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Op landelijk niveau hebben kerken een actie gestart voor fondswerving. 
Aan mensen werd de vraag gesteld: op welke terreinen mag je iets van de 
kerk verwachten? De top drie van de antwoorden:

Eenzaamheid
Vluchtelingen
Armoede

Ik vind dat opvallend. En mooi. Er klinkt voor mij in door dat de kerk er 
juíst is voor de mensen die niet naar de kerk gaan. De kerk staat voor een 
beweging van belangeloze liefde die anderen op het oog heeft. Die beweging 
van niet te stoppen liefde volgt het voorbeeld van Jezus. Het verwijst naar 
God als de bron van liefde, schoonheid en recht. 

Ik weet best: dit zijn grote woorden! Maar ik houd ervan, ook dat. Het helpt 
me om de prioriteiten scherp te houden. De kerk is er niet om alleen maar 
prachtige kerkdiensten te organiseren. De kerk is er niet om zich alleen 
maar bezig te houden met interne vragen en zorgen. De kerk is er om die 
beweging van liefde handen en voeten te geven in onze omgeving. In het 
spoor van Jezus, zo zeggen we dan! En ja, dat gebeurt met vallen en opstaan. 
(Soms met meer vallen dan opstaan.) 

Ik heb me voorgenomen om in de maand februari de kerkdiensten in het 
teken te plaatsen van het begrip eenzaamheid. Wat kunnen we doen? Toch 
wil ik er ook voor waken dat we er een simpel actielijstje van maken! Ik las 
bijvoorbeeld dit citaat van Henri Nouwen: ‘Ieder van ons is uniek en de 
keerzijde daarvan is dat ieder mens alleen is. De vraag is vervolgens hoe je 
daarmee omgaat: of je je alleen zijn laat uitgroeien tot eenzaamheid of dat 
je bij jezelf thuis kunt zijn. Eenzaamheid doet pijn, bij jezelf thuis zijn geeft 
vrede.’ Ik vind dat wel een doordenker. 
Welkom in deze diensten, die niet het doel van ons kerk zijn vormen, maar 
wel prikkelen in de beweging van liefde en hoop.

En verder? 

Ik ben blij met de inzet van veel mensen en er zijn mooie plannen. Je kunt 
er vast veel meer over lezen in deze editie! Mijn highlights:

- Tieneravonden! We zijn eind januari gestart. En we hopen dat de groep 
groter en groter zal worden. Samen eten, samen optrekken, samen vragen 
stellen en antwoorden zoeken. We maken gebruik van een mooi programma: 
Solid Friends!

- Kliederkerk! Ik kijk nog steeds met veel plezier terug op de Kerstmusical. 
Zo veel kinderen! En we gaan in dit jaar gewoon weer verder met de 
Kliederkerk in Zunderdorp. Ik heb er zin in! De eerstvolgende  Kliederkerk 
is op zondag 5 maart.

- Omega-cursus! De Omega-cursus staat voor ontmoetingen met ouderen, 
die in gesprek gaan over levens- en geloofsvragen. We starten om 10.30 uur 
en we eindigen met een lunch. De volgende data staan gepland: 7 februari, 
21, februari, 7 maart, 21 maart.

- Alpha-cursus! Samen met Janneke ga ik graag met jou het gesprek aan 
over geloven. Onder andere praten we dan over wat bedoelen we met 
bidden, hoe de bijbel in elkaar steekt, wat je ervaart als je gelooft, geloven 
en wetenschap. Nou ja, vragen genoeg. Laat het me weten als je interesse 
hebt!

Om de energierekening van de kerk te drukken, ben ik momenteel op 
vrijdagmiddag niet in ons kerkgebouw. Maar als je me wilt spreken, 
schroom niet om me even te bellen, te appen of te mailen! Dan maken we 
een afspraak.

