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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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gevoelige informatie is uit de 
digitale versie van Kerkklanken verwijderd 

 

Agenda  
 
ma. 6 dec. 10.00 uur Schoonmaken Jeugdgebouw 

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. 
 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 8 
 
zo.  5 dec. 10.00 uur 2e Adventszondag - ds. Taco Koster 

zo.  12 dec. 10.00 uur 3e Adventszondag - ds. Koos Staat, Andijk 

zo.  19 dec. 10.00 uur 4e Adventszondag - ds. Taco Koster  

vr.  24 dec. 19.30 uur Kerstavond - John Kamphuis, Zunderdorp 

za.  25 dec. 10.00 uur Kerstmorgen - ds. Taco Koster 

zo.  26 dec. GEEN DIENST 

vr.  31 dec. 19.30 uur Oudjaar - ds. Pieter Boomsma, Amsterdam 

zo.  2 jan. 10.00 uur Nieuwjaarsdienst - ds. Taco Koster 

zo.  9 jan. 10.00 uur - ds. Taco Koster 

zo.  16 jan. 10.00 uur - ds. Taco Koster 

zo.  23 jan. 10.00 uur - ds. Ilonka Terlouw, Tollebeek 

 

Nagekomen bericht  
betreffende de gang van zaken tijdens de kerkdienst 
 
Op 2 december komt de PKN indien nodig met aanpassingen i.v.m. de nieuwe 
coronaregels. 
Tot die tijd: 1,5 meter 
 mondkapjes bij verplaatsen 
 basisregels zoals handen wassen 
 en thuis blijven bij twijfel. 
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Lieve mensen, 
 
Het is een gekke tijd. En daarmee vertel ik jullie niets 
nieuws. Op het moment van schrijven zijn de 
besmettingen enorm hoog en komt er een vervroegde 
persconferentie aan. Dat geeft mij een onrustig en 
onzeker gevoel. En dan heb ik nog niets gezegd over 
mensen die ziek zijn/worstelen met corona en over 
mensen in de zorg die keihard moeten werken. En over 
de tegenstellingen die steeds scherper worden in onze 
maatschappij.  
 
Ik ben een groot voorstander van vaccineren, maar ik wil mijn best doen om 
te blijven verbinden. En ik hoop dat we als kerk handen en voeten kunnen 
geven aan die verbinding naar elkaar. Iedere week verstuur ik een digitale 
nieuwsbrief en ik kies sinds corona wekelijks voor deze ondertitel: ‘Houd 
moed en heb lief!’ Dat is niet alleen een praktische oproep, mijn geloof speelt 
daarin ook een rol. Moed houden lukt me beter als ik leef met vertrouwen op 
God. En liefhebben lukt me beter als ik me realiseer dat Gods liefde sterker is 
dan mijn falen en stuntelen. Liefde ontvangen is liefde delen. 
 
Hoe  het verder gaat? Welke maatregelen er zullen volgen? We gaan het 
meemaken en als kerk zullen we er ongetwijfeld een weg in vinden. 
Misschien goed om nog te benadrukken dat we iedere zondag ook online te 
volgen zijn. Op kerkdienstgemist.nl kun je live meekijken of later de dienst 
beleven. (Heel aantrekkelijk, dat later terugkijken. De zondag op je gemak 
starten en op een ander moment de dienst inschakelen. Het gebeurt veel.) En 
verder zijn we bezig met mooie dingen: 

 
 Bij de Kliederkerk is het hartstikke druk. De laatste keer waren er 50 

kinderen. En nu zijn de voorbereidingen gestart voor de Kerstmusical. Ruim 

40 kinderen doen mee in deze unieke happening.  

 De vlog Anderhalve Meter is opgestart. Mooie gesprekken met inspirerende 

gasten, nu gefilmd in de Zondagavondkerk op het Begijnhof. Met prachtige 

muziek van Benjamin. De eerste vlog in deze nieuwe serie is net online 

gegaan. Zoek op YouTube op vlog Anderhalve Meter. Een gesprek met 

Cocky Drost, liefdesspecialist en relatiecoach. Een gesprek over liefde, 

mildheid, geloof en seks.  
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 Er is een tienergroep gestart voor jongere tieners. Madelon en Anne-marie 

hebben alle tieners in het dorp benaderd. De eerste avond was een succes. 

