
De CoronaKoerier – editie 7 – 4 april 2020

Inmiddels bestaat de CoronaKoerier drie weken en zijn we alweer

aan de 7e editie toe. Dit keer ontvingen we een brief van de
voorzitter van de wijkkerkenraad, Ria van der Heiden. Deze brief

publiceren we hieronder onverkort.

Daarnaast vindt u in deze editie informatie over de kerkdiensten
in de Stille Week, van Palmzondag (5 april) tot en met Eerste

Paasdag (12 april).

Helemaal onderaan vindt u nog enkele ideeën en
wetenswaardigheden, zoals een beeld van Nel Gallouh en de

aankondiging van een Paasviering op RTV Noord Holland.



Beste Gemeenteleden,

Wat is het op dit moment een hele onwerkelijke rare tijd. Die voor iedereen

behoorlijke gevolgen heeft. Want wij moeten allemaal zoveel mogelijk binnen

blijven. De kwetsbare en oudere mensen onder ons komen helemaal al niet

buiten. Maar wij zien wel dat ook in moeilijke tijden er altijd weer heel inventief

gedacht wordt en dat er voor vele dingen altijd weer oplossingen komen. Maar

heel moeilijk voor u allen is het om zondags niet naar de kerk te kunnen gaan

en daardoor elkaar niet te kunnen ontmoeten. Gelukkig kunt u het zondags wel

via internet beluisteren.

Ik hoop echt dat u wel contact heeft met uw familie, vrienden of buren via de

telefoon of het internet. Volgende week hebben wij de stille week met de

paasdagen. En dan valt het zeker niet mee om niet naar de kerk te kunnen

gaan. Maar ook uw familie niet te kunnen ontmoeten. Laten wij allemaal tijdens

de Paaslunch of diner aan elkaar denken. Als iedereen dat doet, wordt u

hopelijk toch een beetje blij en kan u er misschien weer even tegen. Want ook

na deze voor ons allen zo onwerkelijke en soms donkere tijd komt er altijd

weer een betere tijd.

Natuurlijk denken wij aan alle mensen in de wereld die het coronavirus niet

hebben overleefd en bidden wij om troost voor hun nabestaanden. En aan de

vele mensen die door het coronavirus ziek zijn, ook onder onze

gemeenteleden. Wij wensen hen heel veel beterschap en ook voor hen bidden

wij dat zij de kracht krijgen om dit te kunnen doorstaan.

Ik hoop dat u allen ook uitkijkt naar de tijd dat wij elkaar weer gaan ontmoeten.

Want dan zie ik de kerk weer opengaan voor iedereen. Ik kijk dan naar de

openstaande deuren die je uitnodigend toelachen in de zon. En de gemeente

die in grote getale binnen loopt om het geloof te belijden en God te danken

voor deze mooie dag. En waar een gedicht wordt voorgelezen van de kansel

als welkom voor een ieder.

Ik dank U Vader voor de goede gaven      

van vriendschap, genegenheid en trouw.

U gaf mij vrienden, Heer, die ik als een haven



en als een plaatsje in de zon beschouw.

U plaatste mensen om mij heen als bomen

Beschermend vaak bij storm en tegenwind.

Bij wie ik wat mij ook mag overkomen

Een luisterend oor, begrip en liefde vind.

Heb het goed allemaal, blijf gezond en houdt de moed erin.

Een hartelijke groet, namens alle leden van de kerkenraad,

Ria van der Heiden (voorzitter)

Diensten in de Stille Week

In de Stille Week worden er altijd veel kerkdiensten
georganiseerd. Dit jaar wordt alles via internet uitgezonden. Om

die reden hebben we de samenwerking gezocht met onze
buurgemeente, de Regenbooggemeente in Slotervaart,
Geuzenveld en Slotermeer. Er wordt door diverse voorgangers,

musici en gemeenteleden meegewerkt.

Op Palmzondag wordt er om 10:00 een viering uitgezonden
vanuit de Sloterkerk. In deze viering gaan ds. Ditske Tanja en ds.
Martijn van Leerdam samen voor. Muziek is er van David

Schlaffke. Deze uitzending is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
(en dan invullen: Sloterkerk).

Op maandag, dinsdag en woensdag (6, 7 en 8 april) wordt er elke

avond om 19:30 een avondgebed uitgezonden vanuit de Ark. De

avondgebeden worden geleid door gemeenteleden van de

Regenbooggemeente en Osdorp-Sloten, in samenwerking met ds.
Ditske Tanja.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (9 en 10 april) is er ‘s
avonds om 19:30 een viering die vanuit de Ark uitgezonden
wordt. Op Stille Zaterdag vindt deze viering plaats om 21:00. Deze

vieringen worden allen geleid door ds. Ditske Tanja en ds. Martijn
van Leerdam.



De avondgebeden en de diensten zijn te beluisteren via de site

van de Regenbooggemeente. Ds. Ditske Tanja schreef een korte

beschrijving bij de diensten in de Stille Week. Die leest u hier.

Op Paasmorgen is er weer een uitzending vanuit de Sloterkerk,
zoals gewoonlijk om 10:00. Voorgangers zijn ds. Piet Kooiman en

ds. Martijn van Leerdam. Deze dienst is te beluisteren via

kerkdienstgemist.nl (en dan invullen: Sloterkerk).

Qwen wenst ons allen Vrolijk Pasen
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Creatief met corona



© Nel Gallouh

Paasdienst RTV NoordHolland

Op Paasmorgen organiseert de classis van de Protestantse Kerk

een kerkdienst op RTV Noord Holland. Deze viering wordt
uitgezonden vanuit de Ruïnekerk in Bergen, met professionele

muzikanten als Britta Maria (zang) en Maurits Fondse (piano).
Voorgangers zijn de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en
classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via kanaal 707 (Ziggo)
of kanaal 509 (KPN). Om geen plaatselijke diensten in de wielen

te rijden begint de dienst om 11 uur!

Met hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. Martijn van Leerdam

P.S. Reageren op deze nieuwsbrief door middel van een reply werkt niet. Deze mail

wordt namelijk niet gelezen. Wilt u reageren dan kan dat op

dominee@osdorpsloten.nl
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