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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 
mailto: 
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 
 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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mailto:secretariaat@kerkzunderdorp.nl
mailto:
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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. 
 

 23 okt. ds. Pieter Boomsma, Amsterdam 

 30 okt. ds. Fride Bonda, Zwolle 

 2 nov.  19.30 u  Dankuur voor gewas en arbeid - ds. René Visser, A’dam 

 6 nov. viering Heilig Avondmaal - ds. Taco Koster 

 13 nov. ds. Taco Koster 

 20 nov. Gedachteniszondag - ds. Taco Koster 

 27 nov. ds. Elsbeth Gruteke, Zeewolde 

 4 dec. ds. Taco Koster 
 
De diaconale collectedoelen vindt u op pag. 8 en 9 
 
 
 

Agenda  
 

 di 25 okt. 10.30-13.00  Omegacursus in het Jeugdgebouw (pag. 4) 

 di 25 okt. avond Start Alphacursus online (pag. 4) 

 do 27 okt. v.a. 19.00 Tieneravond (pag. 12) 

 ma 7 nov. v.a. 10.00 Schoonmaken Jeugdgebouw (pag. 11) 

 di 8 nov. 10.30-13.00 Omegacursus in het Jeugdgebouw 

 wo 16 nov. 10.00-11.30 Koffie-inloop in het Jeugdgebouw (pag. 11) 

 do 17 nov. v.a. 19.00 Tieneravond (pag. 12) 

 di 22 nov. 10.30-13.00 Omegacursus in het Jeugdgebouw 

 zo 27 nov. 12.00 St. Pannekoek (pag. 13) 

 

Iedere vrijdag – met uitzondering van 21 oktober – 

van 13.00-16.00 uur is de kerk open, en is Taco aanwezig 
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Lieve mensen, 
 
Als deze Kerkklanken uitkomt ben ik op vakantie. 
Wat een luxe om er gewoon nog even uit te 
kunnen breken. Jacqueline en ik treinen door 
Europa. Ik ervaar dat echt als een cadeau, in het 
besef dat het leven ook echt heel anders kan 
verlopen. In het dorp komen we volop verdriet en 
zorgen tegen. En in de wereld wil het maar niet 
lukken om vrede te vinden. Het woord crisis is 

veelgebruikt. En terecht.  
Begin oktober ging het op zondagmorgen over angst en hoe we daar meestal 
op reageren: we vluchten, we vechten of we verlammen. Heel begrijpelijk. 
Maar uiteindelijk hebben we elkaar bemoedigd in een vierde reactie: 
verbinden. Dat is veel meer vanuit liefde en ik hoop dat we als kerk daarin 
een vindplaats zullen zijn, een vindplaats van geloof, hoop en liefde. We 
verbinden ons graag met mensen en we verbinden ons met God. Of anders 
gezegd: we geloven dat God zich aan mensen wil verbinden. (Wil je daar 
meer over weten, kom gewoon een keer langs of neem contact met  me op!) 
 

Wat is er verder te melden? 
 
 Janneke van der Made en ik starten op dinsdagavond 25 oktober met 

Alpha Online. Deze Alphacursus is een vrijblijvende kennismaking met het 
christelijk geloof. We delen de basics en je kunt al je vragen stellen. We 
trekken er 8 avonden voor uit, online met Zoom. (Met als voordeel: geen 
oppas regelen, geen hele avond op pad zijn, lekker vertrouwd met je eigen 
mok).  

 
 Op dinsdagmorgen 25 oktober is de derde bijeenkomst van de 

Omegacursus, in het Jeugdgebouw. Een ontmoetingsmoment voor 
ouderen die in gesprek gaan over geloofs- en levensvragen. Je bent ook 
van harte welkom als je verder niet bij de kerk betrokken bent. De start is 
om 10.30 uur en we eindigen met een lunch. (De andere data: 8 en 22 
november.) 

 
 Ik ben de uitdaging aangegaan om met regelmaat op zondag stil te staan 

bij ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’. Een aantal diensten om met elkaar 
na te denken en in beweging te komen als het gaat over eerlijk en 
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duurzaam leven. Het is opvallend hoe veel de bijbel er over spreekt. (Eye 
opener, het boekje: Maak je bijbel groen.) Ik probeer iedere dienst een 
challenge mee te geven. Dat doe ik in ieder geval voor mezelf! 

