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 Zondag 1 november 2020 
 

Een hartelijk bloemengroet namens ons allen gaat naar mevr. Loes 
van der Meij, en naar mevr. Ant de Haan, als dank voor haar trouwe 
inzet bij de kerkdiensten in Nieuw Vredeveld. 

 

 
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 8 november  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 15 november  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. ds. Niek Scholten 

 Zondag 22 november  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser  
 

 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 (zie bericht) 

 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).  
 

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk:  Aanmelding vooraf  via: 

 het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr. 16 u.) 

 een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr. 16 uur)  

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

Deelnemen aan de kerkdienst op zondagmorgen 
Graag willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven op 
zondagmorgen een kerkdienst te  bezoeken. Daarom wordt bij het verdelen van 
de 30 beschikbare plaatsen ook gekeken hoe vaak iemand is geweest. Sinds 
oktober was de afspraak, dat iedereen maar één keer per maand aanwezig kan 
zijn, maar dat lijkt vaker te kunnen. Vanaf zondag 1 november is de regel dat 
iedereen minstens één van de twee zondagen overslaat. Dus als u op een 
zondag aanwezig bent geweest, meldt u zich dan voor de zondag daarna niet 
aan. De derde zondag op rij kunt u zich aanmelden, maar degenen die minder 
vaak geweest zijn gaan dan voor. Zo helpen we degenen die de schaarse 
plaatsen zo eerlijk mogelijk verdelen. 
Aanmelden voor een zondag kan tot vrijdag 16.00 uur, daarna wordt de indeling 
gemaakt. Als u zou komen maar toch verhinderd bent, laat het dan de koster 
even weten, zodat een ander in uw plaats kan komen. Wij hopen op uw begrip 
en medewerking. De kerkenraad 
 

Vanmiddag: Dag van gedenken in Paaskerk Amstelveen, 16 – 18 uur 
Voor wie steek jij een kaars aan vandaag, 1 november? Allerzielen begint een 
traditie te worden voor gelovigen en ongelovigen. Meer en meer mensen 
gedenken jaarlijks op 1 november mensen die zijn overleden en staan zo stil bij 
wie de ander was en nu voor jou is. Dat kan met tekst, muziek, gedichten en 
beeld. Of door een kaars aan te steken. 
Daarom is de Paaskerk vanmiddag, van 16.00 – 18.00 uur, open: om te gedenken 
een kaars aan te steken of stil te zijn. Uiteraard onder naleving van de strikte 
coronamaatregelen (1,5 meter afstand, mondkapje, noteren contactgegevens bij 
binnenkomst en niet meer dan 30 personen binnen). 
Omdat niet iedereen naar de kerk kan komen, kan thuis gedenken natuurlijk 
ook. Stadsdominee Werner Pieterse maakte een speciale de videoboodschap 
hiervoor (https://www.youtube.com/watch?v=tyPpsxlriKs&feature=youtu.be): 
‘Laten we thuis een moment maken met een kaars, een gedicht of verstilling. En 
zo gedenken en ons verbonden weten met al die mensen waar ook ter wereld 
die hun geliefde gedenken op deze dag’. 
U kunt de videoboodschap ook op de website van de Paaskerk vinden. 
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Dinsdag 3 november: Geen Open Huis  
Vanwege de huidige situatie kan het Open Huis niet doorgaan. Ik begrijp dat 
sommigen van u dat teleurstellend zullen vinden, het is ook jammer. Toch wil ik 
graag voorzichtig zijn, zeker met het oog op de aantallen besmettingen, die nog 
steeds toenemen. Sociale contacten zijn belangrijk; hoe belangrijk merken we 
eigenlijk pas goed als de contacten minder worden.  
Als u benieuwd bent hoe het gaat met de mensen, die u bij het Open Huis of bij 
de koffie na kerktijd sprak: pak de telefoon en bel iemand. Degene, die gebeld 
wordt, stelt dat meestal erg op prijs en het doet uzelf ook goed. Als u geen 
telefoonnummer hebt, kunnen Anita of ik u misschien helpen. 
Anita Pfauth (06 14 61 27 26) & Trudy Joosse-Ridder (06 83 35 49 24) 
 

