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Nog maar een kleine drie weken geleden zaten we met een groep

van 12 personen bij Gerard en Gijske Smits. Dat was het laatste
groot huisbezoek in een reeks van vier. We spraken over brood
en wijn, en over hoe we avondmaal zouden gaan vieren zonder

allemaal een slokje wijn te nemen uit dezelfde beker.

We wisten toen nog niet dat dat de laatste gewone kerkelijke
bijeenkomst zou zijn in een hele tijd. Maar op hetzelfde moment
werden de eerste grote anti-coronamaatregelen op televisie

afgekondigd. Vanaf dat moment verdween haast alles uit de
agenda, en wat wél doorging, moest via de computer of de

telefoon.

Inmiddels is het alweer bijna Palmzondag. Dat is de eerste dag
van de Stille Week, de week voor Pasen. In de kerk is dat een

week van hoogtijdagen en rituelen. Van de palmpaasstokken op

Palmzondag, via Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar de

Paaswake op Stille Zaterdag, en ten slotte Eerste Paasdag. Dat is
de dag waarop we het belangrijkste feest vieren van de kerk: het
feest van de opstanding uit de dood.



Diensten in de Stille Week

Gelukkig gaan de kerkdiensten in de Stille Week gewoon door. Ze

worden via internet uitgezonden. De zondagse diensten, op
Palmzondag (5 april) en
Eerste Paasdag (12 april), kunt u beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl (en dan invullen: Sloterkerk).

Daar kunt u ook de vieringen van de afgelopen weken

naluisteren.

Van maandag 6 april t/m zaterdag 11 april zenden we elke dag een
vesperviering of een avonddienst uit. Deze diensten worden

uitgezonden via het kanaal van de Regenbooggemeente. De

details daarover vindt u in de volgende editie van de
CoronaKoerier. We verzorgen deze uitzendingen samen met de
Regenbooggemeente en ds. Ditske Tanja.

Afgelopen zondag heeft de Regenbooggemeente voor het eerst

een kerkdienst live uitgezonden via YouTube. Voorganger was
Martin de Jong, beter bekend als onze voormalige

stadsdeelpastor. U kunt de viering bekijken via de website van de
regenbooggemeente: regenbooggemeente.nl In het kader "Op de
agenda voor april!" (groene vlak) klikt u op "agenda
kerkdiensten". Ga een maand terug en daar vindt u de dienst van

29 maart j.l.



Voor de kinderen

Op Palmzondag maken we vaak palmpaasstokken met de
kinderen, of we doen een ander creatief project met de

kinderkerk. Dat gaat dit jaar niet. Maar toch hebben we een idee.
Joke Baars heeft een stel prachtige paastakken in de Sloterkerk

gezet. Ze moeten alleen nog worden versierd.

Daarom nodigen we alle kinderen uit de kerk uit om te helpen met
versieringen. Maak een mooie tekening, een kleurplaat, een

slinger of iets anders creatiefs. Vraag je ouders om de versiering
te mailen of te bezorgen, en dan versieren wij de paastakken
daarmee. Vervolgens sturen we de foto’s volgende week rond.

De versieringen kun je langs brengen bij of opsturen naar Martijn
van Leerdam (J.F. Ankersmitstraat 1, dominee@osdorpsloten.nl),
Joke Baars (Duke Ellingtonstraat 13), Diana Zoeten (Osdorperweg
87) of in de brievenbus van de Sloterkerk (Osdorperweg 28).
Graag uiterlijk zaterdagavond 4 april!

Wie doen er mee? Geef dit bericht door aan de kinderen in je

omgeving!



© Nel Gallouh

Creatief met corona

Een paar dagen geleden werd ik gebeld door mevrouw Ton, één
van onze vaste kerkgangers in de Sloterkerk. Ze was helemaal in

de wolken, dankzij een actie van haar kleindochter. Nee, de

kleindochter was niet persoonlijk bij haar oma langs geweest. Dat
mag niet met de huidige maatregelen. Het enige wat de
kleindochter van mevrouw Ton had gedaan, was een briefje
ophangen op haar werk.

‘Beste collega’s, hoe is het met jullie? Met mij niet zo goed. Ik
maak mij zorgen over mijn lieve oma Ton (81 jaar oud). Ze komt

bijna niet meer buiten en heeft bijna niets te doen. En ik mag niet
bij haar op bezoek. Zouden jullie haar een plezier willen doen, en
een kaartje willen sturen? Hieronder staat haar adres. Bij
voorbaat dank!’

Zo ongeveer moet het briefje hebben geluid. Het resultaat was dat
er maar liefst 30 kaarten bij mevrouw Ton op de mat vielen. ‘En
dan niet alleen met een naam, maar met een heel verhaal! Terwijl
ik die mensen helemaal niet ken!’

Mevrouw Ton was in de wolken, want, zei ze tegen mij, ‘zo zie je
maar dat er ook nog goede dingen in de wereld zijn. Zelfs in deze
moeilijke tijd.’



Telefooncirkel
We gaan deze week met de eerste telefooncirkel van start.

De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar

elke dag even bellen: persoon A belt persoon B, persoon B

belt persoon C, enzovoorts, tot de laatste weer belt naar

persoon A.

Op die manier heb je een paar keer per week even contact,

en dat helpt om naar elkaar om te zien in deze rare tijd.

Wil je zelf ook deelnemen aan zo’n telefooncirkel, of ken je

mensen die dat zouden willen? Geef het even door.

Met hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. Martijn van Leerdam

Copyright © 2020 Protestantse Kerk Amsterdam wijkgemeente Osdorp-Sloten, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.


