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Geen kerkelijke activiteiten tot 1 juni 2020

Zoals het kabinet bekend heeft gemaakt, kunnen er tot 1 juni 2020

geen activiteiten plaatsvinden met meer dan enkele personen bij

elkaar. Dat betekent dat al onze kerkelijke activiteiten voorlopig

worden afgelast. Uitgezonderd digitale initiatieven, zoals de

online kerkdiensten die u via www.kerkdienstgemist.nl kunt

beluisteren.



Toch zijn we er voor elkaar. Zo kunt u zaterdagavond 28 maart

2020 van 17:00 tot 18:00 luisteren naar een vesperviering vanuit

de Sloterkerk, met live muziek van topkwaliteit. Enkele solisten

zullen Engelse carols zingen, en geliefde liederen uit het

liedboek. Ook wordt er gebeden en gelezen uit de bijbel. Een

kleine orde van dienst vindt u aan het einde van deze

CoronaKoerier.

Op zondagmorgen 29 maart 2020 is er een kerkdienst in de

Sloterkerk, die u eveneens via de computer kunt beluisteren.

Voorganger is ds. Martijn van Leerdam en op het orgel hoort u

David Schlaffke. De orde van dienst is vanaf zaterdag te

downloaden van de website van de kerk, www.osdorpsloten.nl. En

de tekst van de preek na afloop van de dienst ook.

Lezers voor lezers

Afgelopen weekend was het (te)
druk bij de Japanse bloesems in
het Amsterdamse bos. Maar niet
iedereen hoeft de deur uit om de

lente op te snuiven. Henny
Smidt kijkt uit op deze prachtige

bloesems in het Sloterpark.
Fraai!
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Oproep voor een telefoonpoule

Als je de hele dag thuis zit, en bijna niet meer naar buiten gaat, ga

je je vroeg of laat vervelen. Het is ook weleens fijn om met

iemand anders te praten. Daarom zijn we op zoek naar mensen

die met mij een telefoonpoule of -cirkel willen opstarten. Hoe

precies? Daar kunt u zelf over meepraten.

Wilt u eraan bijdragen om de contacten in de kerk levend te

houden? Lijkt het u prettig om eens door een ander (uit de kerk)

te worden gebeld? Laat het dan weten via

mvleerdam@hotmail.com of 06-49988164 (het telefoonnummer van

ds. Martijn van Leerdam). Dan gaan we daar samen mee aan de

slag.

Ook voor mensen zonder internet zou dit een mooie uitkomst

kunnen zijn!



Nel Gallouh zond mij opnieuw
een fraai voorbeeld van huisvlijt
bij corona toe. Want alles wat je

aandacht geeft, groeit.
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Met hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. Martijn van Leerdam

Orde van dienst voor de vesperviering op

zaterdag 28 maart 2020

Gedicht: De scholen zijn dicht, Gershwin Bonevacia (stadsdichter van

Amsterdam)

Thou knowest Lord, Purcell

Rejoice in the Lord always, anonieme componist (16e eeuw)

Stilte voor persoonlijk gebed, afgesloten met Pater noster, Stravinsly &

Vasks

Bijbellezing: Prediker 3:1-15

Psalm 25: 8,9,10 (Liedboek lied 25)

Lord for thy tender mercy’s sake, Farrant & Hilton

Bijbellezing:Prediker 4: 7-12

Abide with me (Blijf mij nabij wanneer het duister daalt, Liedboek lied

247)



The day thou gavest Lord (De dag door uwe gunst ontvangen,

Liedboek lied 248)

De vesperviering is, net als de kerkdienst op zondagmorgen, te

beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (kies voor Sloterkerk).
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