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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  
 
Donderdag 20 januari start de online Tijd-voor-elkaar-cursus, zie pag. 5 

 

Iedere vrijdag van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig 
 
 

Kerkdiensten 
 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en 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. 10 

 
 23 jan ds. Ilonka Terlouw, Tollebeek 

 30 jan ds. Rene Visser, Amsterdam 

 6 feb ds. Taco Koster 

 13 feb ds. Taco Koster 

 20 feb ds. Taco Koster 

 27 feb ds. Bram Dijkstra, Nieuw Vennep 
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Lieve mensen, 
 
2022 is echt begonnen. We hebben een 
nieuwe regering, we zitten nog steeds 
volop in de coronamaatregelen en er zijn 
heel veel vragen, ook op het wereldtoneel, 
waar we geen antwoord op hebben. Zo 
klinkt de hele korte samenvatting tot nu 
toe. En dan staat maandag 17 januari ook 
nog eens te boek als ‘blue monday’, de 
meest depressieve dag van het jaar. De afgelopen zondagen heb ik hele 
andere begrippen in het middelpunt geplaatst: 
 
• Hoop 

• Vrede 

• Vreugde 

Deze woorden zijn voor mij verbonden aan geloven. Ze vertellen me iets over 
God. En ze dagen me uit om te kiezen voor hoop, vrede en vreugde. 
(Daarmee is het meer dan een gevoel dat door de omstandigheden bepaald 
wordt.) En, ze dagen me uit om die woorden in praktijk te brengen; om hoop, 
vrede en vreugde te delen met anderen.  
 
Ook als kerk in Zunderdorp schakelen we mee in alles wat gebeurt. 
Momenteel zijn de diensten online te volgen op kerkdienstgemist.nl. En we 
zien uit naar het moment dat we weer bezoekers mogen verwelkomen, de 
kinderkerk kunnen starten en bijvoorbeeld weer gezellig een kop koffie 
kunnen drinken. En tot die tijd houden we stug vol en zijn we dankbaar voor 
de digitale mogelijkheden! En wil je gewoon de kerk eens inlopen, even stil 
zijn, een kaarsje aansteken? Iedere vrijdag is de kerk van 10.00 tot 16.00 uur 
geopend. Gewoon doen! 
 
Als kerk zijn we, soms samen met de Zondagavondkerk in Amsterdam, actief 
in het aanbieden van cursussen, juist ook met als doel om mensen met elkaar 
in gesprek te brengen en elkaar te helpen om stapjes te zetten. Een kort 
overzichtje van de plannen: 
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•Op donderdagavond 20 januari start de ‘Tijd voor Elkaar Cursus’, ook wel de 

‘Marriage Course’ genoemd. Een reeks van 7 avonden waarin je als stel in 

gesprek zult gaan over bijvoorbeeld: ‘De verbinding versterken; De kunst 

van het communiceren; Het oplossen van conflicten; ‘De impact van 

familie’. De cursus is online en als stel zul je dus vooral samen in gesprek 

zijn. Een ‘boost’ voor je relatie! (Op het moment van schrijven hebben zich 

al acht stellen opgegeven.) 
 
•Een paar weken terug las ik een artikel over de zogenaamde Omegacursus. 

Nu werken we al met de Alphacursus. En in de praktijk doen er aan Alpha 

vooral jonge mensen mee. Die Omegacursus richt zich meer op ouderen. 

We trekken er dan zes ochtenden voor uit om in gesprek te gaan over 

geloven, maar ook over vragen die alles te maken hebben met ouder 

worden. Meer info volgt als er meer speelruimte komt. (En even een uitleg 

van de woorden: Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet, Omega is 

de laatste letter van dit alfabet.)  
 
•In samenwerking met de Zondagavondkerk lijkt het me waardevol om de 

cursus ‘Luisterend Bidden’ te organiseren. Een reeks van zes avonden met 

begrippen als stil worden, luisteren, mediteren, ontvangen en bemoedigen. 

Mijn ervaring is dat we bidden lastig kunnen vinden (en dat we stil worden 

lastig kunnen vinden). Hoe mooi is het om juist dan met elkaar te bewegen 

en te ontdekken. Meer info volgt als er meer speelruimte komt.  
 
Ik ben benieuwd hoe het de komende maanden zal verlopen. In de eerste 

maanden van mijn werk in Zunderdorp ontstond de gewoonte dat ik bij 

mensen thuis kwam eten. Een hele leuke manier om elkaar beter te leren 

kennen. Ik zou die gewoonte graag weer oppakken. Om maar eens een 

voorbeeld te geven. Voor nu: ik wens je veel hoop, vrede en vreugde toe! 