 
Er is natuurlijk veel meer te delen, maar ik ben blij dat anderen daar meer 
over zullen vertellen in deze Kerkklanken. Kerk zijn we samen! Ik ben 
dankbaar voor alle mensen die hun steentje bijdragen! 
 
Je weet: ik probeer sowieso iedere vrijdagmiddag 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! (Mijn vakantie duurt tot maandag 24 oktober.) 
 
Een hartelijke groet, 

Taco Koster  
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Kom! Laten we elkaar ontmoeten.  
De herfst heeft z’n intrede gedaan maar wat 
hebben we lang kunnen genieten van een 
prachtige zomer. Maar ook de herfstdagen zijn 
schitterend. Volle maan en damp over de 
weilanden, verkleurend blad aan de bomen, 
soms nog een lekkere zon in de middag maar 
onmiskenbaar richting de winter.  
 
De kerkenraad is ook al volop bezig met de vaak gezellige maar ook drukke 
periode die er aan komt. We willen er samen met onze predikant een fijne 
warme tijd van maken. En omdat de kachel van de kerkrentmeesters niet al 
te hoog mag staan is het beter als we met velen naar de kerk komen. Lekker 
warm, flink zingen, saamhorig zijn en elkaar inspireren. En daar hoort warme 
koffie en thee bij.  
 
Het is van alle eeuwen dat tijden veranderen, soms ten goede, soms ten 
kwade, soms zelfs beangstigend. Maar zoals Taco onlangs al in zijn preek zei: 
“we vluchten, we vechten, we verlammen maar het is van groot belang juist 
met elkaar verbonden te blijven”. Sportclubs, toneelverenigingen, 
Oranjeverenigingen en noem maar op hebben net als kerken te maken met 
een afnemende verbondenheid met de leden, en tegelijk is er wél behoefte 
aan. De hoeveelheid werk blijft vaak hetzelfde, dus groei van deelnemers en 
tevens actievelingen is belangrijk. Daarom zijn we als kerkenraad ontzettend 
dankbaar dat Arie Krommendijk en Wim van Meerveld mee willen doen met 
het besturen van onze kerk.   
 
Vanuit de kerkenraad roepen we ook iedereen op om wat vaker te komen of 
eens iemand mee te nemen.  We beseffen goed dat geloven iets is waar we 
elkaar voor nodig hebben en met elkaar moeten blijven beoefenen. En de ene 
keer inspireert de samenkomst meer dan de andere keer, of is de ontmoeting 
met elkaar beter dan een andere keer. Het ligt vaak aan onszelf. Dat is 
helemaal niet erg. Maar de verbondenheid moet blijven, dat kenmerkt onze 
kerk en daarmee ook de plek waar we wonen. En dat willen we graag in stand 
houden. De oude verhalen moeten worden verteld. Verhalen die gaan over 
liefde sterk als de dood; tegengif tegen machteloosheid en cynisme. 
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En komende periode vieren we ook weer avondmaal. Brood is meer dan om 
te eten, in de Bijbel is brood tevens beeld van liefde die mensen weer op hun 
benen zet! 
 
We hopen elkaar spoedig te zien! 
 

Nyckele Sap, voorzitter 
 

Bericht vanuit Pastoraat 
 
Indien u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op 
woensdag wilt bezoeken maar geen geschikt vervoer heeft, belt u dan met 
Jacqueline Sap. Zij zorgt dan voor ophalen en weer thuisbrengen zodat u toch 
aanwezig kunt zijn.  

Jacqueline Sap  
06 29 42 80 80 

 

College van Kerkrentmeesters 
 
Het college is enorm dankbaar dat Jan weer thuis is. En op de zondagen ook 
weer in de kerk komt. Als college zijn we ontzettend dankbaar voor al het 
werk dat Jan de afgelopen vele jaren heeft gedaan voor de kerk. Niet alleen 
als penningmeester maar ook op allerlei andere manieren is hij de olie in de 
machine. Arie zal een aantal activiteiten van Jan gaan overnemen en het 
maken van het jaarverslag wordt sinds afgelopen jaar al gedaan door een 
kerkelijk administratiekantoor.  
De kerkrentmeesters blijven zich concentreren op het onderhoud, zeker na 
de toezegging van een prachtige subsidie.  
Wim komt de kerkrentmeesters versterken nu John afscheid heeft genomen. 
We heten een creatieve geest welkom in ons midden en gaan er wat moois 
van maken.  
 
