar mensen die willen 
helpen om er samen een mooi feest van te maken. Alle 
helpende handjes zijn welkom!  

 
Ook zijn wij op zoek naar mensen die mee 
willen helpen bij de Kinderkerk. Een keer in de paar weken 
ben je dan aan de beurt.  
Neem eens contact op met Anne-marie, 0642081177. 

We horen graag van je! 

 

 
4 juli 2021 
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