Een hartelijke groet,

Taco Koster

dominee@kerkzunderdorp.nl | 06 1992 1974



Vanuit de Kerkenraad

Bij het schrijven van dit stukje is de maand januari al weer bijna voorbij. 
De verandering van de donkere maand december naar de lichter wordende 
maand januari is altijd weer even wennen. Sommigen missen de sfeer en 
feestelijke verlichting rondom Sinterklaas en Kerst, anderen kijken weer 
vooruit naar een nieuw jaar met meer en meer natuurlijk licht overdag. 
 
De kerkenraad kwam op 19 januari  weer bijeen in de Pastorie. Iedereen 
had elkaar uiteraard al op een of andere manier een gezegend, gelukkig en 
gezond nieuwjaar toegewenst maar het was onze eerste formele bijeenkomst 
in 2023. 

We kijken met grote dankbaarheid terug op de afgelopen tijd. Van Sint 
Pannenkoek tot en met Nieuwjaarsochtend. Met daartussen de reguliere 
zondagen, de Kerstnachtdienst in ons dorp, de Kerstnachtdienst in het 
Concertgebouw en natuurlijk de musical in de stal bij Angela en Albert. 
Het is  geweldig om als kerkenraad zoveel fijne mensen om ons heen te 
hebben die van alles kunnen en van alles willen aanpakken. En zonder 
namen te noemen hebben we het dan o.a. over muziek, toneelregie, kleding, 
kerstboom opzetten en versieren, kaartverkoop voor DMB kerstavond, 
geluid, kerstbrood, Nieuwjaarsrolletjes, koffie, duivekater en ga zo maar 
door….Een drukke tijd voor ieder en vooral ook voor onze dominee
Taco Koster. 

De geplande lichtjestocht hebben we helaas moeten annuleren afgelopen 
december. Achteraf gezien was het een avond met veel ijzel dus misschien 
maar goed ook. Voor komend jaar ligt het draaiboek in ieder geval klaar!!

Als kerkenraad praten we veel over allerlei praktische zaken die geregeld 
moeten worden en kijken we dus ook al weer vooruit naar wat er komen 
gaat. Nieuwe ideeën worden besproken, nieuwe plannen worden gemaakt 
en ook de kerkenraad is benieuwd naar de eerstvolgende Kerkklanken!

Tijdens de vergadering bespreken we regelmatig specifieke onderwerpen. 
Bijvoorbeeld over de viering van het avondmaal, de inrichting van de 
kerkdienst of de toekomst van de kerk. Mooie onderwerpen om elkaar 
steeds beter te leren kennen en ook daarin de liefde van Christus te 
herkennen, Hij die ons scherp houdt en aanwakkert om te voorkomen dat 
we gemakzuchtig en lui worden. Goed om hier in het begin van het nieuwe 
jaar even bij stil te staan.

We hopen elkaar spoedig te zien!

Nyckele Sap

Kerkbalans 2023

Komende weken ontvangt u vanuit de Kerk weer het jaarlijkse verzoek 
om uw vaste vrijwillige bijdrage aan ons bekend te maken. Dan weten de 
Kerkrentmeesters wat ze mogen verwachten komend jaar. Dat is nodig voor 
het sluitend maken van de begroting. Het is dus heel fijn als we op uw 
toezegging mogen rekenen. De een maakt het in één keer over, de ander 
per half jaar of per maand. Wist u ook dat als u uw bijdrage voor 5 jaar 
vastlegt de belastingdienst uw gehele bijdrage ziet als een gift en niet 
slechts een deel zoals het geval is als u een bijdrage niet vastlegt met een 
overeenkomst. Dat betekent dus dat u zelfs iets meer zou kunnen geven dan 
u gewend bent omdat de belastingdienst meehelpt met uw schenking. Velen 
gingen u al voor afgelopen jaar met zo’n fiscale overeenkomst. Klinkt wat 
ingewikkeld maar wordt ook nog eens uitgelegd in de brief die u komende 
weken krijgt. Schroom niet om er een vraag over te stellen aan een van de 
Kerkrentmeesters.  

