
De CoronaKoerier - editie 3, 20 maart 2020

‘Ik wil hier niet werken, op school gaat het veel beter!’ Zo verzuchtte onze

jongste huisgenoot. Ondertussen worden er grote puzzels gemaakt,

digitale dictee’s ingevuld, en kleine uitstapjes naar het strand en het bos

(!) gemaakt, met een enkele vertrouwde vriendin.

Het is een kunst om je te blijven vermaken, in tijden van corona. Daar

worstelen niet alleen de kinderen mee, maar ook veel van de ouderen die

ik dagelijks spreek. Wat doe je als je hele dag- en weekprogramma is

afgezegd? Alleen is ook maar zo alleen.

Ook kerken staan voor de vraag hoe daarmee iets te doen. Koffie-

ochtenden, zangavonden, gespreksgroepen, boekenochtenden en

vergaderingen: ze gaan allemaal niet door.
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Alleen de wekelijkse kerkdienst, op zondagmorgen, vindt gewoon plaats.

Maar dan digitaal, via internet.

Creatief met corona

De Remonstranten en Vrijzinnigen van Amsterdam hebben een idee

bedacht. Elke dag sturen zij een inspiratiemail, naar ieder die dat wil.

Waar halen ze de inspiratie vandaan? Die halen ze op bij de mensen zelf.

Iedereen wordt uitgenodigd om een beeld, tekst of gedachte in te sturen

voor de inspiratiebrief. Zo houd je de moed er wel in. Meer leest u via

deze pagina: https://www.vrijburg.nl/liefde-in-tijden-van-corona-ontvang-

dagelijks-een-bericht-ter-inspiratie-en-bemoediging-vanuit-vrijburg/

© Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De Lutherse kerk van Amsterdam gaat nog een stap verder. Zij hebben

alle kerkgangers uitgenodigd om een filmpje op te nemen van zichzelf. In

dat filmpje kun je vertellen wat je raakt. Vervolgens worden de filmpjes op

youtube gezet. Het youtubekanaal vindt u hier: https://www.youtube.com

/channel/UChSIxWpsA73QtmQ8e9yFBFQ

Limmerick

Een man uit de Laan van Ardennen of zo
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Verlaagde zichzelf tot een tragisch niveau

Hij jatte een lading wc-papier

Op het Belgiëplein, bij de Kruidvat alhier

Nu zit hij in 't kleinste politiebureau

Uit de pastorie

Vanuit de pastorie ben ik vooral aan het bellen, in de eerste plaats naar

alleenstaande ouderen in het netwerk van onze gemeente. Soms lukt het

om vrijwilligers te koppelen aan mensen die behoefte hebben aan

contact, of iemand nodig hebben om boodschappen te doen. Naast de

telefoon staan ook WhatsApp en de e-mail roodgloeiend.

Bovendien hebben we woensdagavond de klokken geluid van de Opgang

en de Sloterkerk, als teken van hoop voor de stad. Door heel Nederland

werd dat gedaan, en het plan is om dat de komende weken steeds te

blijven doen. Dit is een initiatief van Klokken van Hoop, bedacht door de

Vrienden van de Paradijskerk in Rotterdam.

Ook de CoronaKoerier vergt aandacht en tijd, en het plan is om deze

nieuwsbrief de komende tijd zo’n twee keer per week te laten verschijnen.

Kerkdiensten

Op zondag 22 maart is er opnieuw een digitale uitzending van de

kerkdienst in de Sloterkerk. Die kunt u beluisteren via deze link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1457-Sloterkerk. Vanaf 10:00 kunt u live

meeluisteren. Achteraf naluisteren kan natuurlijk ook. U hoort David

Schlaffke op het orgel, en ondergetekende gaat voor in de dienst.
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Op het leesrooster staat een tekst uit Exodus, over de eerste plaag. Onder

andere omstandigheden zou het een lastige tekst zijn geweest, maar

gezien de corona-epidemie is het actueler dan ooit. Daarnaast lezen we

Psalm 91, een psalm van vertrouwen en hoop.

Ook de mensen van de Regenbooggemeente luisteren deze zondag mee.

Want de kerkdiensten in de Ark worden tot op heden nog niet via internet

uitgezonden. Het wordt dus een ongeplande gezamenlijke dienst voor

heel Nieuw West!

Tot slot

Van Nel Gallouh kreeg ik de

bijgaande foto toegestuurd, van

huisvlijt bij corona. Mooi! Als er

meer mensen zijn met creatieve

ingevingen, dan houd ik mij

aanbevolen.

Er zijn in onze gemeente aardig wat mensen die geen internet of e-mail

hebben. Zou u hen een plezier willen doen en belangstellenden in uw

omgeving een afdruk van deze nieuwsbrief willen langs brengen? Bij

voorbaat dank!
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Met hartelijke groeten,

ds. Martijn van Leerdam
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