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Zondag 13 september 2020 
 

Vandaag zijn de bloemen bestemd voor Paula Rose en Erik 
Schouten. Komende week is het 25 jaar geleden, dat zij in het 
huwelijk traden. 
We willen hen van harte feliciteren! 

 

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

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (Let op: Aanmelden verplicht !): 

Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 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 
 

in de komende tijd: via kerkdienstgemist.nl & kerkwebradio 

 Donderdag 17 september  14.00 uur  Ontmoetingsbijeenkomst (zie bericht) 

 Zondag 20 september  11.00 uur  Opening Expositie ‘Expressions for Justice’ 

 Maandag 21 september  20.00 uur  Meditatief Bijbellezen 

 Woensdag 23 september  19.15 uur  Gebedsgroep 

  20.00 uur  Kring 30-50 (meer info bij Paula, 6839070) 

 Zaterdag 26 september  16.30 uur 
 Concert Bach Ensemble Amsterdam, Psalm 
130 

 19.30 uur 
 Concert Bach Ensemble Amsterdam, Psalm 
130 (zelfde concert) 

 

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).   
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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 zowel via www.kerkomroep.nl/ (“kerkwebradio”, alleen geluid) én via 
de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2096 (beeld + geluid) 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. 
 

Aanmelden vooraf is echt nodig 
De afgelopen zondag was de Kruiskerk volledig bezet, zoals vanwege de corona-
maatregelen mogelijk is. Dat is fijn, al is het natuurlijk jammer dat we maar 65 
mensen kunnen toelaten. Mensen, die zich niet gemeld hadden, moesten 
wachten of er nog plaats was. Gelukkig hoefden we niemand terug te sturen, 
maar dat was omdat er een paar mensen die zich gemeld hadden niet kwamen.  
Dat betekent niet dat u de komende week dan maar niet moet komen, maar wel 
dat het belangrijk is dat u zich van te voren aanmeldt. Dan weet u zeker dat u 
naar binnen kunt. Als u zich meldt op het moment dat er al te veel 
aanmeldingen zijn, zetten we u op de lijst voor de volgende dienst, zodat  
iedereen regelmatig aan de beurt kan komen. 

U kunt zich aanmelden: 

 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) 

Intussen is een aantal kerkenraadsleden bezig gemeenteleden op te bellen om 
meer zicht te krijgen op de beweegredenen om wel of niet naar de kerk te 
komen. We begrijpen heel goed dat veel gemeenteleden, vooral zij die tot de 
risicogroep behoren, nog voorzichtig zijn. We hopen dat u dan toch op andere 
manieren met de kerk verbonden kunt blijven, bijv. via de kerkwebradio. 
 

2) Berichten uit de kerkenraad: 
Contactgegevens  moderamen & wijkkerkenraad (per 1 sept. jl.) 
Uw correspondentie voor kerkenraad en moderamen kunt u, bij voorkeur, 
blijven mailen naar scriba@kruiskerk-amstelveen.nl . Post kan naar Van der 
Veerelaan 30a, 1181 RB gestuurd worden. Telefonisch contact gaat via de 
voorzitter, Anita Winter: tel. 020 - 611 3180.  
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3) Over activiteiten: 
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). 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten in de Kruiskerk, startbijeenkomst 17/9 (14 u.) 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 september, van 14.00 uur 
tot 15.30 uur. Het gespreksthema is deze keer water. Water staat bol van 
betekenis: verkwikkend, verkoelend maar ook beangstigend. Nieuwsgierig 
geworden? Kom gewoon en ondervindt of het iets voor u is.  
Er kunnen maximaal 10 mensen bij het gesprek aanwezig zijn, anders wordt de 
kring te groot om een goed gesprek met elkaar te kunnen hebben. Gebleken is 
dat er wel minstens 3 deelnemers moeten zijn! 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). 
 

Bedankt voor de aandacht 
Ik ben weer verrast met schitterende bloemen en wat kaarten. Daarvoor heel 
hartelijk dank. Het troost mij. Ook bezoek van dominee en ouderling Jongeneel 
vond ik heel fijn. Geweldig al die aandacht. Ik ben nu herstellende van mijn 
amputatie-ingreep van mijn rechter grote teen. 
Groeten, Paul Tensen 
 

AmstelveenSpreekt – morgenavond via live-webinar, aanvang 20 uur 
Morgenavond vindt de eerste AmstelveenSpreekt- uitzending van dit seizoen 
plaats. In deze uitzending praat Frans Huissen met Joyce de Ruiter over haar 
veerkracht in tijden van corona en met Jeroen van Bergeijk over het belang van 
onderzoeksjournalistiek. Meer informatie: www.amstelveenspreekt.nl .  
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Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen. Ik ben er heel blij mee. 
Irene van Eenige 
 

Startzondag 20 sept. a.s.: Vuur in de braamstruik? 
Ons sociale leven is heel wat ‘kaler’ geworden, minder ‘outgoing’ en uitbundig, 
eerder terughoudend en met veel meer ingebouwde reserves. De braamstruik 
van Mozes (Exodus 3) is daar een mooi beeld van en dat gaan we prominent 
gebruiken in de startdienst. Mozes zag er weliswaar vuur in branden, maar op 
zich genomen is zo’n struik een kale bedoening: niet meer dan een bos droog 
knetterhout, zonder noemenswaardig groen en zonder vuur; vooral géén vuur, 
want dan is het in mum van tijd verteerd en opgebrand. Die braamstruik met 
kale takken staat voor ons bestaan waar alle concerten, festivals, en andere 
evenementen uit zijn weggesneden: geen Bach, geen Pinkstermeetings, geen 
EO Jongerendag en geen Roze Parade over de A’damse grachten. Alle mooi in 
beeld gestreamde Beamerdiensten ten spijt, ook het kerkelijk leven – althans 
van buiten gezien - kwam knarsend tot stilstand. Zo is de kale Braamstruik ook 
een treffend beeld voor ons allen samen als Kruiskerkgemeente, over wie enkele 
maanden coronastress is heen gegaan.  
De Startdienst zal er in alle onderdelen op gericht zijn om in de grote kale 
Braamstruik, die vóór in de kerk komt te staan, weer kleur en vuur aan te 
brengen, met inbreng van jong en oud: met briefjes,  ideeën en wensen, met 
kleurige strikjes en maaksels van kinderen, met verhalen en slingers en wat al 
niet. Eigenlijk wordt de dienst één grote, collectieve, liturgische bloemschikking, 
waarbij we op zoek gaan naar vuur en vlammen in ons zelf … en daarvan iets 
bijdragen aan de grote braamstruik, die er steeds kleuriger en vuriger van wordt. 
Kortom, van jong en oud, aan ieder wordt iets gevraagd om bij te dragen.  Bij 
mooi weer misschien koffiedrinken buiten, op het pleintje vóór de kerk en/ of in 
de het park aan achterkant.  
Welkom en om zeker te zijn van plek, meld je even aan.  
Corona is geen pretje maar - volgens een tekst van Annie M.G. Schmidt –  

niet te min en ondanks dat 
Er zit nog leven in de oude kat 
Ondanks alle troubles die ik had 
Altijd overend gebleven, 
Wacht maar even, wacht maar even 
Er zit nog heel wat leven in de ouwe kat! 

Hartelijke groet, namens de voorbereidingsgroep,  Fokko F. Omta. 


