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Privacy-gevoelige informatie is verwijderd 
uit de online-versie van Kerkklanken 

 
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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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. 
 

 3 juli ds. Taco Koster 

 10 juli ds. Taco Koster 

 17 juli ds. Taco Koster 

 24 juli ds. René Visser, Amsterdam 

 31 juli ds. Koos Staat, Andijk 

 7 aug. ds. David van der Meulen, LoZ 

 14 aug. ds. Niek Scholten 

 21 aug. ds. Taco Koster 

 28 aug. ds. Taco Koster 

 4 sep. Avondmaalsviering ds. Taco Koster  

 11 sep. ds. Taco Koster 
 
De diaconale collectedoelen vindt u bij het stukje van de Diaconie op pag. 10 
 

Agenda  
 

 ma 4 juli v.a. 09.30  Schoonmaken Jeugdgebouw (pag. 10) 

 do 7 juli v.a. 19.00 Tieneravond (pag. 13) 

 za 9 juli v.a. 16.00 Boerenveiling tbv de kerk in Zunderdorp en HBOK 
     (pag. 11/12) 

 wo 20 juli 10.00-11.30 Koffie-inloop in het Jeugdgebouw (pag. 10) 

 ma 1 aug v.a. 09.30  Schoonmaken Jeugdgebouw (pag. 10) 

 wo 17 aug 10.00-11.30 Koffie-inloop in het Jeugdgebouw (pag. 10) 

 

Iedere vrijdag – met uitzondering van 29 juli, 5 en 12 augustus – 

van 10.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig 
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Lieve mensen, 
 
Dit is altijd zo’n dubbele tijd, vind ik. Aan de ene kant 
nadert de zomervakantie en ik heb er veel zin in! Aan 
de andere kant gebeurt er nog van alles dat de 
moeite waard is. Er is nog een avond met tieners (7 
juli) en natuurlijk is er de boerenveiling (9 juli). En 
niet te vergeten: de diensten op zondagmorgen gaan 
ook gewoon door. Met de inzet van een grote groep 
vrijwilligers, daar word ik echt blij van. Leuk ook om 
nieuwe mensen in de kerk te ontmoeten. 
 
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ben soms geneigd  om door te 
blijven rennen. En dan is er nauwelijks tijd voor reflectie. Gewoon eens even 
stil worden en belangrijke vragen stellen:  
 
• Laat ik me leiden door de drukte van de dag of ben ik bezig met de dingen 

die echt belangrijk zijn? 
 
• Neem ik de tijd om een ander tot zegen te zijn of ben ik vooral druk met 

mijn eigen geluk en welzijn? 
 
• Kan ik nog stil worden en luisteren naar Gods stem in mijn leven? En wat 

doe ik daar dan mee? 
 
Dit zijn de vragen die ik de komende weken meeneem. En ik wens je toe dat 
ook jij de tijd neemt om vragen te stellen die er toe doen. En als we het dan 
toch over de zomervakantie hebben, realiseer je dat er veel mensen weg 
zullen gaan, maar dat er ook veel mensen zijn die juist in deze weken 
eenzaamheid en stilte ervaren. Geef ze extra aandacht, een kaartje, een 
appje, een bezoekje! 
 
Nog even heel praktisch: mijn vakantie start op zaterdag 23 juli. En op 
maandag 15 augustus ga ik weer aan het werk. Wat is er verder nog te 
melden van mijn kant? Een kort overzichtje: 
 
• De Omegacursus is een mooi fenomeen. We zijn vier keer bij elkaar 

geweest en het waren goede gesprekken. Eerlijk, kwetsbaar en 
uitnodigend. En, we hebben afgesproken om na de zomervakantie weer 
een aantal ochtenden te organiseren. Wordt vervolgd dus. 
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• Samen met Janneke heb ik de cursus Luisterend Bidden georganiseerd. De 
cursus is gegeven op drie zondagavonden in de maand juni, in de Engelse 
Kerk. Fijn om te merken dat bij zo’n cursus ook nieuwe mensen in beeld 
komen! 
 

• Ik ben erg benieuwd naar de boerenveiling. Ik heb er zin in. Ik zie dat er 
hard gewerkt wordt om er een groot succes van te maken. (En ik ben zelf 
hard aan het trainen om mijn ‘item’ waar te kunnen maken.) 
 

Je weet: 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! 
  
