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 Zondag 25 oktober 2020 
 

Deze zondag gaan de bloemen naar:  
- Mw. IJ. den Heeten als teken van verbondenheid en met 
onze hartelijke groeten. 
- Mw. Liesbeth Verstoep  als teken van bemoediging en met 
een hartelijke groet van ons allen. 

 

 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 25 oktober  16.30 uur   Muzikale vesper met Bach’s kleinste cantate 

 Zondag 1 november  10.00 uur   Ds. Fokko Omta 

 Zondag 8 november  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 
 

 Woensdag 28 oktober   19.15 uur  Gebedsgroep  

 Woensdag 28 oktober  14.30 uur  Bijbelkring Matteüs 

 Dinsdag 3 november  10.00 uur  Open Huis “naar Santiago de Compostella” 

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

 Woensdag 11 november  19.15 uur  Gebedsgroep 

 Donderdag 12 november  14.00 uur  Vrouw en Geloof 

 Woensdag 18 november  20.00 uur  Avond met prof. Anton Wessels (info volgt) 

 Dinsdag 24 november  20.00 uur  Online gemeentevergadering (zie bericht) 
 

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 
 

Vanmiddag (16.30 uur): Muzikale vesper over de kleinste Bach-cantate 
Ondank de corona-maatregels kan de kleinste cantate, die Bach geschreven 
heeft, (BWV 158) “gewoon” uitgevoerd worden in een kleine bezetting: de 
Vespercantorij zingt, Matthijs Mesdag is solist, een klein barokorkest begeleidt, 
Henk Trommel dirigeert, ds. Sieb Lanser is liturg.  
Wellicht is deze cantate ooit door Bach in een begrafenisdienst gebruikt. 
Centraal in alle delen staat namelijk het contrast tussen de hemelse vrede en het 
lijden op aarde, maar ook dat je op aarde al naar de hemelse toekomst toe kunt 
leven. Het thema van de vesper is daarom: ‘In vrede leven en sterven’Op 2 
manieren kunt u luisteren naar deze cantate door: (1) u aan te melden of (2) te 
kijken naar de live-videostream van de vesper, zodat u vanuit huis de vesper 
willen meemaken. Meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.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 maandag 6/10 jl. heeft de wijkkerkenraad 
besloten, dat we onze diensten houden: 

 met maximaal 30 kerkgangers 

 met 7 zangers, die volgens rooster komen (zij gelden als 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 
Op de 3e zondag van de maand (= 15/11 en 20/12) hebben jongeren en 
gezinnen met kinderen voorrang bij de aanmelding: zo wordt de kans groter 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. 
 

Woensdag 28 oktober: Bijbelkring Matteüs gaat door 
De Bijbelkring over Matteüs op woensdag 28 oktober gaat gewoon door. Graag 
wel van te voren aanmelden bij Sieb Lanser (tel 453 45 40). 
 

Open huis 3 november: Reisverslag over reis naar Santiago de Compostella 
Jos Pronk komt langs om te vertellen over zijn reis naar deze plaats, aanvang 
10.00 uur. Meer info bij Trudy Joosse.  
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International Justice Mission 
Afgelopen zondag was de laatste gelegenheid om de expositie van Ars pro Deo 
voor International Justice Mission in onze kerk te bekijken. Op 11 oktober was 
de wijkdoelcollecte voor hen bestemd. Gezien het lage, geadviseerde 
bezoekersaantal in de zondagmorgendiensten en dientengevolge een lage 
collecteopbrengst,heeft de wijkkerkenraad besloten 500 euro als gift aan hen 
over te maken. Meer informatie over IJM: www.ijmnl.org . wijkdiaconie 
 

Vernieuwde website 
Afgelopen donderdag (22 okt 2020) is zijn de websites van PGA-B, waaronder die 
van de Kruiskerk, vernieuwd. Dit om het beheer te verbeteren en de uitstraling 
met de tijd mee te laten gaan. Freek / Marjon, webmasters 
 

Scriba 
De wijkkerkenraad deelt u verheugd mee dat de vacature van scriba is vervuld. 
Eén van onze ouderlingen, Henk van der Meulen, is bereid gevonden vanaf 1 
november a.s. het scribaat op zich te nemen. Nu Henk als scriba automatisch lid 
wordt van het moderamen zal zijn vrouw Marijke van der Meulen het 
moderamen verlaten, waardoor we nu op zoek moeten naar een diaken die 
tevens moderamenlid wil worden. 
Om meer tijd voor het scribaat te hebben zal Henk een aantal andere taken 
overdragen, waaronder de ledenadministratie en zijn pastorale taken. Het ziet 
ernaar uit dat daarvoor al opvolgers zijn gevonden. 
Anita Winter, voorzitter wijkkerkenraad. 
 