Met een leuk spel hebben we elkaar beter leren kennen. In januari starten 

we met deze groep een goed programma op. We hebben er zin in! Veel 

gezelligheid en mooie gesprekken over de dingen die gebeuren, ook in 

relatie tot geloven. 

 Ik merk dat veel werk ook achter de schermen gebeurt. Mensen die met 

elkaar meeleven, bezoekjes die gebracht worden, kaartjes/appjes die 

verstuurd worden. Ik kan daar blij van worden. En ik hoop natuurlijk dat we 

daar allemaal aan mee doen, deze beweging van omzien naar elkaar! Zeker 

in deze ‘donkere dagen’. 

 
Nou ja, er is vast meer te zeggen. Persoonlijk is het een wat hectische tijd. De 
kleine verbouwing thuis is wat rommeliger geworden dan gedacht. En in deze 
weken moet ik werken aan de afronding van een (verplichte) studie. Maar dat 
komt goed. Ik vind me een bevoorrecht mens dat ik op mooie plekken als de 
kerk van Zunderdorp en de Zondagavondkerk mag werken!  
 
Een hartelijke groet, 

Taco Koster 
 
PS. Ik probeer sowieso iedere vrijdag in de kerk van Zunderdorp te zijn. Je 
kunt dan altijd even naar binnen lopen. Weet je welkom! En wil je me op een 
ander moment spreken, schroom niet om me even te bellen, te appen of te 
mailen! 
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Daags na de Eeuwigheidszondag kijken we als 
kerkenraad terug op een mooie dienst. De rust 
waarmee de namen werden genoemd en de 
prachtige bijdrage van Benjamin op de piano en 
Geertje op de cello (Spiegel im Spiegel van Arvo 
Pärt) maakten het allemaal waardig en waardevol.  
 
In de afgelopen periode hebben we ons tijdens de vergadering van 21 
oktober naast allerlei praktische zaken vooral geconcentreerd op de invulling 
van de kerkdiensten. Samen met Taco is daarover goed gesproken en het is 
fijn te merken dat predikant en kerkenraad elkaar heel goed kunnen vinden. 
Juist door het live samenzijn in de kerk krijgen de diensten weer wat meer 
vulling o.a. met gebed en samenzang.  Terwijl ik dit schrijf dreigt helaas 
alweer een mogelijke lockdown. Laten we het niet hopen, zeker niet als je 
voelt hoe fijn het is elkaar in de kerk te kunnen begroeten.   
 
Al snel na deze vergadering kwamen we op 9 november wederom bij elkaar. 
Het bezoek van onze classispredikant Ds. Peter Verhoeff stond gepland en die 
afspraak was al lang geleden gemaakt. Na een persoonlijke ontmoeting met 
Taco is Ds. Verhoeff in gesprek gegaan met de kerkenraad. Voor ons een goed 
moment om te kunnen leren van de ervaringen die hij opdoet als 
classispredikant in Noord-Holland waar hij zo’n 140 gemeenten bezoekt en 
tevens om wat namen uit zijn netwerk te vernemen waar we gebruik van 
kunnen maken. Al pratende toonde hij ook steeds meer belangstelling in 
hoeverre hij iets van ons zou kunnen leren. Hij was onder de indruk van het 
feit dat een ervaren kerkenraad zoveel ruimte heeft gegeven aan een nieuwe 
generatie, dat vond hij moedig en tegelijk precies datgene wat op meer 
plaatsen zou moeten gebeuren. En als dat kan in harmonie dan is dat iets om 
heel dankbaar voor te zijn.  We kwamen tot de conclusie dat we als gemeente 
goud in handen hebben, een prachtige kerk met vele meelevende leden, een 
dominee, een pastorie, een jeugdgebouw en een mooie samenwerking met 
de Zondagavondkerk. Een open kerk, laagdrempelig maar wel degelijk met 
een missie!  
 