Een hartelijke groet,  

Taco Koster  
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Begin juni kwam de kerkenraad weer bijeen in het Jeugdgebouw. 
Het is fijn dat we elkaar regelmatig onder normale 
omstandigheden kunnen spreken en ook tussendoor 
soepel met elkaar kunnen overleggen als daar een 
reden voor is. Maar zoals ik als schreef, het live 
bij elkaar komen doet ons allen goed.  
Als kerkenraad zijn we komende maand, om precies te zijn op 4 juli al weer 
een jaar aan de slag in Zunderdorp. En natuurlijk missen we als kerkenraad de 
vaste ondersteuning van Jan maar is het ontzettend fijn om te zien hoe 
allerlei taken worden opgepakt door alle betrokkenen. Daar zijn we als 
kerkenraad heel dankbaar voor.  
We keken tijdens onze laatste vergadering vooruit naar allerlei nog te 
organiseren activiteiten, roosters en ander praktische zaken. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de Kliederkerk, Nacht zonder Dak,  maar ook aan de 
betrokkenheid van de kerk bij de Boerenveiling komende 9 juli. Geweldig als 
we daar met velen aanwezig kunnen zijn.  
 
Toen we op 4 juli vorig jaar begonnen was een van onze wensen dat we 
tijdens de vergaderingen ook tijd zouden nemen om regelmatig eens van 
gedachten te wisselen over specifieke kerkonderwerpen. Ook om te 
voorkomen dat we alleen maar aan het regelen zijn. Afgelopen vergadering 
was als gespreksonderwerp het Avondmaal aan de orde. Het was goed om 
met elkaar te delen wat het Avondmaal voor ieder betekent en hoe het 
beleefd wordt, vroeger en ook nu. Het mooie van dit soort gesprekken is dat 
je elkaar beter leert kennen en een ander effect was dat er de wens is om in 
ieder geval vaker Avondmaal met elkaar te vieren. Dat betekent wel dat we 
dat goed moeten verwerken in de roosters en in de aankondigingen naar de 
gemeente.  
 
Ander onderwerp was de algemene zorg die we hebben voor elkaar. Er wordt 
hard gewerkt. Onze diakenen en ouderlingen hebben vaak dubbele taken. 
Diana is ook organist in Holysloot, Robert is naast diaken ook koster en 
Janneke heeft veel bemoeienis met de Zondagavondkerk. Onze ouderlingen 
Anne-marie en Wilma geven leiding aan de Kliederkerk, oppas en 
kindernevendienst. Dirk is ook altijd druk met acties rondom de maandelijkse 
Kliederkerk. We moeten we dit goed in de gaten houden en voorzichtig zijn 
met elkaar. Gelukkig zijn het beamerteam en het geluidsteam op sterkte en 
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staan ook alle klokkenluiders en kerkstoffers goed ingeroosterd. Met z’n 
allen, als gehele gemeente,  maken we er het mooiste van. Het allermooiste 
is natuurlijk als iedereen een keer een vriend of gast meeneemt naar de kerk. 
Dan zitten we weer eens lekker vol,  kunnen we het dak er af zingen en 
vinden we nog wat extra vrijwilligers. Er is altijd genoeg te doen! 
 
We zitten in een periode waarin de systemen waarin we leven en denken 
behoorlijke piepen en kraken. Dat geldt voor onze eigen omgeving maar ook 
voor allerlei wereldse vraagstukken. Er lijkt soms ook van alles vast te lopen. 
De dingen moeten anders, maar hoe. Onze grootste tegenstander zijn we 
vaak zelf en onze oplossingen bevestigen weer de systemen waar we in 
vastlopen.  Daar moeten we met z’n allen wel alert op zijn.  
De verlamde bedelaar ligt bij de poort van de tempel. Misschien zijn wij dat, 
of de vastgelopen samenleving. Wat kunnen we meer dan onze hand 
ophouden, voor een aalmoes, om voort te bestaan. Maar dan zijn daar Petrus 
en Johannes, aangestoken door Jezus. Zij zien de verlamde mens die geen 
kant uit kan, die z’n eigen tegenstander is geworden. En Petrus zegt: Zilver en 
goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik je. In de naam van Jezus: sta op 
en wandel! 
De bedelaar krijgt dus niet de aalmoes waar hij om vroeg. Zijn verlamming 
was eigenlijk dat hij niet verder kon denken dan zijn eigen bestaan. De 
aalmoezen hielden hem verlamd. Wat hij nodig had, kon hij niet bedenken. 
Dat kwam naar hem toe vanuit een ander wereld. Door de naam van Hem, 
die bevrijder van mensen wordt genoemd. En die naam zorgt er voor dat hij 
op slag opspringt en wandelt. Laten we allen daar onze oren op spitsen en 
hopen op een daadwerkelijke uittocht uit alles wat ons wellicht verlamt. 
Houd ogen en oren geopend voor elkaar! 
 

Nyckele Sap, voorzitter 
 
 

Indien u graag de kerkdienst op zondagochtend of de Koffie-inloop op 
woensdag wilt bezoeken maar geen geschikt vervoer heeft belt u dan met 
John of Nyckele. Wij zorgen dan voor ophalen en weer thuisbrengen zodat 
u toch aanwezig kunt zijn. 