Samen zijn we de kerk! In en voor het dorp en ook voor de mensen die buiten 
het dorp wonen maar betrokken zijn bij “hun” Kerk.  Als we allemaal een 
stukje bijdragen met onze talenten en giften, dan wordt het een prachtige, 
veelkleurige en uitnodigende beweging in Gods koninkrijk! Daarom vragen 
we u en jou om mee te doen en ook financieel bij te dragen via de Actie 
Kerkbalans.

College van Kerkrentmeesters



Bericht vanuit Pastoraat
Wilt u graag de kerkdienst op zondagochtend of de koffie-inloop op 

woensdagochtend bezoeken maar heeft u geen goed vervoer bel dan even
met mij. Dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en thuisgebracht wordt

zodat u toch aanwezig kunt zijn.

Jacqueline Sap
06 29 42 80 80

College van Kerkrentmeesters

Het college komt in februari bij elkaar om diverse onderhoudszaken met 
elkaar te bespreken. De kerstboom is intussen verwijderd en binnenkort 
is er weer een inspectieronde van monumentenwacht te verwachten 
waardoor specifieke onderhoudszaken aan de orde komen. Intussen letten 
we goed op het energieverbruik en plannen we een grondige schoonmaak 
van de kerk en de toren. Tenslotte zijn we zeer verheugd met de opbrengst 
van de oudejaarscollecte. Het bedrag van net iets meer dan 4100 euro is 
geweldig maar het feit dat vanuit het héle dorp wordt bijgedragen daar zijn 
we ongelooflijk dankbaar voor. En voor wie alsnog iets wil bijdragen aan de 
oudejaarscollecte, hierbij nog een keer de QR code. 

Heeft u nog een enveloppe die afgehaald mag worden laat u dat dan even 
weten? Een van de kerkrentmeesters komt die dan halen.

Teun, Dirk, Arie-Jan, Wim, Nyckele



27  nov

4 dec

11 dec

18 dec

24 dec

25 dec

31 dec

1 jan

8 jan

15 jan

€ 168,60
€ 178,80
€ 50,95
€ 170,00

€ 317,30
€ 162,30
€ 46,62
€ 44,60
€ 48,60
€ 47,84

Kerk in Actie - Colombia

Kerk in Actie - Libanon

Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

KiKa Sponsorloop voor het Prinses Maxima

Centrum (Lara)

Waterland-project – Stichting Oud in Afrika

Stichting Diensten Met Belangstellenden

Diaconie

Diaconie

Diaconie

Groot Nieuws Radio

College van Diakenen
Verantwoording collecten Diaconie

Alle gevers hartelijk bedankt! De Diaconie geeft het weer door.

Collecten komende zondagen

Tijdens de dienst wordt er 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.

29 januari – Jong Zunderdorp
PKN collecteert deze zondag voor kinderen en jongeren in Nederland; wij voor 
onze kinderen en jongeren in Zunderdorp. Deze collecte draagt daarmee bij aan 
allerlei activiteiten die in Zunderdorp voor hen worden georganiseerd.

5 februari – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Pakistan
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. 
Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-
Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben.

12 februari – Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopie
In het zuidoosten van Ethiopië valt door klimaatverandering steeds minder 
regen. Daardoor mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette, met onder andere 
de Ethiopische kerk, in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen 
geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, 
gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. 
Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van 
de oogst.

26 februari – Kerk in Actie – Zending – Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Lange tijd zorgden opa’s 
en oma’s voor deze kinderen als hun ouders aan aids overleden, maar als die ook 
overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind en kinderen praktisch ondersteund.

12 maart – Kerk in Actie – Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken naar herstel.