Intussen bereiden we ons zo goed mogelijk voor op Advent en Kerst. De 
kerstmusical, kerst op het plein en uiteraard de kerkdiensten. Kom zo vaak als 
u kunt, we verwelkomen Taco Koster, Koos Staat, John Kamphuis en Pieter 
Boomsma de komende weken en wensen de predikanten sterkte.  
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Heel dankbaar zijn we als kerkenraad dat er zoveel mensen uit het dorp 
meehelpen met allerlei klussen. Onderhoud goten kerk, diverse 
werkzaamheden aan de pastorie, ondersteuning bij begrafenissen, 
klokkenluiden, schoonmaken noem maar op. Extra dank ook aan een initiatief 
van bewoners rondom de kerk om samen met gemeente en centrale 
dorpenraad de tuin rondom de kerk aan te gaan pakken.  
 
In de laatste week van het jaar brengen we de OUDEJAARSCOLLECTE onder 
uw aandacht. Als het mag dan brengen we de brief bij u aan de deur en 
hopen dat u wilt bijdragen aan het onderhoud van onze dorpskerk en de 
bestrijding van de kosten van activiteiten die we het hele jaar door 
organiseren. Zonder uw steun is dit echt niet mogelijk! 
 
Namens de gehele kerkenraad wens ik u een gezegende decembermaand. 
Kijk, vaak heel dichtbij, ook naar uw naaste en deel.  

Nyckele Sap, voorzitter 
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Collecten komende zondagen 
Tijdens de dienst wordt er weer gecollecteerd in de kerk, maar overmaken 
mag ook (met of zonder QR-code) 
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.  
 
12 dec. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat - Een stabiel thuis voor  
 kinderen 
19 dec. Kerk in Actie: Kinderen in de knel 
24 dec. Waterland-project 
25 dec. Diensten Met Belangstellenden 
16 jan. Groot Nieuws Radio 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd. 
 
Actie Schoenendoos 2021 – Tover een schoenendoos om tot een 
mooi cadeau voor een kind https://schoenendoosactie.nl/ 

Geweldig! Ook dit jaar is er weer volop meegedaan 
voor Actie Schoenendoos. Er zijn 59 schoenendozen 
gebracht, prachtig versierd en gevuld met leuke en 
goede spulletjes om kinderen echt te verrassen. 
Bovendien kwam er voor de verzending maar liefst 
€ 425,- binnen.  

Hilda en Piet van Meerveld zullen de schoenendozen naar het verzamelpunt 
in Purmerend gaan brengen.  
 

Gift van de Stichting School met den Bijbel 
Onlangs mocht de Diaconie een zeer gulle 
gift van de Stichting School met den Bijbel 
ontvangen, te weten € 2750,-- (voor de 
Tieners en jongeren € 1000,--, de 
Kliederkerk € 1500,-- en Actie 
Schoenendoos € 250,--).  
Hier willen wij de Stichting heel hartelijk 
voor bedanken! Geweldig dat wij in ons 
dorp elkaar zo kunnen en mogen helpen.  
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Waterland-project 2022 en Verjaardagsfonds 2022 
 
Elk jaar kiezen de gezamenlijke 
Waterlandse Diaconiën een project, 

waarvoor een jaar lang gezamenlijk wordt gecollecteerd. In de kerk van 
Zunderdorp collecteren we daar altijd op Kerstavond en bij de Tentdienst 
voor. Voor 2022 heeft de Diaconie van Zunderdorp een project aangedragen, 
te weten Stichting Oud in Afrika. 
 
Ook het Verjaardagfonds zal volgend jaar bestemd worden voor Stichting Oud 
in Afrika. Met uw verjaardag sturen we u een felicitatiekaartje om u een fijne 
dag te wensen, en vragen we u een kleine bijdrage te willen geven voor een 
goed doel.  
Afgelopen 2 jaren was het fonds voor ‘Hart voor Noord’, een goed doel 
dichtbij, nu kiezen we dus bewust voor een doel verder weg, maar waar we 
via Marja en Jos Dreesens toch nauw bij betrokken zijn. 