 
 John Kamphuis 06 2959 0373 

Nyckele Sap 06 3305 3619   
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College van Kerkrentmeesters 
 
Het college wacht met spanning op het gereedkomen van de bestrating 
rondom de kerk. Dan kan eindelijk de reparatie aan dak en toren 
plaatsvinden. Helaas moeten we nu  nog even wachten. Voor het overige 
werk missen we uiteraard Jan maar lukt het om in ieder geval de dagelijkse 
huishouding op orde te houden. We worden gelukkig ook ondersteund door 
de KKA, een extern bureau voor kerkelijke boekhouding. 
We zijn dankbaar voor de wekelijkse collecten zowel op zondagochtend in de 
kerk, als via automatische overschrijving. We houden de kerk daarmee in 
conditie.  
En als collega’s van Jan wensen wij hem vanuit deze rubriek ook nog eens 
kracht voor herstel en kijken we uit naar zijn terugkeer naar het dorp.  
 
Namens het college van Kerkrentmeesters,   
 

Nyckele Sap  
 

College van Diakenen  
 
Verantwoording collecten Diaconie 
 
 8 mei € 86,50  Kerk in Actie – Noodhulp Nigeria 
 15 mei € 48,20 Diaconie 
 22 mei € 120,09 Oog voor kinderen in pioniersplekken 
 26 mei € 39,00 Diaconie 
 29 mei € 64,40 PKN –Diaconiaat, ook voor jongeren 
 5 juni € 133,60 Stichting Diensten met Belangstellenden 
 12 juni € 70,80 Stichting Hart voor Noord 
 19 juni € 55,30 Diaconie 
 
Alle gevers heel hartelijk bedankt voor uw gulle gaven ! 
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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): 
 
Diaconie Protestantse Gemeente Zunderdorp 
NL26 RABO 0310 7576 14 
 
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.  
 
3 juli – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – India 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is 
hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie 
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen 
voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- 
en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en 

verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen 
met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
 
14 augustus – Kerk in Actie – Zending – Egypte 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel 
armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma 
motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om 
hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een 
betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf 
jaar lang samen met de inwoners aan betere 

gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook 
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine 
kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd. 
 
Hartelijke groet namens de Diaconie, 

Diana de Haan-Prins  
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Koffie-inloop in Zunderdorp  
 
De koffie-inloop op 18 mei en 15 juni was gezellig. Het is fijn om elkaar even 
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Ook zin om anderen, uit 
de gemeente en het dorp, te ontmoeten? Woensdag 20 juli en 17 augustus 
van 10:00-11:30 uur ben je van harte welkom in het Jeugdgebouw 
(Achterlaan 3). Kom je ook?  
 

Schoonmaak Jeugdgebouw 
 
In juni was er geen schoonmaak van het Jeugdgebouw omdat de 1e maandag 
van de maand op 2e Pinksterdag viel. Maandag 4 juli en 1 augustus hebben 
we jullie hulp weer nodig voor het schoonmaken van het Jeugdgebouw. We 
starten om 09.30 uur met een kopje koffie waarna we aan de slag gaan. Fijn 
als je ook komt helpen!  
 

Zorg voor de wereld 
 
We drinken nu een aantal weken Fairtrade koffie uit de nieuwe koffiekopjes 
en de geluiden zijn positief!  
Taco, Janine en Janneke hebben gesproken over hoe het thema “Zorg voor de 
Wereld”, en dit jaar in het bijzonder zorg voor de natuur, een plaats kan 
krijgen in de kerkdienst, bij de tieners en de kinderen. De plannen worden 
gemaakt en na de zomer zul je hier meer over horen.  
Vind je “Zorg voor de natuur” een leuk thema en wil je hier graag over 
meedenken? Laat het ons dan weten!  
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Boerenveiling op zaterdag 9 juli 
 
Jullie hebben het al gehoord en gezien! Op zaterdag 9 juli zal er vanaf 16:00 
uur in en rondom de Pastorietuin aan de Achterlaan een spectaculaire 
dienstenveiling worden georganiseerd met lekker eten, een gezellige bar en 
natuurlijk een grote verloting met prachtige prijzen. Ook voor alle kinderen is 
er genoeg te doen. Zo zijn er voetbalclinics, danslessen en kinderspelletjes. 
 
Tijdens de Boerenveiling bieden dorpsgenoten goederen en of diensten aan, 
die door een ervaren “veilingmeester” worden geveild. Het is ontzettend leuk 
om al zoveel mooie, grappige en leuke aanbiedingen van jullie binnen te 
krijgen! Wat een talent is er toch in het dorp. 
Van te voren krijgen jullie een veilingboekje waarin alle goederen- en 
diensten staan die worden aangeboden, zodat je ook alvast kunt bedenken 
waarop je wilt bieden. Alle opbrengsten zijn voor het werk van de Kerk van 
Zunderdorp en voetbalclub HBOK, die allebei extra inkomsten hard nodig 
hebben.  
 