26 maart – Kliederkerk Zunderdorp
Vandaag collecteren we speciaal voor de Kliederkerk in Zunderdorp. Een aantal 
keer in het jaar organiseert de Kerk van Zunderdorp een Kliederkerk, waarbij 
heel veel kinderen uit het dorp komen meedoen. Super! Maar dat kost natuurlijk 
ook geld. Deze collecte wordt dan ook geheel aan de Kliederkerk besteed.

De andere zondagen wordt er voor de eigen Diaconie gecollecteerd.



Kleurplaat



Gift van de Stichting School met den Bijbel
In december van het afgelopen jaar mocht de Diaconie een zeer gulle gift van de 
Stichting School met den Bijbel ontvangen, te weten  €2500,- (voor de Tieners 
€1000,- en voor de Kliederkerk €1500,-). Hier willen wij de Stichting School met 
den Bijbel heel hartelijk voor bedanken! Geweldig dat wij in ons dorp elkaar op 
deze manier willen helpen!

Verjaardagfonds 2023 – Hart voor Noord
Als je jarig bent, krijg je van de Kerk van Zunderdorp een kaartje om je te 
feliciteren. Hoe leuk is dat? Daarin vragen wij je als Diaconie ook of je voor een 
goed doel een klein cadeautje in de vorm van een gift wilt geven.

Elk jaar kiest de Diaconie een goed doel uit. Voor 2023 hebben we gekozen voor 
Hart voor Noord.

Stichting Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op 
te staan uit armoede en eenzaamheid: door te luisteren, te helpen en samen 
te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. Samen met de Protestantse 
Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de Protestantse kerken in Noord en 
de diaconie van Hoop voor Noord, dragen zij bij aan het platform ‘Diaconie 
Noord’. Zij werken samen met mensen, netwerken en organisaties die zich willen 
inzetten voor een samenleving in Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen 
leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld. Coördinator is Jeanette 
de Waard. Meer informatie kan je vinden op: www.hartvoornoord.nl

Verjaardagfonds afgelopen jaar (2022) – Stichting Oud in Afrika
In de volgende Kerkklanken vertel ik je graag meer over hoeveel we met elkaar 
hebben opgehaald voor Stichting Oud in Afrika. Er komen nog steeds giften 
binnen, dus je houdt de totaalstand nog van me tegoed.

Velen maakten het via de bank over, maar ook een heleboel deden de gift in de 
collectebus. Anita en Robert Gils, Linda Lof en Guus Klijn kwamen langs. We 
willen hen graag bedanken voor hun inzet! Ook komend jaar mogen we weer op 
ze rekenen. Fantastisch!

Hartelijke groet namens de Diaconie,
Diana de Haan-Prins

Ook andere dagen.
 

Dagen
van iets meer licht,

 
wind die je in het voorbijgaan even liefkoost,

een boom die je teder verheft.
 

Andere dagen.
Zet ze apart, lijst ze in,

 
versier er de wanden

van je ziel mee.

door ds. Hans Bouma

foto door Jacobus van Eck - 12 oktober 1937
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Muziek in onze Dorpskerk

Af en toe vinden er prachtige concerten plaats in onze dorpskerk. Dicht bij huis kunt 
u dan genieten van een professionele muzikale middag of avond. En wat een geluk dat 
wij in ons dorp een fantastische dirigent hebben die met zijn Kamerkoor ook af en toe 
in Zunderdorp uitvoeringen geeft.

Op 11 maart geeft Kamerkoor Amsemble een concert in onze Dorpskerk. Op het 
programma:  Cantate 4 “Christ lag in Todesbanden” van J.S. Bach en een bijzondere 
onbekende Cantate van Johann Kuhnau “Gott sei mir gnädig”. Tevens twee motetten 
van Johann Christoph Bach. Een prachtig passie programma. Het Kamerkoor en het 
Swes Barokorkest staan onder leiding van Benjamin Bakker. 