"Hoe gaan wij en anderen om met de dood" 
De bijeenkomsten met het thema "Hoe gaan wij en anderen om met de dood", 
die gepland waren voor 2, 16 en 26 november, gaan niet door vanwege te 
weinig aanmeldingen. Mocht u zich al aangemeld hebben, dan kunt u 
verwachten dat ds. Bara van Pelt contact met u opneemt. 
Ds. Bara van Pelt en Trudy Joosse  
 

Afwezig 
T/m 19 november is ds. Sieb Lanser niet voor werk beschikbaar, behoudens 
enkele reeds gemaakte afspraken. Voor dringende situaties kunt u contact 
opnemen met: Contact Kruiskerk, met de scriba (Henk van der Meulen), of met 
collega Fokko Omta.  
 

Eigentijds zondebegrip 
Prediker was het met de bekende titel “De meeste mensen deugen” van harte 
eens, maar hij voegde er ook iets aan toe. Hij zei namelijk: “Ik heb ontdekt dat 
God de mensen recht gemaakt heeft. Maar zij zoeken vaak vele bedenkselen”. 
Over dit en andere dingen gaan we het hebben. Over dit en andere dingen gaan 
we het hebben op woensdag 4/11; 11/11 en 25/11 (van 20.00 – 21.30 u.) bijeen 
in de Kruiskerk met max. 9 mensen i.v.m. de corona-regels. Opgave kan nog: 
Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl.  
 

Bedankt 
Net toen we wat somber dreigden te worden (ziekte in maart, quarantaine in 
april, zomer voorbij) kwam Mareke ons een fraai boeket brengen vanuit de kerk. 
Daar word je weer vrolijk van. 
Hartelijk dank en warme groet, Nel en Theo de Vlieger 
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Van de diaconie: Wijkdoelcollecte 15 november voor Dorcas-actie  
Helaas kunnen we dit jaar vanwege de corona-regels geen voedselinzamelactie 
houden voor Dorcas, die daarmee de allerarmsten ondersteunt in Oost-Europa. 
Daarom is zondag 15 november de wijkdoelcollecte bestemd voor Dorcas. Met 
de geldopbrengst kopen zij (nu) houdbare voedingsmiddelen voor de pakketten, 
die ze naar de allerarmsten in Oost-Europa brengen. Deze mensen leven in 
erbarmelijke situaties en krijgen op deze wijze een steuntje in de rug.  
U kunt zelf (ook) het bedrag voor bepaalde producten overmaken naar de 
wijkdiaconie (NL 10 RABO 017 496 1006,  t.n.v. wijkdiaconie Kruiskerk  o.v.v. 
Dorcas. Achterin de kerk naast de collectemandjes, ligt een productenlijstje met 
QR-codes, die u kunt meenemen. Meer informatie op www.dorcas.nl . 
 

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 . 
 

Bedankt 
Afgelopen zondag kreeg ik bloemen van de kerk. Ik was erg verrast. Bij deze wil 
ik hartelijk danken voor de mooie bloemen. 
Met vriendelijke groet, Liesbeth Verstoep  
 

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  
 

Van de diaconie: Actie vakantietasjes voor kinderen  
Binnenkort start de actie ‘vakantietasjes voor de kinderen van de Voedselbank 
Amstelveen’. Zij komen uit gezinnen met een minimuminkomen, waardoor er 
vaak geen geld is voor cadeautjes en het vieren van verjaardagen. 
Dit jaar zamelen we, met de drie wijkdiaconieën van de PGA-B, geld in om de 
circa 100 kinderen van de Voedselbank voor de kerstdagen te verrassen met een 
tasje met inhoud.  Verdere informatie volgt. 