Hulp gezocht! 
 
Het duurt nog een paar weken, maar wij hebben jouw hulp nu al hard nodig: 
Bedenk alvast welke dienst of bijzonder item jij wilt inbrengen tijdens de 
veiling. Geef jouw aanbieding aan ons door via info@boerenveiling.nl  
Koop en verkoop lootjes. Inmiddels komen we met lootjes langs de deur. Wij 
hopen ook dat jullie extra lootjes willen verkopen bij familie, vrienden, op je 
werk of club etc. Er zijn echt prachtige prijzen te winnen, zoals een e-bike 
(aangeboden door Joop Harmans) en 500 euro vakantiegeld (aangeboden 
door aannemersbedrijf Vreeling) en nog heel veel meer. 
 
Vooraf en tijdens de veiling hebben we extra hulp nodig. Vind je het leuk om 
mee te werken? Super fijn! Meld je aan bij een van de commissieleden of via 
info@boerenveiling.nl 
 
Wij hopen op jullie medewerking en kijken hopelijk net als jullie enorm uit 
naar zaterdag 9 juli a.s.  
 
De Boerenveilingcommissie,  

Chantel Mars,  Wim van Meerveld,  
Mariëtte Hoeve,  Marcel Duijvekam, 
Christa Pauws,  Nyckele Sap  
Daan Braspenning,  Anne-marie Bakker  
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Tieneravond 
 
Op donderdagavond 7 juli is de laatste tieneravond van dit seizoen. Wat een 
leuke en gezellige tienergroep is er dit jaar gestart! Elke keer was het super 
gezellig. We gaan dit seizoen op een feestelijke manier afsluiten dus zorg dat 
je deze tieneravond niet mist. We starten weer om 19:00 uur met lekker eten 
en daarna gaan we iets leuks doen. Wil je een keer kijken bij de tieneravond? 
Super leuk! Kom gezellig langs en stuur een appje naar Madelon, Taco of 
Anne-marie. Leuk als je komt! 
 
Ook super leuk om te zien dat er tieners zijn geslaagd! Van harte 
gefeliciteerd. En is het dit jaar niet gelukt.  
Geen zorgen, jij bent sowieso geslaagd!  
 
Veel groeten, 

Taco,  
Jannemieke,  

Madelon (0681937480) 
en Anne-marie (0642081177) 

 

Kinderkrant  
 
De zon schijnt. De zomer is begonnen! Nog een paar weken en dan start ook 
de zomervakantie en dan start bij de Kinderkerk ook het zomerprogramma. 
Elke zondag halen we iets nieuws uit een koffer waar we het verder over gaan 
hebben. Wil je weten wat? Kom gezellig een keer kijken! 
 
In juni was de laatste Kliederkerk voor de zomer. We hadden het over het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Met elkaar bespraken we hoe je 
goed voor de ander kan zorgen. We hebben het verhaal uitgebeeld en daarna 
waren de activiteiten rondom dit thema. De kinderen hebben deeg gemaakt 
voor vriendschapsbrood. 10 dagen lang moest je daarvoor zorgen en toen 
werd het een brood om ook uit te delen. De grote vraag was: met wie wil zou 
jij jouw brood willen delen? Ook maakten de kinderen een eigen EHBO-koffer 
met spulletjes erin. Met Dirk maakten de kinderen een eigen brancard. De 
kinderen konden elkaar verbinden en mochten om de beurt in hun zelf 
gebouwde brancard liggen of de ander tillen. Het was weer een feest om dit 
samen met heel veel kinderen te mogen vieren. 
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Na de zomer gaan we weer door met het organiseren van de kliederkerk. De 
eerste keer is op 2 oktober a.s.  
 
We vragen je ook alvast om zondag 18 september a.s. op de kalender te 
schrijven dat kindertheater Onwijz naar de dienst komt. Tijdens de 
zondagmorgendienst is er een kindertheater voor alle kinderen, ouders, opa’s 
en oma’s en alle mensen uit de kerk en in het dorp. Zorg dat je dit niet mist! 
 
In de zomerperiode gaan we door met verhalen over reizen. In de Bijbel 
maken heel wat mensen een reis. Niet met de auto of het vliegtuig maar vaak 
te voet. Elke zondag vertellen we een nieuw verhaal. We gaan gewoon door 
met de Kinderkerk. Van 7 t/m 21 augustus zal er geen kinderkerk zijn, maar is 
er wel oppas. Op zondag 11 september starten we met elkaar op een 
feestelijke manier het nieuwe seizoen. Dan is ook de startzondag. 
 
We wensen jullie een hele fijne zomer toe en hopen jullie gezellig op zondag 
weer te zien! 
 
Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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