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Zondag 6 september 2020 
 

Een fleurige bloemengroet gaat vandaag naar: 
Irene van Eenige. Wij willen haar hiermee bemoedigen. 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u 
zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten in komende tijd (via kerkdienstgemist.nl & kerkwebradio): 

Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 13 september  10.00 uur  Mw. Trudy Joosse 

 Zondag 20 september  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, Startzondag 

 Zondag 27 september  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 4 oktober  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 
 

Volgende week is hier ook weer een activiteitenagenda te vinden. 

 

Contact Kruiskerk: 06 – 21 12 45 67 / contact@kruiskerk-amstelveen.nl 

Kruispuntjes: iedere dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij 
Kopij inleveren via@ (mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of telefonisch via 
Contact Kruiskerk (06 – 21 12 45 67).  

Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).   

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk:  Aanmelding vooraf !! 

 via het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr.) 

 via een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr.)  

 per telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26) 
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Mededelingen 
 

1) Bij deze zondag: 
Beelduitzending van deze viering via www.kerkdienstgemist.nl 
De kerkenraad heeft besloten om, in afwachting van het definitieve rapport en 
advies van de kerkrentmeesters, de proefuitzendingen met beeld te verlengen. 
De viering van vanmorgen en de komende ochtenddiensten in september zullen 
dan ook via de website www.kerkdienstgemist.nl /stations/2096 te volgen zijn. 
Bij de uitzendingen wordt gezorgd, dat kerkgangers niet herkenbaar in beeld 
zijn. In de komende vergadering (21/9) zal besloten worden om wel of niet met 
beelduitzendingen verder te gaan. 
 

2) Berichten uit de kerkenraad: 
Bevestiging ambtsdrager 
De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw Mareke Kniep 
bereid is gevonden om ouderling te worden. Samen met de andere ouderlingen, 
Saskia de Jong, Han Jongeneel en Henk van der Meulen, zal zij zich inzetten voor 
het pastoraat in onze wijkgemeente.  
Mocht er hiertegen bezwaar zijn dan kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 8 september 
a.s. kenbaar maken via e-mail aan scriba@kruiskerk-amstelveen.nl.  
De datum van haar bevestiging zal (na 8/9) bekend worden gemaakt. 
 

Enquête  
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er momenteel per dienst niet meer dan 
vijfenzestig kerkgangers komen. Tot nu toe komen er in de ochtenddiensten 
ongeveer de helft van dat aantal. Omdat we niet precies weten waarom er niet 
meer mensen komen, zullen leden van de wijkkerkenraad elk een aantal 
gemeenteleden opbellen om te horen welke redenen er zijn om niet naar de 
kerk te komen en om te praten over wat we daar aan zouden kunnen doen. 
Als u niet gebeld wordt en u toch graag wat kwijt wilt over de diensten, zoals ze 
nu plaatsvinden, kunt u een e-mail sturen naar scriba@kruiskerk.amstelveen.nl 
(uiterlijk 14 september). Anita Winter 
 

Aftreden van scriba = wijzigingen in contactgegevens  
Per 1 september a.s. treedt Ton Kotterer af als scriba. Naar opvolging wordt nog 
gezocht. Uw correspondentie voor kerkenraad en moderamen kunt u, bij 
voorkeur, blijven mailen naar scriba@kruiskerk-amstelveen.nl . Telefonisch 
contact gaat via de voorzitter, Anita Winter: tel. 020 - 611 3180. We hopen zo 
spoedig mogelijk weer een scriba te kunnen benoemen.  
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Autodienst: Chauffeurs gezocht 
Nu de zondagse diensten weer van start zijn gegaan, willen ook de passagiers 
van de autodienst graag weer naar de kerk. Graag zouden we het aantal 
chauffeurs met vier personen willen uitbreiden zodat de reeds bestaande poule 
niet wekelijks of om de week aan de beurt is. 
Graag uw reacties naar cmlange@ziggo.nl of meulenmarijke@kpnmail.nl . 
 