Zaterdag 11 maart a.s. om 20.00 uur Dorpskerk Zunderdorp

Voorverkoop 15,00 | Deurverkoop 20,00 | Kinderen t.m. 16 jaar gratis
Kaarten via amsemble.nl 

Zondag 12 maart ook nog te beluisteren  in De Swaen - Edam om 15.00 uur.



Koffie-inloop in Zunderdorp

De gezellige en drukke feestmaand december ligt alweer ver achter ons. Ook januari 
met zijn Blue Monday, de zogenaamde meest deprimerende dag van het jaar, is 
voorbij. Misschien worden de schaatsen wel onder gebonden tegen de tijd dat deze 
Kerkklanken verschijnt! Daar hoort natuurlijk een “koek en zopie” bij! Op woensdag 
15 februari en 15 maart kun je, ook als je niet schaatst, een lekker kopje koffie halen 
tijdens de koffie-inloop in het jeugdgebouw. Je mag binnen komen lopen tussen 10:30 
en 12:00 uur voor een snel kopje koffie of een uitgebreider gesprek. Welkom! Wil je 
iemand meenemen? Doen, hartstikke leuk!

Schoonmaak Jeugdgebouw

“Reinigen (ook wel schoonmaken, zuidelijk van de grote rivieren poetsen of, in België 
kuisen genoemd) is het verwijderen van vuil uit de huiselijke omgeving of de openbare 
ruimte. Dit dient de algemene hygiëne en zorgt ervoor dat de ruimtes leefbaar blijven.” 
Zo staat het althans op internet! Dit kuisen kunnen we weer met elkaar gaan doen 
op maandag 6 maart en 3 april. De koffie staat klaar tussen 10:00-10:30 uur en na de 
schoonmaak, zo rond 12:00 uur, zal iedereen moe maar voldaan weer terug naar huis 
gaan. Wil je wel helpen maar weet je niet of alle klusjes voor jou lichamelijk nog 
te doen zijn? Of houd je juist van grotere klussen? Er wordt voor iedereen passend 
schoonmaakwerk gezocht! We zien je graag!

Tieneravond voor alle tieners! 

Op donderdagavond 16 februari is er weer een Tieneravond! Vind je het leuk om 
andere tieners te ontmoeten en houd je van pizza en gezelligheid? Kom dan zeker 
een keer kijken. De tieneravonden leveren boeiende en leuke gesprekken op en de 
spellen en opdrachten eromheen zorgen voor veel hilariteit. We starten om 19:00 uur 
in het Jeudgebouw (Achterlaan 3) met pizza en daarna volgen we een programma van 
Solid Friends. Om 20:30 uur is de avond weer afgelopen. Wil je een keer kijken bij de 
tieneravond? Super leuk! Kom gezellig langs. Bel, mail of app een van ons gerust. 
Veel groeten,

Taco (0619921974) , Madelon (0681937480) en Anne-marie (0642081177)

PS De volgende tieneravonden zijn op: 9 maart, 30 maart en 20 april.

 Nieuwe redactie Kerkklanken

De nieuwe Kerkklanken heeft u intussen voor u liggen. Een goed moment om de 
redactie even te introduceren: Janneke van der Made, Wilma van Arendonk, Nyckele 
Sap, Simone van Werkhoven en Joep Siermann. 
Janneke, Wilma en Nyckele verzorgen vanuit de kerkenraad de redactionele kant 
van Kerkklanken op basis van de ingeleverde teksten. Simone (Kerklaan) en Joep 
(Torenven) zorgen voor de lay-out, opmaak en fotografie. Drukwerk wordt verzorgd 
door Hilda en Piet van Meerveld. Kerkklanken wordt huis aan huis verspreid in 
Zunderdorp en per post aan lezers buiten het dorp. Kerkklanken is ook digitaal te 
lezen. Via de website www.kerkzunderdorp.nl kunt u het blad downloaden of een 
digitale versie laten toezenden.

