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 Zondag 11 oktober 2020 
 

Vandaag een bloemengroet ter bemoediging voor mevr. Fokje 
Haazebroek. 

 

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

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (>> AANMELDEN VERPLICHT): 

Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 11 oktober  16.30 uur  Concert met Runa ’t Hart (viool) e.a. 

 Zondag 18 oktober  10.00 uur  Ds. Corine Sloots 

 Zondag 25 oktober  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser  

  16.30 uur   Muzikale vesper 
 

 Na de dienst:  Bezoek de expositie “Expressions for Justice” 

 Woensdag 14 oktober  14.00 uur  Bijbelkring Johannes (Pelgrimskerk) 

 Woensdag 14 oktober   19.15 uur  Gebedsgroep  

 Woensdag 28 oktober  14.00 uur  Bijbelkring Johannes (Pelgrimskerk) 

 Woensdag 28 oktober   19.15 uur  Gebedsgroep  

 Woensdag 28 oktober  14.30 uur  Bijbelkring Matteüs 

 Woensdag 4 november  20.00 uur  Kring over zonde (ds. F. Omta, Paaskerk) 
 

Aanmelding bezoek: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl (zie ook pag. 2) 

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

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of 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 
 

Na de dienst: Expositie ‘Expressions for Justice’ 
Heeft u de kunstwerken van de expositie al bekeken? Het is zeker de moeite 
waard om u te verdiepen in de betekenis van de tentoongestelde werken. 
Waarom de expositie gehouden wordt kunt u bekijken op www.ijmnl@org en 
www.arsprodeo.nl . De diaconale collecte vanmorgen is bestemd voor IJM. 
 

Vanmiddag, 16.30 uur: 2 violen en een cello in concert 
Ruña ’t Hart (viool), Kalle de Bie (cello) en Martin Moriarty (altviool) geven 
vanmiddag een concert in de Kruiskerk. Deze jonge musici bereiden zich voor op 
de Dutch Classical Talent-competitie. 
Ruña, Kalle en Martin komen met een programma waarvan de hoofdmoot 
bestaat uit Oost-Europese muziek uit de 20e eeuw: intensieve, dramatische, 
lyrische en zeker ook ritmische muziek gebaseerd op dansen en volksmelodieën 
uit Oost-Europa. Zij spelen strijktrio’s van de Hongaars-Zwitserse componist 
Sandor Veress, van de Hongaar Béla Bártok en van de Roemeen György Kúndar. 
Maar ook de oude meester Johann Sebastiaan Bach ontbreekt niet: een van zijn 
triosonates heeft het drietal bewerkt voor strijktrio. 
 
 

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) 
 

 

Maximaal 30 
Artikel 6 in de Grondwet, zoals geformuleerd in 1848 luidt:  
“Ieder belijdt zijne godsdienstige meeninge met volkomen vrijheid,  
behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden …”.  
Juist die bescherming van de samenleving en haar leden kwam afgelopen 
zondag in Staphorst niet helemaal uit de verf. Met als gevolg dat nu alle kerken 
vrijwillig terug moeten naar 30. Het voelt niet helemaal rechtvaardig. De 
Kruiskerk is beduidend groter dan b.v. de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp, waar ik 
voor de andere helft werk. Maar in beide wordt het voorlopig dus niet meer dan 
dertig personen. Dit soort commotie maakt het er niet gemakkelijker op.  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta   



3 

Dank… 
voor de bloemen die ik na afloop van de dienst ontving. Ik loop nl. al wekenlang 
met een gehavend been rond als gevolg van een ongelukkige valpartij. Het 
herstel verloopt langzaam. Ook het kerkbezoek blijft behelpen. Daarom was ik 
aangenaam verrast, dat ik ditmaal de bloemen als blijk van medeleven kreeg 
overhandigd na een mooie dienst. Zo mogen we steeds elkaars pastor zijn.  
Hans Reijenga 
 