3) Over activiteiten: 
Sing Inn voorlopig uitgesteld 
De geplande Sing Inn van 16 september gaat dus NIET door. We kunnen niet 
voldoen aan de voorwaarden, die gelden voor bijeenkomsten waar gezongen 
wordt. Via de Kruispuntjes houden wij u op de hoogte over de Sing Inn. 
Henk van der Meulen en Peter van Dongen 
 

Expositie ‘Expressions for Justice’ 
Van 15 september tot eind oktober is er in de Kruiskerk weer een expositie. Ars 
pro Deo, een groep kunstenaars, zamelen door het exposeren van hun kunst 
geld in voor International Justice Mission. Laatstgenoemde zet zich actief in om 
kinderslavernij (zoals kinderarbeid, seksueel misbruik en/of mensenhandel) te 
bestrijden. Zij zoeken hiervoor ook contact en samenwerking met de lokale 
autoriteiten voor de bevrijdingsacties van kindslaven, het opsporen en vervolgen 
van de daders. Daarnaast komt IJM op voor het recht van de zwakkeren bij bijv. 
machtsmisbruik door corrupte politiemensen. 
Verdere informatie kunt u bekijken op www.arsprodeo.nl en www.ijmnl.org . 
 

GEZOCHT: surveillanten voor deze expositie 
Het zou mooi zijn als de expositie ook op andere dagen te bezichtigen zou zijn. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar surveillanten die een paar uur in de kerk 
willen zijn en een korte rondleiding willen geven. U kunt zich aanmelden bij 
Marijke van der Meulen (via scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). 
 

Verhaal in de Kruiskerk 
Ook in dit kerkseizoen zijn er op zondag 20/9; 25/10; 24/1 en 18/4 Verhaal in de 
Kruiskerk-middagen gepland. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen samen met hun 
(groot)ouders door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten, 
proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier Bijbelverhalen ontdekken. 
De middagen worden afgesloten met een viering en gezamenlijke maaltijd. 
Zondag 20/9 zal het samenvallen met de Startzondag-viering. 
E-mail voor meer informatie djk@kruiskerk-amstelveen.nl . 
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Ontmoetingsbijeenkomsten in de Kruiskerk, startbijeenkomst 17/9 (14 u.) 
Dit seizoen zullen er in de Kruiskerk 5 ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd 
worden, bedoeld voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De bijeenkomsten 
zijn laagdrempelig. Het onderlinge ontmoeten en gesprek staan centraal. Aan de 
hand van een thema zullen we met elkaar in gesprek gaan. De leiding is in 
handen van Trudy Joosse. 
 

De 1e bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 september (14 - 15.30 uur) in 
de Kruiskerk. Voor deze keer heb ik gekozen voor het thema water. Water staat 
bol van betekenis. In de zomerse weken in augustus hebben we weer eens 
gemerkt, dat water geen overbodige luxe is. Water kan verkwikkend zijn: om te 
drinken of als verkoelend meertje op een warme dag. Maar water kan ook 
beangstigend zijn, bijvoorbeeld wanneer rivieren dreigen te overstromen. 
 

Bent u nieuwsgierig? Kom gewoon een keer en ondervindt of het iets voor u is.  
In verband met de anderhalvemeterdiscipline kunnen er maximaal 10 mensen 
bij het gesprek aanwezig zijn, anders wordt de kring te groot om een goed 
gesprek met elkaar te kunnen hebben. Het is dus echt nodig dat u zich uiterlijk 
woensdag 16 september bij mij aanmeldt, telefonisch of via e-mail. 
Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor@pga-b.nl, 06 833 549 24. 
 

Stadsdominee levert bijdrage aan gebedenboek 
Onlangs verscheen ‘Gebeden voor lichte en donkere dagen’. Een gebedenboek 
met gebeden van diverse auteurs (o.a. Elly Zuiderveld, Huub Oosterhuis, Stefan 
Paas en ds. Werner Pieterse) 'als bemoediging voor de tocht door het leven met 
thema’s als aanbidding, bezorgdheid, dankbaarheid, onrecht, vreugde, wanhoop 
en ziekte'. Het hele leven komt aan bod: zonnige momenten en schaduwkanten.  
Ds. Werner Pieterse schreef, naast zijn bijdrage van 17 gebeden, in het 
voorwoord: “Bidden is geen ritueel dat voorbehouden is aan een godsdienst of 
religie. Het is het antwoord op het geheim van leven, op de erkenning van onze 
afhankelijkheid, op het diepe weten dat hoort bij het eigene van mens-zijn”.  
Dit gebedenboek biedt inspiratie om op eigen wijze vorm te geven aan gebeden 
in lichten en donkere dagen. Het is o.m. verkrijgbaar bij Boekhandel Venstra. 
 

 
 


