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Afgelopen zondag heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen

genomen in de strijd tegen het coronavirus. Ook de kerk heeft

daarmee te maken. Voor het eerst hielden we zondag een digitale

kerkdienst, zonder bezoekers in de kerk.

Vanuit de Sloterkerk klonk alles wat ook in een gewone viering

hoort, uitgezonderd de samenzang. U kunt deze bijzondere

uitzending terugluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations

/1457/events/recording/158426280001457.
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Limerick

De banketbakker van de Osdorper Ban

Moest niezen in de koekenpan.

Hij riep nog wel: mensen, ik ben heus niet ziek,

nu raken jullie voor niets in paniek!

Toch komt er geen één klant meer an.

(Martijn van Leerdam)

De meeste andere activiteiten van onze wijkkerk gaan helaas niet

door. In enkele gevallen wordt er wel gewoon vergaderd, of wordt

er in kleine kring nog iets gedaan. Maar vanwege de omvang van

de epidemie en de maatregelen van de Rijksoverheid is het

verstandig om het directe contact op dit moment zoveel mogelijk

te beperken.

Ondertussen blijven we wél gewoon kerkdiensten uitzenden via

www.kerkdienstgemist.nl. Elke zondag om 10:00 kunt u live

meeluisteren via de stream van de Sloterkerk, maar ook op

andere momenten kunt u de viering nog afluisteren.

Omdat we niet iedereen kunnen bereiken per e-mail, gaat er deze

week een brief naar alle leden van onze gemeente. In die brief
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staat dat de kerkdiensten voorlopig alleen digitaal worden

uitgezonden, en dat de meeste andere activiteiten geen doorgang

zullen vinden.

Limerick

Een classispredikant uit Leiden,

die ook al haar schaapjes moest mijden,

sprak: al is de dienst afgelast,

houd in gebed elkaar vast

en wees moedig in onzekere tijden.

(Julia van Rijn)

Creatief met corona

Parochiepriester Don Giuseppe Corbari uit het Italiaanse stadje Brianza heeft

een opmerkelijke oproep gedaan vanwege de coronavirus-uitbraak. Hij vroeg

aan zijn parochianen om een selfie naar hem op te sturen, zodat hij portretten

op de kerkbanken kon plaatsen.

Daarnaast zijn we bezig met een inventarisatie van kwetsbare

personen, in de kring van de kerk en in de buurt. Een aantal

personen heeft zich al aangemeld als vrijwilliger om enkele

kwetsbare ouderen te bellen, of boodschappen te doen.
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Heeft u behoefte aan contact of een luisterend oor? Heeft u

iemand nodig om boodschappen te doen? Is er iets anders waar

u hulp bij nodig heeft? Laat het dan weten via

dominee@osdorpsloten.nl, of bel naar 06-49988164.

Met vriendelijke groet, ook namens de kerkenraad,

ds. Martijn van Leerdam

Links

De digitale kerkdienst vanuit de Sloterkerk van afgelopen zondag,15

maart: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1457/events/recording

/158426280001457

Dominee Bakker schreef een column over het coronavirus en de kerk:

https://www.osdorpsloten.nl/nieuws/column

Stevo Akkerman schreef een column voor Trouw: https://www.trouw.nl

/opinie/leer-te-leven-met-de-ongerijmdheid-van-de-dingen-en-vecht-niet-

om-toiletpapier~bd6011ea/

Het officiële advies van het RIVM en de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-

maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland en

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-

maatregelen-onderwijs-horeca-sport
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