Verhuizing 
Na ruim 51 jaar lidmaatschap van de PKN-gemeente Amstelveen-Btv verlaat 
onze moeder Wil Rouwenhorst de Vlielandstraat. Per 22-10-2020 wordt haar 
adres: Bovenwegen Verpleeghotel, Afdeling Vermeer K. 26, Heideweg 2,  
3708 AT  Zeist . We hopen dat ze kan wennen in haar nieuwe omgeving en nog 
een poos van de goede verzorging daar mag genieten. Wil heeft altijd warme 
contacten gehad in Pauluskerk en Kruiskerk. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.  
Hans, Christa, Heleen en Mike. 
 

Afwezig 
Van 29 oktober t/m 19 november ben ik niet voor werk beschikbaar. Voor 
dringende situaties kunt u contact opnemen met: Contact Kruiskerk, met de 
scriba (Henk van der Meulen), of met collega Fokko Omta.  
NB: op zondag 8 november a.s. zal ik voorgaan i.p.v. ds. Frans Breukelman: hij 
heeft vanwege o.a. de huidige omstandigheden af moeten zeggen. 
Sieb Lanser  
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Eigentijds zondebegrip 
“Zelf-verloochening” is vaak aangeprezen als iets waartoe een Christen bereid 
moet zijn. Maar om welk “zelf” gaat het dan? Toch niet je wezenlijke “zelf”. Je 
moet immer je naaste liefhebben als je zelf. En niet: verloochenen als je “zelf”! 
Ook zo gek: volgens een bekend lied uit het Liedboek (841:3) moet je zelfs je 
“ziel” prijsgeven. Maar klopt dat wel? Ik zou juist zeggen dat je heel zuinig moet 
zijn op je ziel. Je ziel tenminste niet verkopen. Over dit en andere dingen gaan 
we het hebben.  
Vanwege de huidige coronamaatregelen komen we nu op woensdag 4/11; 
11/11 en 25/11 (van 20.00 – 21.30 u.) bijeen in de Kruiskerk met max. 9 mensen. 
Opgave kan nog: Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl.  
 

Dorcas: wijkdoelcollecte op 15/11, geen voedselinzamelactie 
De laatste jaren hebben we, als gemeenteleden, voedselproducten voor Dorcas 
ingebracht om de mensen in Oost-Europa te ondersteunen. Helaas gaat dit jaar 
de inzameling op 1 en 8 november, vanwege de corona-regels, niet door. 
Op 15 november zal de wijkdoelcollecte voor hen bestemd zijn. Meer informatie 
vindt u op de website van Stichting Dorcas, www.Dorcas.nl 
 

Huis-aan-huiscollecte Kerk In Actie: coördinator gezocht 
Eind november is er een landelijke huis-aan-huis- collecte van KerkinActie voor 
de gestrande vluchtelingen op de Griekse eilanden. Er worden collectanten voor 
Amstelveen gezocht en met spoed een coördinator. Degene, die zich hiervoor 
wil inzetten wordt verzocht contact op te nemen met ds. Sieb Lanser  
(lanser@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Zie: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/huis-aan-huis  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat Lenie Kieft aan mij overhandigde 
voor bewezen diensten gedurende vele jaren in de Kruiskerk. Een kleurrijk teken 
van hoop in deze sombere tijd. 
Anneke van Huizen - Knol 
 

PGA-B: Gemeentevergadering op 24 november a.s. online vanuit Paaskerk 
Dinsdag 24 november a.s. (aanvang 20.00 uur) organiseert de Algemene 
Kerkenraad de jaarlijkse gemeentevergadering met o.m. de jaarverslagen over 
2019 van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. Deze stukken zijn via 
de website te downloaden, telefonisch via het Kerkelijk Bureau (6413648) of per 
email bij de AK-scriba opvraagbaar (scribaak@pga-b.nl). De vergadering zal via 
Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden én via het vergadersysteem Teams. 
Meer informatie volgt in komende tijd. Scriba AK . 


