KRUISPUNTJES
Zondag 18 oktober 2020
Deze zondag gaan de bloemen met onze hartelijke groeten
naar Theo en Nel de Vlieger.
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u
zich dan bij de ouderling van dienst.
Het adres van de ontvanger(s) is vanwege de privacywet niet
vermeld, maar (telefonisch) opvraagbaar bij Contact Kruiskerk

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (>> AANMELDEN VERPLICHT):
Datum:
Zondag 25 oktober

Tijd:
10.00 uur

Voorganger:
Muzikale vesper

Zondag 1 november
Zondag 8 november

16.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Na de dienst:

Bezoek de expositie “Expressions for Justice”

Woensdag 21 oktober

14.30 uur

Bijeenkomst ‘Een goed verhaal’, Pelgrimskerk

Zaterdag 24 oktober

9.30 – 12 u

GEEN INZAMELING Sam’s Kledingsactie

Woensdag 28 oktober
Woensdag 28 oktober

14.00 uur
19.15 uur
14.30 uur
20.00 uur

Bijbelkring Johannes (Pelgrimskerk)

Woensdag 28 oktober
Woensdag 4 november

Ds. Sieb Lanser
Ds. Fokko Omta
Ds. Frans Breukelman

Gebedsgroep
Bijbelkring Matteüs
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).

1

Mededelingen
Na de dienst: Expositie ‘Expressions for Justice’, laatste kans
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 .
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)

