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Evensong 28 maart 2020 gaat toch niet door

In de vorige editie van de CoronaKoerier, van afgelopen

dinsdag, stond dat er komende zaterdag een Choral

Evensong wordt uitgezonden vanuit de Sloterkerk.

Helaas gaat deze uitzending toch niet door. Ook bij een

klein groepje zangers en zangeressen is er een zeker

risico, met het rondwarende virus in de stad.

Gelukkig is er een alternatief. Bijgaand vindt u een link

naar powerpoint presentatie in pdf, met daarin de opzet

van de Evensong. Inclusief liedteksten en links naar de

muziek op YouTube. Zet het bestand na openen voor het

gemak op beeldvullend. Het is niet hetzelfde als een live

uitvoering in de Sloterkerk. Maar zo onderhand raken we

gewend aan het improviseren in deze tijd.



Een ander gemeentelid, Siska IJlst, stuurde mij bovendien nog

een andere muzikale uitvoering toe. Het betreft een fluitconcert.

En dan niet zo één als je in de Johan Cruijff Arena weleens hoort,

maar een fluitconcert zoals dat klinkt in de volle natuur.

Aangevuld met de klanken van enkele menselijke instrumenten,

in perfecte harmonie.

Kerkdienst 29 maart 2020

( De zomertijd is ingegaan)

De kerkdienst van komende zondagmorgen in de Sloterkerk

wordt wel gewoon uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. De

uitzending begint net voor 10:00. Op het orgel hoort u David

Schlaffke, en Mariya Schlaffke op de dwarsfluit. Voorganger is

ondergetekende. De liturgie van deze dienst is vanaf

zaterdagmiddag te downloaden van de website

www.osdorpsloten.nl

Denkt u eraan dat het dus eerder 10.00 uur is dan u

verwacht, omdat de klok vooruit gaat.

Met hartelijke groeten uit de pastorie,

 

ds. Martijn van Leerdam
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