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Opgang en Sloterkerk dicht op zondag 15 maart
Er is de komende zondagen geen kerkdienst in onze wijkkerken, in de 
Opgang noch de Sloterkerk. De Rijksoverheid heeft alle bijeenkomsten 
met meer dan 100 personen verboden. Bovendien wordt iedereen 
verzocht om sociale activiteiten te vermijden, kwetsbare groepen het 
meest. 

In plaats van de gewone kerkdienst is er wel een live uitzending op internet, 
via www.kerkdienstgemist.nl. Als u op deze website komt, vul dan in dat u 
zoekt naar de Sloterkerk. Daar kunt u vanaf zondagmorgen 10:00 
meeluisteren naar een ochtendgebed. Dit ochtendgebed staat onder leiding 
van ds. Martijn van Leerdam. Er klinkt muziek van David Schlaffke. Ook na
afloop kunt u deze viering nog beluisteren, via hetzelfde adres. 

Daarnaast is de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, René de Reuver,
zondag om 9:20 op NPO 2 live bij de Evangelische Omroep, met een goede 
boodschap voor iedereen. 

Is het wel zinvol en terecht, dat er zoveel activiteiten worden afgelast? Is 
het coronavirus echt zo erg? Die vragen stelt de kerkenraad zich ook. De 
beste weg is om te luisteren naar mensen die er verstand van hebben, en te
vertrouwen op de goede afloop. Dan doen we dan ook met elkaar. 

In tegenstelling tot wat veel mensen in de supermarkt denken, is er echter 
geen advies afgegeven om wc-papier en aardappelpuree te hamsteren. 

Een straatarme tandarts uit Koog aan de Zaan
Zag door een stom virus zijn klanten weggaan.

Toch werd zijn praktijk
In ene klap rijk:

Hij had nog een kast vol met mondkapjes staan. 

Hulp gevraagd?
Het is niet verboden om gewoon naar buiten te gaan. Ook de meeste 
winkels zijn gewoon open. Maar sommige mensen zijn niet goed ter been,
en anderen hebben geen goed vervoer. Weer anderen zijn ziek. Bent of 
kent u zo iemand, die een helpende hand nodig heeft in deze vreemde 
tijd? 

Neem dan contact op met de kerk, via dominee@osdorpsloten.nl of 06-
49988164 (ds. Martijn van Leerdam). Er zijn veel gemeenteleden die een 
handje kunnen helpen, bijvoorbeeld door een boodschap te doen. 

De Algemene Ouderen Bond (AOB) heeft een speciaal telefoonnummer 
gelanceerd voor eenzame ouderen. Veel bezoek zit er immers niet in, en 
talloze sociale activiteiten gaan niet door. Het nummer van de AOB is 
0348-466666. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:dominee@osdorpsloten.nl
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Ook veel van onze gemeenteleden zitten nu alleen thuis. Dus als u zich 
verveelt, of op zoek bent naar contact, neem dan de telefoon eens ter hand. 
En leg contact met een oude bekende uit de kerk. 

Hoe nu verder?
Het moderamen van de kerkenraad heeft op zaterdag 14 maart een speciale 
vergadering, om te besluiten over de activiteiten van de kerk. Bijvoorbeeld 
vergaderingen, gespreksgroepen, koffie-ochtenden en toerustingsavonden. 
Het is niet zeker of die de komende weken wel of niet door zullen gaan. Op 
een later moment zullen we u informeren hoe we daarmee verder gaan. 

In de tussentijd houden we op diverse manieren contact. We beraden ons 
nog op manieren waarop we dat kunnen doen. We houden ons aanbevolen 
voor ideeën! 

Een  kleine  kerkgemeenschap  in  Katwijk  heeft  haar  
kerkgangers uitgenodigd om wel naar de kerk te komen, 
maar niet naast elkaar te gaan zitten. Ook wordt er  
nadrukkelijk geadviseerd om geen rollen pepermunt door 
te geven in de kerkbanken. 

Epidemieën in de bijbel
We lezen in deze tijd van het jaar uit het bijbelboek Exodus. Ook daarin 
komt een besmettelijke ziekte voor. Het is niet helemaal duidelijk welke 
ziekte dat is, maar het zal geen coronavirus zijn geweest. 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Neem allebei een handvol as uit een 
oven, en laat Mozes dat dan voor de ogen van de farao in de lucht gooien. 
Overal in Egypte zal het als fijn stof neerdwarrelen en bij mens en dier 
ontstekingen veroorzaken waardoor ze etterende puisten krijgen.’ Dus 
haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de 

as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende 
puisten te zitten. (Exodus 9: 8-10)

Dit is de beschrijving van de zesde plaag die Egypte treft, omdat de farao 
het volk Israël niet wil laten gaan. Israël verblijft daar in slavernij, en God
wil het volk bevrijden. Na deze plaag volgen er nog vier. De Egyptenaren 
komen er niet goed vanaf. 

Met zulke verschrikkelijke plagen kun je begrijpen waarom de bijbel 
zoveel voedings- en reinheidswetten kent. Over handen schudden of in de 
elleboog niezen staat niets vermeld. Maar hygiëne is zeker van belang. 

In de Middeleeuwen werd Europa door pestepidemieën geteisterd. 
Historici denken dat joodse groepen deze epidemieën beter konden 
doorstaan, omdat ze zich aan de reinheidswetten hielden van het Oude 
Testament. 

Kortom: er is weinig nieuws onder de zon. Soms is het even doorbijten. 
Maar we komen er vast wel weer uit. 

Met een
vriendelijke
groet uit de
pastorie, 

ds. Martijn van
Leerdam


