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Zondag 3 januari 2021 
 

Deze eerste zondag van het nieuwe jaar gaat er een boeket 
bloemen naar mw. Paula Brink. Zij is onlangs thuisgekomen na 
revalidatie. We groeten haar en wensen haar beterschap. 
Het tweede boeket gaat, met een hartelijke groet van onze 
gemeente, naar dhr. Bert Dreef. 

 

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

 

Kerkdiensten in komende tijd (>> Alleen online te volgen): 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 10 januari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 17 januari  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 24 januari  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 

Vanwege de lockdown zijn alle activiteiten afgelast. 
De Kruiskerk is (tijdens de online-viering) niet toegankelijk voor bezoek. 

 

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

CONTACTGEGEVENS: 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Fokko Omta 06 - 30 34 60 50 f.omta@protestantsekerk.nl) 
Trudy Joosse- Ridder 06 - 83 35 49 24 ouderenpastor@pga-b.nl 
Ds. Sieb Lanser 020 - 453 45 40 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 

Scriba Kruiskerk 06 - 55 17 40 89 scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

Jonge Kruiskerk 06 - 16 15 06 57 djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
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Mededelingen 
 

Kerkdiensten & de huidige lockdown: online vieringen 
De kerkenraad heeft besloten om het advies van de (landelijke) Protestantse 
Kerk Nederland (PKN) en de Commissie Interkerkelijk Overleg (CIO) te volgen en 
(voorlopig) tot online vieringen vanuit de Kruiskerk over te gaan. 
 

Gelukkig Nieuwjaar 
Graag wens ik ieder een gezond en met nieuwe moed geleefd 2021. Ook wil ik 
degenen bedanken, die een Kerstwens of Nieuwjaargroet naar mij stuurden, per 
post of mail. Lief en vriendelijk, dank je wel!. 
Sowieso krijgt een ‘ambulant predikant’ nogal wat blijken en gebaren van 
morele steun, al dan niet voorzien van een materiële bijlage. Ik meldde al eens 
een klein pakketje vanuit Utrecht. Rond Sinterklaas kwam daar een zak 
pepernoten bij. En nog om de zoveel tijd een goede wens of woord van 
bemoediging per mail. Daar kwam ook nog iets bij van zijde van de CK PGA-B: zo 
ontving ik begin vorige week een Kerstwens met cadeaubon. Soms moet ik even 
nadenken, waar ik een bepaalde zending nu weer aan te danken heb. En als het 
kwartje dan is gevallen, welt de gratitude als vanzelf in mij omhoog: dank voor 
alles. En er gaat niets boven een kaartje met een persoonlijk geschreven tekst. 
Hartelijke groet, ds. Fokko F. Omta. 
 

Zonde … en daarna … 
Zodra er duidelijkheid is omtrent mogelijkheid en veiligheid om weer bijeen te 
komen, dan zal ik deelnemers aan de eerste twee bijeenkomsten van de Zonde 
een nieuwe datum voor de derde en laatste bijeenkomst voorleggen.  
Wat betreft de nieuwe groep (zie volgende pagina), die in januari staat gepland: 
deze zou starten op 19 januari. Dat is precies de datum tot wanneer de huidige 
lockdown duurt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat we dan kunnen beginnen. Er 
hebben zich al enkelen aangemeld, en er zijn nog ruim plaatsen over. Dus je kunt 
er nog bij. En we beginnen pas als het echt kan. Fokko F. Omta 
 