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 
 
Januari.  
Sommigen missen de sfeervolle tijd van december 
anderen vinden het heerlijk weer vooruit te 
kunnen kijken om met frisse blik het nieuwe jaar te 
mogen ontmoeten. De dagen worden in ieder geval 
langzaam al wat langer.  
 
Als kerkenraad hebben we onze vergadering van 9 december jl. maar weer 
eens online gehouden. Door de overheid was gevraagd om niet meer na 
17.00 uur bijeen te komen dus hebben we ons daar netjes aan gehouden. Het 
ging die 9e vooral over de begroting voor 2022, de subsidies waar we mee 
bezig zijn en de kerstperiode die er nog aan stond te komen.  
 
14 december volgde een persconferentie die ons, wederom online,  deed 
besluiten de musical niet live op te voeren maar op 19 december ná de 
kerkdienst al vast op te nemen. We besloten toen ook om op kerstmorgen 
twéé diensten te organiseren.  Eén meer gericht op de musical met de 
kinderen en de ouders en de ander gericht op de liefhebbers van een 
klassieke kerstochtenddienst,  temeer kerstavond en oudjaar ook al online 
zouden zijn.  Een heerlijk vooruitzicht was dat.  
 
18 december, na weer een persconferentie, hielden we opnieuw een online 
spoedoverleg over de op te nemen musical. We hebben het afgelast, het kon 
niet anders. Maar wat een veerkracht! Het musical team kwam met een 
schitterend alternatief, het resultaat heeft u kunnen zien*.  
 
Maar er was ook grote teleurstelling: geen twee kerstdiensten, een lege kerk 
voor Ds. Staat en voor alle diensten sindsdien. Een zware opgave, ook voor 
Taco, om juist in de hoogtijdagen voor een camera voor te gaan. En toch is 
iedereen dapper doorgegaan. Met John Kamphuis op Kerstavond en Taco op 
Kerstochtend. En dat alles met een prachtige kerstboom op de achtergrond, 
telkens met piano- en orgelmuziek en zelfs een koor. We zijn ontzettend 
dankbaar voor alle mensen die altijd maar stilletjes van alles doen om dit 
allemaal mogelijk te maken.  
 
Met z’n allen hebben we vlak voor kerst nog een attentie kunnen bezorgen bij 
onze ouderen en wenstasjes  rondgebracht in het hele dorp. Op Kerstavond 
waren al die lichtjes een feestelijk gezicht! En zelfs nu staan de hartjes nog 
hier en daar in de vensterbanken.   



- 7 - 

 

Vol verwachting en vertrouwen kijken we nu vooruit. In januari/februari  
houden alle kerken in Nederland de Actie Kerkbalans, met als doel het werk 
van de kerk, en het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. U hoort en 
leest op een later moment meer over deze belangrijke actie.  
Er wachten ons nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen maar bovenal hopen 
we elkaar spoedig weer in de kerk of het dorp te zien! 
 

Nyckele Sap, voorzitter 
* Voor wie de kerstkinderen nog eens wil terugzien: 
 Zoek op YouTube KERSTMUSICAL 2021 
* Voor wie de prachtige uitzending van de Zondagavondkerk nog eens wil 

terugzien: Zoek op YouTube KERSTAVONDDIENST ONLINE (2021) 
 
 

Nieuwe bewoners in de Pastorie 
 
Nadat bekend werd dat Taco minstens tot medio 2023 verbonden zal blijven 
aan Zunderdorp, heeft het College van Kerkrentmeesters afgelopen najaar 
besloten om begin 2022 te starten met de zoektocht naar een huurder voor 
een wat langere termijn.  
Afgelopen week lieten Anne-marie en Benjamin ons weten dat zij op zoek zijn 
naar een nieuwe huurwoning, nu zij na een periode van 10 mooie jaren het 
Achtergouwtje moeten verlaten. Na overleg met het college van 
kerkrentmeesters en de kerkenraad, zijn wij heel dankbaar en gelukkig te 
kunnen mededelen, dat zij samen met hun kinderen de nieuwe bewoners van 
de Pastorie worden. 
Wij wensen hun van harte een hele mooie tijd in de Pastorie. 
En iedereen die een handje wil helpen, is van harte welkom! 
Namens het college van kerkrentmeesters, 

Nyckele Sap  
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College van Diakenen 
 

Collecten komende zondagen 
 
Tijdens de dienst wordt er hopelijk binnenkort weer gecollecteerd in de kerk, 
maar overmaken mag ook (met of zonder QR-code): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp 
NL26 RABO 0310 7576 14 
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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.  
 