Net als bij u thuis zal ook in de kerk de kachel een graadje lager moeten. Wilt 
u daar rekening mee houden?  
 
Op korte termijn zullen we een nieuwe microfoon in gebruik gaan nemen en 
trachten de ringleiding weer te herstellen.  
 

Namens het college van kerkrentmeesters,  
Nyckele Sap 
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College van Diakenen  
 
Verantwoording collecten Diaconie 
 
 28 aug. € 142,85  Diaconie 
 4 sept. € 78,00 Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Myanmar 
 11 sept. € 77,85 Koffietafel 
 18 sept. € 78,20 Diaconie 
 25 sept. € 68,10 Kerk in Atie – Zending - Vredeswerk 
 2 okt. € 70,40 PKN - Israëlzondag 
 
Alle gevers heel hartelijk bedankt voor uw gulle gaven ! 
 

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.  
 

6 november  
Kerk in Actie – Zending  
Zambia 
 

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De 
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs.  
Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze 
universiteit uitgezonden.  
De predikanten die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s, opleiden 
leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is 
ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-
vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en 
klimaatverandering. 
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20 november  
Stichting Oud in Afrika 
 
Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor 

ouderen in Kenia en Ethiopie. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig en waardig te laten functioneren. Ook helpen ze ouderen die voor 
hun kleinkinderen moeten zorgen. 
We ondersteunen als Kerk van Zunderdorp het project ‘Oud in Afrika’, waar 
dorpsgenoten Jos en Marja bij betrokken zijn. www.oudinafrika.org 
 

27 november - Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat - Colombia 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een 
achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige 
plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, 
krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten 
zijn. 
 
De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd. 
 
Hartelijke groet namens de Diaconie, 

Diana de Haan-Prins 
 

 
 

Ook dit jaar doen wij weer mee met 
de schoenendoosactie. Vul een 

schoenendoos en geef een schat 
aan een kind dat in armoede 

leeft. 

Wat kunt u doen. 
 Vul een schoenendoos met spullen, geen 

snoep of ander eten en geen dingen met batterijen. De folders liggen in de 
kerk en in het jeugdgebouw. Daar staat alles is wat u erin mag doen. Breng 
dan de schoenendoos naar de kerk of naar Robert Gils. Tot uiterlijk zondag 20 
november kunt u het inleveren. Daarna zullen Piet en Hilda de 
schoenendozen naar Purmerend brengen. 

http://www.oudinafrika.org/
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Vanaf 23 oktober staat in de kerk een schoenendoos om daar geld in te doen 
voor de verzending van de schoenendozen. De verzend- en organisatiekosten 
per doos zijn € 5,--. 
Misschien is uw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. 
Doet u mee?……….  Alvast bedankt. 
 
Namens de Diaconie Zunderdorp, Robert Gils 
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Koffie-inloop in Zunderdorp  
 
Tegen de tijd dat je deze Kerkklanken leest, is er net weer een koffie-inloop 
geweest. We hopen dat jullie het gezellig hebben gehad! Het is fijn om met 
elkaar bij te kletsen, maar het is natuurlijk ook heel leuk om nieuwe mensen 
te ontmoeten en beter te leren kennen! Jong en oud, iedereen is welkom! 
Dus woon je net in het dorp? Of twijfel je al een tijdje of je een keer komt 
koffiedrinken? Trek dan de stoute schoenen aan en kom gezellig langs op 
woensdag 16 november. Je mag binnen komen lopen tussen 10:30 en 12:00 
uur voor een snel kopje koffie of een uitgebreider gesprek. Welkom!  
 

Schoonmaak Jeugdgebouw 
 
Iedere eerste maandag van de maand steken we met elkaar de handen uit de 
mouwen! Op 7 november laten we het jeugdgebouw blinken in het 
herfstzonnetje. In december schuiven we het een weekje op. Het is dus NIET 
op 5 december maar op 12 december! De koffie staat klaar tussen 10:00-
10:30 uur. Na de schoonmaak en een lekker drankje gaan we opgewekt en 
voldaan weer naar huis. Onder het motto: “vele handen maken licht werk”… 
Kom! 
 