Kerkklanken krijgt een iets andere opmaak en een ander formaat. Inhoudelijk blijven 
heel veel onderwerpen bestaan maar streven we er ook naar dat we een grotere groep 
lezers kunnen plezieren. Dus af en toe een kinderpagina, een interview met een 
bewoner, een spannend recept of een mooi verhaal van iemand.  

Muziek in onze Dorpskerk

Af en toe vinden er prachtige concerten plaats in onze dorpskerk. Dicht bij huis kunt 
u dan genieten van een professionele muzikale middag of avond. En wat een geluk dat 
wij in ons dorp een fantastische dirigent hebben die met zijn Kamerkoor ook af en toe 
in Zunderdorp uitvoeringen geeft.

Op 11 maart geeft Kamerkoor Amsemble een concert in onze Dorpskerk. Op het 
programma:  Cantate 4 “Christ lag in Todesbanden” van J.S. Bach en een bijzondere 
onbekende Cantate van Johann Kuhnau “Gott sei mir gnädig”. Tevens twee motetten 
van Johann Christoph Bach. Een prachtig passie programma. Het Kamerkoor en het 
Swes Barokorkest staan onder leiding van Benjamin Bakker. 

Zaterdag 11 maart a.s. om 20.00 uur Dorpskerk Zunderdorp

Voorverkoop 15,00 | Deurverkoop 20,00 | Kinderen t.m. 16 jaar gratis
Kaarten via amsemble.nl 

Zondag 12 maart ook nog te beluisteren  in De Swaen - Edam om 15.00 uur.



Interview Henk en Els Breur

Henk en Els hebben ontzettend veel plezier beleefd aan het maken van 
Kerkklanken, samen met Jan de Haan. Het werd op maandag tijdens 
de redactievergadering haast een feestje met een gezellige lunch! Ze 
vertellen dat de ontwikkeling van Kerkklanken een mooi proces was; 
in het begin met geschreven briefjes die door de brievenbus kwamen 
tot aan de digitale aanlevering van de teksten.  

Wanneer aan hen gevraagd wordt wat ze het meest gaan missen, 
antwoordt Els: het maken van de foto’s. “Het was een uitdaging om 
bij iedere kerkklanken foto’s te maken die pasten bij het thema. Ook 
de kerk te fotograferen telkens vanuit een andere hoek, vanaf een 
andere plek, was leuk om te doen. Mensen kwamen na het lezen van 
Kerkklanken soms echt vragen waar ik de foto gemaakt had.” Henk 
vond het redigeren leuk werk: “De puzzel om sommige stukjes te 
herschrijven maar de strekking van de tekst hetzelfde te laten is een 
leuke uitdaging”. Op de vraag welk onderdeel van het redactieproces 
ze absoluut niet gaan missen, antwoorden ze volmondig: “de mensen 
achter hun broek aanzitten om hun stukjes in te leveren!”. 

We danken Jan, Henk en Els voor hun inzet en hopen dat ze de nieuwe 
Kerkklanken met veel plezier zullen lezen!



Kinderkrant
Een nieuw jaar! Samen met jullie kijken we heel graag uit naar een jaar

vol met leuke activiteiten voor alle kinderen. 

Kerstmusical

Eerst kijken we graag nog even terug naar die ontzettend feestelijke decembermaand. 
Hoogtepunt was natuurlijk de Kerstmusical in de Stadshoeve. Wat was het bijzonder 
om met zoveel kinderen, ouders, dorpsgenoten en kerkvrienden samen Kerst te vieren. 
Wat werd er prachtig gezongen, geacteerd en feest gevierd. Echte musicalsterren! 

Heel veel mensen hebben meegeholpen om deze kerstmorgendienst tot een succes te 
maken. We willen iedereen daarvoor bedanken en in het bijzonder:  Jacqueline Sap, 
Hilda van Meerveld, Angela, Albert en Ruben Hoeve, Marjolein Blom en heel veel 
ouders. 