Kruiskerk & (nieuwe) Coronaregels
De strengere coronaregels van vorige week maandag (6/10) heeft de
wijkkerkenraad besloten, dat we onze diensten houden:
 met maximaal 30 kerkgangers
 met 5 zangers, die volgens rooster komen en vallen de kerkgangers
 waarvoor u zich verplicht moet aanmelden
 waarvoor u zich maximaal één keer per maand kunt aanmelden
 waar u verplicht een mondkapje draagt bij het lopen in de kerk
Voor de derde zondag van de maand (= 18/10, 15/11 en 20/12) jongeren en
gezinnen met kinderen voorrang hebben bij de aanmelding, zodat de kans groter
is dat kinderen als ze in de kerk komen ook andere kinderen treffen.
Bijeenkomsten in de Kruiskerk, waarbij al sprake was van een klein aantal
deelnemers, gaan in principe door.
Bij de dienst: Aktie Vrijheidsmail oktober
Zolang wij in verband met de coronamaatregelen nog niet kunnen terugkeren
naar de fysieke verkoop, willen wij u de weg wijzen naar de mailacties van
Amnesty International, zodat u zelf uw keuze kunt maken aan welke actie u bij
wilt dragen.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat
niet lukt de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle
acties, die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land
waar de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie
het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur een
mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende
actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en
vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee?
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Van het Team Pastoraat
Afgelopen dinsdag hebben Trudy, Renger, Sieb en Fokko nagedacht over de
verdeling van pastoraat en bezoekwerk, nu met name Sieb zich langzaam
richting de uitgang begeeft. En Renger is natuurlijk al langer op enige afstand,
terwijl Trudy voor de helft ook voor de Paaskerk actief is. Jaren geleden is
gekozen voor ‘vraag gestuurd’ pastoraat. Dat klinkt mooi en op papier is het dat
ook. Ieder kan dan zelf aan de bel kan trekken om bezoek of aandacht te krijgen,
met name door te bellen naar Contact Kruiskerk, die de vraag dan doorspeelt.
Dit moet u vooral blijven doen! De praktijk leert alleen dat de aarzeling en
bescheidenheid groot zijn en dat zélf vragen om aandacht niet in ieders genen
zit. Naast zelf aan de bel trekken, blijft daarom de traditionele “tam tam” nog
steeds belangrijk.
Signalering
Met “tam tam” bedoel ik wat tegenwoordig met een deftig woord “signalering”
heet: een signaal geven aan iemand, die voor pastoraat beschikbaar is gesteld.
Daarvoor is geen geheime informatie nodig, je hoeft het ook niet eerst aan de
persoon zelf te vragen via de telefoon of langs je neus weg kun je die predikant
of pastor of wie dan ook inlichten door te zeggen:”Nou als je eens even tijd hebt,
kun je daar of daar wel es langs gaan”. Als pastor/predikant heb ik niets liever,
en volgens mij geldt dat voor verreweg de meesten van ons. Als er een
mogelijkheid is iets voor een ander te kunnen betekenen, dan is bijna ieder daar
graag toe bereid. Doen dus.
Taakverdeling
Ds. Sieb is overwegend bezig met afscheid nemen, waarbij het initiatief van hem
kan uitgaan. Maar je kunt ook zelf aangeven, dat je hem graag nog eens ziet.
Vindt ie prachtig!
Daarnaast, als je een vraag hebt, behoefte aan contact voor jezelf en/of voor
een ander, dan kun je die neerleggen bij Contact Kruiskerk of bij mij, ds. Fokko.
Van de pastores ben ik nl. gebombardeerd tot het centraal aanspreekpunt dan
wel verdeelstation. Dwz dat ik op je vraag zelf actie zal ondernemen, of ik
schakel je vraag door naar ouderenpastor Trudy en/of Renger, mede afhankelijk
van uw voorkeur en onze beschikbaarheid.
Nu het Coronaspook weer sterker is geworden, zal dat in eerste instantie via de
telefoon gaan, maar ook bezoeken zijn wat mij betreft mogelijk – uiteraard
binnen de beperkingen die door de overheid worden gesteld. Kortom, houd ons
aan het werk!
Namens ds. Sieb, pastor Trudy en Renger, hartelijke groet, Fokko F. Omta.
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Webinar AmstelveenSpreekt 19/10: ‘De moed om ongelukkig te zijn’
Morgenavond (19/10) spreekt schrijver Nowelle Barnhoorn over de moed om
ongelukkig te zijn tijdens een webinar van AmstelveenSpreekt. Soms houden we
onszelf voor dat positiviteit de sleutel is tot alle geluk. Als je maar genoeg focust
op een positieve mindset en streeft naar succes, dan kun je alles bereiken wat je
wilt. Toch blijkt het leven voor ons vaak minder maakbaar dan gedacht. Hoe ga
je daar mee om? Is het wenselijk om het donker te omzeilen of onderdrukken?
Of hebben tegenslagen en tegenspoed ook een belangrijke functie?
Volg dit webinar op 19 oktober via AmstelveenSpreekt.nl vanaf 19.30 uur en kijk
mee naar de live-uitzending vanuit Venstra Café. Het officiële programma begint
om 20.00 uur.
Bedankt
Bedankt voor het mooie boeket bloemen die ik voor mijn verjaardag mocht
ontvangen, Ria Kok kwam ze langs brengen.
Met vriendelijke groet, Irene de Vries
Geen Sam’s Kledingactie
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is besloten om de op 24/10 a.s.
geplande inzamelactie af te blazen. Meer informatie bij Mareke Kniep, tel. 0206435765/e-mail p.v.dongen@online.nl, of Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368.
Woensdag 21 oktober (14:30 u., Pelgrimskerk): ‘Een goed verhaal‘
Gespreksbijeenkomst over het thema ‘Een goed verhaal‘. Op zondag 25 oktober
is het bijbelzondag. Wij hebben de Bijbel in onze eigen taal en kunnen er in alle
vrijheid uit lezen. Wat is voor u een goed verhaal uit de Bijbel?
Wilt u meedoen en komt u voor het eerst, geeft u zich dan op bij Nelly Versteeg,
via pjversteeg@tiscali.nl of telefonisch: 06-4013 4035.
Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip
Als de meeste mensen deugen, blijft het zonde als dat niet uit de verf komt.
Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat
zondig je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen aanspreken in hun kracht,
niet in hun zwakheid. Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar
tegen het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons tot
mens maakt; en wat vandaaruit een zinnig zondebegrip kan zijn.
In verband met de nieuwe coranamaatregelen was deze bijeenkomst even
uitgesteld en inmiddels verplaatst naar de Kruiskerk op woensdag 4 november,
11 en 25 november van 20.00 – 21.30 uur. Degene die zich al hadden opgegeven
worden hiervoor opnieuw benaderd. U kunt zich nog opgeven bij Fokko Omta,
06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
4