 
 
 30 januari  de PKN schrijft voor: Jong Protestant,  
   maar wij collecteren voor Jong Zunderdorp 
 6 februari Kerk in Actie: Werelddiaconaat – Oeganda 
 13 februari Kerk in Actie: Noodhulp – Kinderen in Lesbos 
 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd. 
 
Hartelijke groet, namens de Diaconie, 

Diana de Haan-Prins 
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Tieneravonden 
 
In november is een nieuwe tienergroep in de kerk gestart met 10 nieuwe 
tieners in de leeftijd van 12-16 jaar. Alle tieners uit het dorp en alle tieners die 
betrokken zijn bij de Kerk van Zunderdorp hadden daarvoor een persoonlijke 
uitnodiging per post gekregen. Het was een mooie avond met pizza's, een 
overlevingsspel en veel lol. We hopen snel weer van start te gaan maar 
houden natuurlijk de coronamaatregelen goed in de gaten. Via WhatsApp, 
Facebook en onze website houden wij jullie op de hoogte. 
 
Ook willen we graag snel weer een gezellige avond organiseren voor alle 
tieners tussen de 16 en 20 jaar. Zodra het kan, horen jullie van ons. 
Wil je in de tussentijd meer informatie stuur ons gerust een berichtje via 
info@kerkzunderdorp.nl 
 
Veel groeten,  
 Taco, Madelon en Anne-marie 
 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Kinderkrant 
 

Allereerst willen jullie een heel mooi 
en gelukkig nieuwjaar toewensen. We 

hadden het 
allerliefste op 
zondag met elkaar 
geproost op het 

nieuwe jaar maar helaas kon dat nog niet. 
 

We kijken met elkaar terug op 
toch nog een bijzonder 
musicalmoment op Kerstmorgen. 
Wekenlang hadden maar liefst 43 
kinderen geoefend voor de 

musical. We zouden hem opnemen op 
zondag 19 december, maar helaas ging toen 
de lockdown in en kon het niet doorgaan. 
Alle kinderen zijn toen een voor een op de 
foto gegaan in het kostuum dat ze aan 

zouden hebben tijdens de musical. Ook 
hebben alle kinderen liedje 

ingezongen en zijn alle filmpjes 
gemonteerd tot een prachtig en lief 

filmpje dat we hebben laten zien tijdens de Kerstmorgendienst. Het filmpje is 
nog steeds terug te kijken op YouTube (zie Kerk Zunderdorp) en op onze 
Facebookpagina (Kerk Zunderdorp). We hebben heel veel reacties gekregen 
en het leukste was om te horen dat jullie op deze manier toch het Kerstgevoel 
hebben gekregen. 
 
We willen ook heel graag wat mensen bedanken die ervoor hebben gezorgd 
dat deze mini musical toch nog gemaakt kon worden. Graag noemen wij een 
aantal namen. Joep Siermann heeft prachtige foto’s van de kinderen 
gemaakt. Ze zijn zo mooi geworden! Super fijn dat je dit wilde doen, Joep! 
Bekijk de foto’s zeker nog eens terug in het filmpje. Sander Cijsouw heeft 
enorm veel werk verricht om al die filmpjes van ingezongen liedjes tot een 
prachtig musicalfilmpje te monteren. Het filmpje is ontroerend, lief en 
grappig te gelijk. Sander heel veel dank voor al je werk hierin!  
Echt fantastisch!  
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Dit jaar kwamen we een paar outfits te kort en heeft Duveken Holl in een 
mum van tijd nog prachtige sterrenpakken gemaakt. Dank je wel, Duveken!  
 
Verder hebben Cees, Maarten en Teun Hoeve weer gezorgd voor een prachtig 
decor. Wat hebben we trouwens tijdens het opbouwen Wim gemist. Lieve 
Cees, Maarten en Teun, dank jullie wel dat jullie dit jaar ons hier weer enorm 
mee hebben geholpen! Verder een woord van dank aan Jacqueline Sap die 
alle zondagen meehielp tijdens het oefenen en bij de opname. Super fijn was 
dat. Hilda van Meerveld heeft er weer voor gezorgd dat alle pakken 
gewassen, gestreken en van zolder werden gehaald. Ook een woord van dank 
aan Machteld Koeman die weer alle cadeautjes voor de kinderen heeft 
geregeld. Dank je wel, Machteld!  
 
Zo kun je lezen dat we met heel veel mensen samen mooie dingen kunnen 
maken. Samen dingen doen en vooral samen zijn is het allerfijnste. Wij hopen 
in het aankomende jaar samen voor én met jullie nog heel veel leuke dingen 
te organiseren. Zo hopen we in februari weer een Kliederkerk te organiseren 
en hopen we snel de kinderkerk weer te kunnen opstarten (zodra het kan 
natuurlijk). 
 
We kijken er naar uit!  

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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