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Zondag 24 januari 2021 
 

Vandaag een bemoedigende bloemengroet voor mevr. N. 
Wendt, Zonnehuis (afd. Juliana, kmr. 2.35), Groenelaan 7 
1186 AB en mevr. Anneke Schuiling, Zonnehuis Westwijk, 
Jasmijnlaan 2, 1187 EL. 

 

 
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 31 januari  10.00 uur  Ds. Fokko Omta  

 Zondag 7 februari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 14 februari  10.00 uur  Ds. Arianne Geudeke, Wilnis 

 Zondag 21 februari  10.00 uur  Ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 

 

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 
 

Corona democratie 

Met het vorderen van de ‘pandemie’ en verstrijken van de tijd is het soms 
lastig om iets nieuws te verzinnen. Terwijl ik dit schrijf vraag ik me af wat 
dat woord eigenlijk betekent. O ja, natuurlijk, pan-demie bevat twee 
Griekse woorden: ‘pan’ betekent ‘(ge)heel’; en demie komt van ‘demos’: 
volk, dus een democratisch fenomeen. Ieder lid van het volk heeft de 
kans om het virus te krijgen, al kun je die kans wel verkleinen. De één is 
daar buitengewoon serieus in, terwijl anderen de regels aan hun laars 
lappen en er vanaf willen. Zoals afgelopen zondag nog op het 
Museumplein in onze buurgemeente. Demonstreren is immers een 
democratisch recht. Maar nu even niet. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 
 

Bedankt 
In deze coronatijd is het fijn met je verjaardag bloemen te ontvangen Heel 
hartelijk dank. Staan nog steeds prachtig. Ook voor jullie allemaal een goed 
jaar. En hopelijk wordt het een Coronaloos jaar. 
Lieve groeten, Bep Malipaard 
 

Zonde & samenhangende vragen: Wat is dan ‘goed’? 
Na de eerdere bijeenkomsten over eigentijds zondebegrip, nu een nieuwe 
groep met drie 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. Dat had de 
laatste of derde bijeenkomst moeten zijn. 
De startdatum van 9 februari a.s. is onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
rond / vanwege corona. Er hebben zich al enkelen aangemeld, en er zijn nog 
plaatsen over. Dus meldt je gerust aan, we beginnen pas als het echt kan. 
 

Datum: v.a. dinsdagmiddag 9 februari (of later?) in de Kruiskerk 
Tijd: 14.30 – 16.00 uur 
Leiding: ds. Fokko F. Omta (06-30346050 - f.omta@protestantsekerk.nl .  
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Actie Kerkbalans 2021 is gestart 
Zondag 17 januari startte de Actie Kerkbalans. Er gebeurt veel moois in de 
kerk. Om dat te kunnen blijven doen is uw financiële steun hard nodig. Wilt u 
uw bijdrage verhogen? Wilt u weten wat u vorig jaar hebt toegezegd? Wilt u 
uw betalingswijze wijzigen? Voor alle vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij 
het Kerkelijk Bureau op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.30 uur, 
telefoon (020) 641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl. Uw gift is altijd welkom 
op NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 

Wat betekent de kerk voor jou? In 1 woord? Samen laten we de waardenwolk 
(zie hieronder) groeien. Lees meer op https://pga-b.nl/pga-b/kerkbalans-wat-
betekent-de-kerk-voor-u-voor-jou/ . 

 

 

Van de diaconie. 
Juist in deze tijd hebben veel mensen gebrek aan ontmoeting en contact. 
Weet u iemand in zo’n situatie? Stuur hem of haar dan eens een bemoedigend 
kaartje. Een onbekend adres kunt u navragen via de scriba (scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl). 
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Over de komende Veertigdagentijd / Vastentijd 

Afgelopen dinsdag hebben we als ‘ministerie’ gebrainstormd over de 40 
dagen- of Vastentijd, die begint op woensdag 17 februari. Toen corona 
vorig jaar het veld ging beheersen, zaten we al midden in de aanloop naar 
Pasen. Nu worden er her en der diverse ideeën en plannen gesmeed om 
invulling te geven. Vorig jaar werden er gezamenlijke Vespers gehouden 
in de Paaskerk. Waarschijnlijk valt de keuze dit jaar op een iets minder 
formeel- liturgische context en wordt het meer iets in de vorm van een 
huiskamergesprek, waarin spirituele bezinning plaatsvindt in een 
dialogische vorm. 
Een ander idee, dat is geopperd, mikt meer op bezinning en stilte: zonder 
woorden. We kijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld op de 
woensdagen vanaf de laatste in februari de Kruiskerk op te stellen, zodat 
mensen die dat fijn vinden, individueel even binnen kunnen wippen, een 
moment van rust, of tot jezelf komen, zonder echt een programma. Je 
hoeft niets, even leeg worden, stil zitten, misschien een kaarsje 
aansteken. Natuurlijk moet nog blijken of dit allemaal kan en mag. Met de 
dreigende avondklok zal het in ieder geval niet in de avond zijn. Maar 
overdag ben ik er dan in den regel toch. Het zal niet gaan, ook niet 
kunnen gaan om grote getallen, maar als er af en toe eens iemand 
binnendruppelt. Even een gesprekje … dat soort dingen. Het is allemaal 
nog in bespreking en ontwikkeling. Volgende week meer.  
Vrede en zegen, als ook hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 

Bedankt 
Anita Pfauth bracht de bloemen, die ik mocht ontvangen van de Kruiskerk. 
Hartelijk dank daarvoor. De gemeenteleden wil ik bedanken voor het 
meeleven, voor de kaarten; die ik tijdens mijn operatie mocht ontvangen. 
Allemaal een lieve groet en hopelijk snel tot ziens in deze moeilijke tijd. 
Ank van Leeuwen – de Lijster. 