Kliederkerk

Op zondag 5 maart is er weer Kliederkerk. Met heel veel kinderen gaan we aan de slag 
met een verhaal uit de Bijbel. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom! We 
gaan ook dit keer drie activiteiten doen. Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er weer een 
eigen uitdagender programma. Kom je ook gezellig? De Kliederkerk is van 12:00-13:30 
uur. Aanmelden kan tot 2 maart bij Anne-marie, 0642081177. 

Kinderkerk

Elke zondag is er kinderkerk. Deze kinderkerk is voor alle kinderen, ook als je niet of 
nog nooit in de kerk bent geweest. We starten om 10:00 uur in de kerk en gaan dan na 
5-10 minuten verder met ons eigen programma in de Pastorie. We gaan knutselen, doen 
proefjes of een leuk spel. Op een laagdrempelige manier vertellen we een verhaal uit de 
Bijbel. Elke zondag proberen we er weer een feestje van te maken. Kom je gezellig een 
keer kijken? Voor alle kinderen onder de 4 jaar is er een crèche.

En meer

We zijn druk met plannen maken voor de aankomende maanden. We gaan met alle 
feestdagen iets bijzonders doen (Palmpasen, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren). Ook 
willen we een uitje organiseren. In de komende maanden horen jullie daar meer over. 
Vind je het leuk om een keer te komen kijken? Leuk! En neem gerust iemand mee.

Veel groeten van de Kinderkerkcommissie



Zunderdorp

Kerkdiensten
ALLE ZONDAGOCHTEND 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.

12 FEBRUARI DS. TACO KOSTER

19 FEBRUARI DS. TACO KOSTER

26 FEBRUARI DS. MARCO BATENBURG, GOUDA

5 MAART  DS. TACO KOSTER                                         - HEILIG AVONDMAAL

8 MAART  BRAM DIJKSTRA, NIEUW VENNEP            19.30 UUR         - BIDUUR VAN GEWAS EN ARBEID

12 MAART DS. TACO KOSTER

19 MAART DS. TACO KOSTER
     
26 MAART  ARIE DE ROVER, HARDINXVELD-GIESSENDAM 
 
2 APRIL  DS. TACO KOSTER                          - PALMPASEN

6 APRIL                DS. TACO KOSTER                                        19.30 UUR            - WITTE DONDERDAG

7 APRIL                DS. TACO KOSTER                                         19.30 UUR            - GOEDE VRIJDAG

8 APRIL                DS. TACO KOSTER                                         20.00 UUR            - STILLE ZATERDAG

9 APRIL                DS. TACO KOSTER                                                                       - PASEN

Agenda
DINSDAG 7 FEBRUARI    10.30 UUR  - OMEGA-CURSUS

WOENSDAG 15 FEBRUARI    10.00 UUR  - KOFFIE INLOOP

DONDERDAG 16 FEBRUARI   19.00 UUR  - TIENERAVOND

DINSDAG 21 FEBRUARI    10.30 UUR  - OMEGA-CURSUS

ZONDAG 5 MAART    12.00 UUR  - KLIEDERKERK

MAANDAG 6 MAART    10.00 UUR  - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW

DINSDAG 7 MAART    10.30 UUR  - OMEGA-CURSUS

DONDERDAG 9 MAART    19.00 UUR  - TIENERAVOND

ZATERDAG 11 MAART   20:00 UUR - KAMERKOOR AMSEMBLE KERKGEBOUW

WOENSDAG 15 MAART    10.00 UUR  - KOFFIE INLOOP 

DINSDAG 21 MAART    10.30 UUR  - OMEGA-CURSUS

DONDERDAG 30 MAART   19.00 UUR  - TIENERAVOND

ZONDAG 2 APRIL     12.00 UUR  - KLIEDERKERK

MAANDAG 3 APRIL    10.00 UUR - SCHOONMAKEN JEUGDGEBOUW