Tienerdienst 
Vanwege de huidige lockdown zal de eerstkomende tienerdienst (pas) op 
zondag 31 januari a.s. zijn en plaatsvinden in de Kruiskerk.  
Overigens, (ook) de tienerdienstleiding kan versterking goed gebruiken. Als 
iemand zin heeft om mee te gaan doen in de leiding van de tienerdienst, stuur 
dan een email aan Geert Jaap (geertjaap@hotmail.com). 
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Zonde & samenhangende vragen: Wat is dan ‘goed’? 
Na de bijeenkomsten in de herfst, nu 3 middagsessies over samenhangende 
vragen. Als uitgangspunt dient de recente bundeling van enkele artikelen van 
Trouw columnist Stevo Akkerman, Wat is dan Goed? (2020). De ondertitel 
spreekt voor zich: Prangende vragen over goed en kwaad en alles daar tussenin. 
Wanneer? Dinsdagmiddag (19 ?) en 26 januari en 9 februari in de Kruiskerk. Van 
14.30 tot 16.00 uur. Informatie en/of aanmelding: ds. Fokko F. Omta – via tel. 
06-30346050 of email:- f.omta@protestantsekerk.nl 
 

Bedankt 
Heel hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat ik mocht ontvangen van 
de Kruiskerkgemeente. 
Vriendelijke groet van Marijke Meyer 
 

Over de wekelijkse bloemengroet 
Elke zondag gaan er bloemen naar leden van onze wijkgemeente, die om 
verschillende redenen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Een val met 
gevolgen, een operatie, een extra bemoediging bijvoorbeeld. Voorwaarde is wel 
dat de genoemde personen het eens zijn met het feit dat hun naam op de 
Kruispuntjes vermeld wordt. Daardoor wordt er vaak ook nadien aandacht aan 
de mensen gegeven met bijv. een kaartje door gemeenteleden met een 
welgemeende belangstelling. Op deze manier hopen we beter naar elkaar ‘om te 
kunnen zien’. 
Voor huwelijksjubilea en verjaardagen (v.a. 85 jaar)is er een aparte bloemenlijst. 
Suggesties voor de bloemengroet kunt u opgeven met een telefoontje naar Nel 
v.d. Muijsenberg (6452987) of via email (bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl). 
 

Afscheidsbezoek 
Waarschijnlijk staat een predikant niet bovenaan de lijst als je 2 bezoekers per 
dag mag ontvangen, maar ook onder de verscherpte maatregelen is wat mij 
betreft een afscheidsbezoek nog steeds mogelijk. Daarom herhaal ik mijn 
oproep nog een keer: als u een afscheidsbezoek op prijs stelt, laat het mij weten, 
dan kom ik graag (020 - 453 4540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Sieb Lanser 
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Aan: Onze (mede) Gemeenteleden van de Kruiskerk. 
Dat U allen ondanks Covid-19, God’s Licht met Kerstmis mogen zien ! 
 

Dat U na een fijne wisseling der jaren, veel geluk en gezondheid mogen ervaren ! 
  

Hierbij willen wij U, beste mensen, God’s zegen voor het Nieuwe Jaar toewensen 
  

Iréne en Henk van Klaveren. 
 

Voor alle mensen van de Kruiskerk 
Beste Allemaal, 
In de hoop dat dit zullen lezen, wens ik jullie allemaal Gezegende Kerstdagen 
toe. We hopen dat de volgende kerst alles weer normaal zal zijn. Dat we dan 
weer op een gewone manier van de kerk gebruik mogen maken. 
Maar eerst even 2 prikjes allemaal. Een voorspoedig 2021 en het allerbeste voor 
allemaal. 
Hartelijke groeten, Ine Zoet. 
 

Van de diaconie 
De diaconie-medewerkers wensen u allen een mooi, gezond en gezegend 2021! 
Hartelijk dank voor uw bijdragen in het afgelopen jaar, waardoor vele projecten 
ondersteund konden worden. We hopen dat we ook dit nieuwe jaar weer een 
beroep op u mogen doen. 
Het aantal medewerkenden in onze diaconie is sterk afgenomen, we zijn nu nog 
met vier personen, en zien uit naar nieuwe diakenen en diaconaal medewerkers. 
Voelt u zich aangesproken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van ons, 
Lamkje, Cor, Herma of Marijke. 
 