Zorg voor de wereld 
 
Terwijl we nog mochten genieten van een aantal heerlijke herfstdagen met 
volop zon, kwamen ineens ook de donkere en koudere dagen snel dichterbij. 
En dat betekent: koud in huis… Hup! De verwarming aan! Of toch niet met de 
hoge gasprijzen? En hoe zit dat met het milieu? Tijdens de Kliederkerk en een 
aantal toespreken op zondermorgen sprak Taco over het mooie cadeau dat 
God ons heeft gegeven: de wereld! Met de oproep om voorzichtig met dit 
cadeau om te gaan. En mét een praktische challenge: denk eens aan wat je 
meer, minder of anders kunt doen om goed met de wereld om te gaan. In 
mijn geval ga ik proberen meer de fiets te pakken. En nu maar hopen dat het 
niet teveel regent… 
Groet, 

 Janneke 
 
PS. 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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Kerstfeest op het plein 
 
Op zaterdag 17 december van 16-18 uur willen we Kerstfeest op het kerkplein 
organiseren. Samen willen we met lampjes, glühwein én een levende 
kerststal het kerstverhaal vertellen om samen in de Kerststemming komen. 
Schrijf deze datum dus alvast in je agenda.  
En we zoeken nog hulp! 
Wie vindt het leuk om dit mee te helpen organiseren? Wie wil een karakter 
uit het kerstverhaal spelen in de levende kerststal?  
Geef je op bij Anne-marie, 0642081177.  
 

Tieneravond in Zunderdorp 
 
Op 27 oktober a.s. is er weer een Tieneravond in de kerk van Zunderdorp. Een 
gezellige avond voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar. Het is ook een leuke 
avond om ook andere tieners uit de dorpen te ontmoeten. Een avond met 
pizza, spel, gezelligheid en mooie gesprekken. Lijkt het je ook leuk om eens 
een keer te komen? Leuk! Meld je aan bij Madelon (0681937480) of Anne-
marie (0642081177) of via info@kerkzunderdorp.nl   
 
Data volgende tieneravonden: 17 november en 8 december  
 

Kinderkrant 
 
Hoi allemaal, 
 

In de afgelopen weken zijn we verder gegaan met 
het thema: Koningen en Koninginnen. Erg 
leuk dat nieuwe kinderen op bezoek 

kwamen om eens te kijken wat we doen. 
We kijken terug op feestelijke diensten 
tijdens de Kinderboekenweek. Ook in 
de kerk en tijdens de Kliederkerk gingen 
we aan de slag met het thema Gi-Ga-

Groen. We hebben geleerd dat de aarde 
een cadeau is voor jou. Hoe ga je om met dit 

cadeau?  
Ook was Kindertheater Onwijz in de kerk. Wat 

leuk om zoveel kinderen en ouders te zien! Vonden 
jullie het ook zo leuk?   

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Elke zondag Kinderkerk  
 
Ook in de aankomende weken is er dus elke zondagochtend kinderkerk. We 
starten om 10:00 uur in de kerk en gaan dan snel na het kindermoment naar 
de Pastorie voor ons eigen programma. In de wintermaanden gaan we dus 
naar de Pastorie, zodat we het Jeugdgebouw niet speciaal hoeven op te 
warmen. Super leuk als je een keer bij ons komt kijken. Alle kinderen zijn 
welkom! Onze verhalen zijn heel laagdrempelig en spelen in op zaken waar 
kinderen dagelijks mee bezig zijn, dus je kunt zo aanhaken. Voor kinderen tot 
4 jaar is er elke zondag crèche in de Pastorie.  
 

Kerstmusical 
 
Als het november wordt, gaan we ook weer oefenen voor de Kerstmusical. 
Dit jaar hopen we deze in een volle kerk op Kerstmorgen, 25 december (om 
10:00 uur) weer in de kerk op te voeren. Wil je meedoen? Super leuk! 
Aanmelden kan tot 13 november a.s. bij Anne-marie, 0642081177.  We 
starten met oefenen op zondag 20 november. Het is elk jaar weer een enorm 
hoogtepunt! 
 

Sint Pannekoek 
 
Op zondag 27 
november vieren 
we (een dag eerder) 
Sint Pannekoek met 
alle kinderen en 
ouders in de kerk 
om 12:00 uur.  
Er is dan een echt 
pannenkoekenfeest. 
Ook willen we dan 
aan de slag gaan 
voor de 

voedselbank. Wie doet er dit jaar weer een pannenkoek op zijn hoofd 😉? 
Zoals jullie merken is er weer heel veel te doen aankomende weken. We 
hopen jullie allemaal gezellig te zien. 
 
Tot snel!  Veel groeten van de Kinderkerkcommissie 
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