Gespreksgroepen en kringwerk 
Bescherming van kwetsbare mensen speelde ook mee in het besluit om in de 
Paaskerk even geen doordeweekse bijeenkomsten te houden. Daarom ging de 
gespreksgroep “Zonde, op zoek naar een eigentijds begrip” afgelopen week niet 
van start.   
Voorlopig mikken we nu op 4 november om de groep alsnog te houden. Maar 
alles wat we tegenwoordig plannen is zo zeker als een dagkoers.   
Een zelfde onzekerheid hangt over een ingeplande avond met Prof. Anton 
Wessels over zijn recente boek betreffende de Apokalyps (Openbaring) in 
Tenach, Evangelie en Koran. De avond is gepland op woensdag 18 november. 
Alle onzekerheid is geen reden, om niet gewoon door te gaan met plannen 
maken, alsof alles gewoon volgens schema zal lopen. Luther zou zelfs de dag 
voor zijn dood (als hij dat al zou weten), nog evenzogoed een appelboompje 
planten. Fokko F. Omta 
 

Bedankt 
Beste Gemeenteleden van de Kruiskerk, graag wil ik u hiermee bedanken voor 
de prachtige bloemengroet ter gelegenheid van mijn verjaardag,aangereikt door 
Ria Kok-Van Hall. 
Met vriendelijke groeten en beste wensen voor allen, Helene Kwee 
 

Bezoeken en bellen 
De laatste weken ben ik opnieuw begonnen met mensen bellen en als men dat 
op prijst stelt: een bezoekje. De reserves daaromtrent zijn nu natuurlijk weer 
wat opgelaaid. Maar als u dat wilt, neem dan contact op, zelf heb ik er geen 
problemen mee. Gewoon anderhalve meter in acht nemen en een mondkapje 
tot in de stoel. Het is een beetje gedoe; maar ach, er zijn ergere dingen.  
Graag wens ik ieder gezondheid en vrijwaring van het bekende virus: wees 
voorzichtig, maar niet krampachtig!  
Graag tot ziens en hartelijke groet,   Fokko F. Omta 
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Aftreden van scriba = wijzigingen in contactgegevens  
Sinds 1 september jl. is de functie van scriba vacant. 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.  
 

Goede Buren wordt Wijkraad Elsrijk 
Goede Buren, waarin de Kruiskerk met Stadsdorp Elsrijk, het Apostolisch 
Genootschap en zorgcentrum Nieuw Vredeveld samenwerkte aan activiteiten, 
als herdenking WOII en openluchtdiensten, is half september opgeheven. 
Reden: in augustus is de Wijkraad Elsrijk gestart. Hierin hebben naast bewoners 
ook vertegenwoordigers van o.a. kerken, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties 
zitting. De Wijkraad adviseert het bestuur van Stadsdorp Elsrijk over initiatieven 
en activiteiten in de wijk. Voor Goede Buren reden om te stoppen en zitting te 
nemen in Wijkraad Elsrijk. De vraag is nu: wie van de Kruiskerkleden wil namens 
de kerk zitting nemen in deze Wijkraad. Voor informatie zie de website van 
Stadsdorp (http://www.stadsdorpelsrijk.nl/wijkraad-elsrijk) of bel met Ton 
Kotterer – 0622196510. 
 

Bedankt 
Leni Kieft kwam mij een mooie bos bloemen brengen vanwege mijn 85ste 
verjaardag. Heel hartelijk dank daarvoor! 
Corry Westera 
 

Kledinginzameling: Sam’s Kledingactie: op zaterdag 24 oktober (9.30 – 12u)  
- Wat nemen wij graag in ontvangst?  
kleding (schoon en draagbaar), schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, 
gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken 
of dozen, brillen apart afgeven. 
- Waar vindt u inzamelpunten: 
Bij de Pelgrimskerk, Paaskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, , Augustinuskerk 
en de Urbanuskerk (Bovenkerk). 
Opbrengst wordt met name besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 
5000 mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne van levensbelang! 
We hopen op een mooie opbrengst! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mareke Kniep, tel. 020-6435765/e-mail 
p.v.dongen@online.nl, of Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368. 
 