 
Schoonmaak Jeugdgebouw  
 
Maandag 6 december a.s. vanaf 10.00 uur willen we weer aan de 
schoonmaak in het Jeugdgebouw. We beginnen met koffie, waarna we aan de 
slag gaan. Vele handen maken licht werk en het is ook nog eens reuze 
gezellig.  
Fijn als je komt. Alvast dank voor je hulp. 
Hartelijke groet, 

Namens uw Diaconie, 
Diana de Haan-Prins 

Verkoop 
Van mevr. Honingh kregen wij 
door haar en haar zus gebreide 
sokken, sjaals, muts enz. om te 
verkopen voor de kerk. Ze liggen 
achterin de kerk bij de 
boekentafel.  
Mevr. Honingh en zus, heel 
hartelijk bedankt. 
 
Achter in de kerk staan ook nog te koop een paar potten heerlijke pruimen- 
en bramenjam, gemaakt door dhr. Bert Vlaanderen. 
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Tieneravonden 
 
Op donderdagavond 18 november is een 
nieuwe tienergroep in de kerk gestart met 
10 nieuwe tieners. Alle tieners uit het dorp 
en alle tieners buiten het dorp, die 
betrokken zijn bij de Kerk van Zunderdorp 
hadden daarvoor een persoonlijke 
uitnodiging per post gekregen. 
We hebben pizza's gegeten en een vrolijk 
kennismakingsspel gespeeld. De kerk was 
omgebouwd tot een onbewoond eiland en 
met elkaar moesten de tieners het 
overlevingsspel spelen. Een mooie manier om elkaar te leren kennen. 
Ontzettend leuk om te zien dat de stemming er gelijk heel goed in zat en er al 
gelijk een groepsgevoel was. 
In januari gaan we verder met een met een leuk en nieuw programma op de 
donderdagavond. In de volgende Kerkklanken lees je er meer over en 
natuurlijk op Facebook e.d.  
 
Wil je meer informatie en/of gezellig eens komen kijken, stuur ons een 
berichtje via info@kerkzunderdorp.nl 
Veel groeten,  

Taco, Madelon en Anne-marie 
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Kinderkrant 
 
Hoi allemaal, 
 
De afgelopen zondagen zijn we gestart met het oefenen voor het hoogtepunt 
van het jaar: de Kerstmusical! Dit jaar doen er 43 kinderen mee! Zo bijzonder! 
We zouden de musical graag dit jaar weer willen opvoeren op een podium in 
een volle kerk maar dat zit er helaas vanwege alle coronamaatregelen niet in. 
We gaan daarom net als vorig jaar de kerstmusical opnemen op film. Op 
Eerste Kerstdag, 25 december zal onze musical te zien zijn via de 
Kerstmorgendienst in de kerk en later ook via YouTube (de link kun je tegen 
die tijd vinden op onze website).  
De Kerstmusical heet Licht in de nacht. Zo leuk om te zien dat ook weer 
nieuwe kinderen en kinderen van de Kliederkerk dit jaar meedoen. De 
kinderen kunnen zo prachtig zingen en toneelspelen. Echte talenten! We 
raden je zeker aan om deze musical te gaan bekijken.  
 
Super blij zijn we dat Jacqueline Sap in de organisatie van de Kerstmusical is 
gekomen. Zo fijn! We zijn heel blij dat Benjamin en Daniel Sap weer voor de 
muziek zorgen en zijn heel dankbaar dat Sander Cijsouw de montage weer 
doet (dat is echt een enorme klus!).  
In de volgende Kerkklanken plaatsen we wat leuke foto’s. We kijken uit naar 
Kerst! Het feest van Licht en hoop. We hopen dat iedereen, ook in deze tijd, 
Kerst als een feest mag ervaren. 
 
Op onze Facebookpagina vind je ook leuke foto’s van de Kliederkerk van 
november. Bijna 50 kinderen hebben daar op een creatieve manier 
kennisgemaakt met het verhaal over Jozef en zijn dromen. Hebben jullie ook 
de prachtige put gezien bij de kerk die de kinderen hebben gemaakt?  
 
Ondanks deze gekke tijd zijn wij ontzettend blij en dankbaar dat we met 
elkaar nog zoveel leuke activiteiten konden organiseren.  
Veel groeten namens de Kinderkerkcommissie, 
 

Anne-marie  
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