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Zondag 31 januari 2021 
 

Deze zondag een bloemengroet voor dhr. en mevr. Vellekoop-
van IJperen. Zij zijn onlangs verhuisd en we wensen hen veel 
woongenot toe in het nieuwe appartement. 
Het tweede boeket gaat naar mevr. Ina Janssen-Vegter. We 
willen haar hiermee groeten en bemoedigen. 

 

 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 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 

 Zondag 28 februari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 

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. 
Suggesties voor een bloemengroet: bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of via Nel van 
den Muijsenberg, 020 – 645 2987. 
 

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 
 

Over de Tienerdienst 
Zonder de lockdown zou er vanmorgen een Tienerdienst zijn in de Kruiskerk. 
Maar de leiding zoekt nu naar digitale mogelijkheden om elkaar te kunnen 
zien / spreken / ontmoeten / … . Voor meer informatie: bel met Contact 
Kruiskerk of stuur een email naar geertjaap@hotmail.com . 
 

Op weg naar Pasen (17 februari – 3 april) 
In de 40-dagentijd zullen er vanuit het ministerie verschillende ‘momenten’ 
worden aangeboden van Bezinning, Vasten, Aandacht en Omzien. Het thema 
voor Pasen luidt “Ik ben er voor jou” en in de aanloop daar naar toe gaat het 
over de zeven zgn. Werken der Barmhartigheid, waarvan zes afkomstig uit 
Mattheus 25 (hongerigen voeden, zieken verplegen enz.) en één uit het 
apocrieve boekje Tobias, wiens vader Tobit het tot zijn taak rekende om 
achtergelaten doden toch op een ordentelijke wijze te begraven. Je gaat 
zeker nog meer van horen van de plannen, het is nog in ontwikkeling. Eén 
van de mogelijkheden vind je al elders in deze Kruispuntjes, zie pag.4. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

Belangstelling? 
Een medebewoonster van mijn appartement bood mij het volgende aan: 
kussenvulling, polyester bolvezel, ongeveer 900 gram = 3/4 van een 
vuilniszak. Het zou kunnen dat er mensen zijn, die zitten te handwerken aan 
een nieuw overtrek voor een kussen op de bank. Of misschien het haken of 
breien van een knuffel beer of poes/hondje? Maar waar dat mee te vullen? 
Gezien men niet gemakkelijk de deur uit kan om naar de markt of een winkel 
te gaan, zou het een uitkomst zijn wanneer iemand daar nou net om 
verlegen kan zitten. Mocht dat zo zijn, laat het mij dan a.u.b. weten, dan kan 
ik het aan mijn buurvrouw doorgeven, zodat het komt waar de vraag is. 
Allen veel goeds, wij blijven aan elkaar denken en soms persoonlijke 
aandacht schenken. 
Hartelijke groet, Anna Poot 
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Actie Kerkbalans 2021  
Vorige week ontving u de envelop met informatie over Actie Kerkbalans. 
Laten we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten voor onze kerk. 
Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven voor mensen 
in Amstelveen en Buitenveldert. Om nu en in de toekomst van betekenis te 
blijven is uw financiële steun hard nodig. 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! 
 

Geen internet en toch de kerkdienst volgen? 
Er bestaat een mogelijkheid om de kerkdiensten via een geluidsverbinding 
(en tegen meerkosten via beeld en geluid) te volgen als u geen 
internetaansluiting hebt. Een particuliere firma levert apparatuur om dit 
buiten internet om te doen. 
Een aansluiting voor een geluidsverbinding via de kerkwebradio kost 
éénmalig €86, en plm. €130 per jaar (abonnementsgeld). Voor een 
verbinding met beeld en geluid zijn de abonnementskosten tweemaal zo 
hoog. Verdere apparatuur (= het kastje voor de kerkwebradio zelf) kan in 
bruikleen verstrekt worden door de diaconie. 
Belangstelling? Neem contact op met de scriba. Kent u mensen die geen 
internet hebben? Dan graag hun namen doorgeven. 
Hartelijk dank, Henk van der Meulen, scriba 
 

Hart onder de riem 
Laten we elkaar een hart onder de riem steken, nu we elke vorm van steun 
en verbondenheid kunnen gebruiken. Het is eenvoudig: u/je maakt een hart, 
schrijft er iets aardigs bij en bezorgt het bij iemand van wie u/je denkt dat hij 
of zij het goed kan gebruiken. Het mag gewoon in de brievenbus, afgeven 
mag natuurlijk ook. Er zijn diverse mogelijkheden: een kaart met een hart, 
een gehaakt of geborduurd hartje. Of een collage in de vorm van een hart 
van gekleurde afbeeldingen. Laat de verbeelding spreken, en maak iemand 
blij! Misschien deed u al iets dergelijks, heel mooi, wellicht kan er nóg wel 
iemand een hart onder de riem gebruiken.  
Tenslotte: het zou leuk zijn als u een foto opstuurt naar ouderenpastor@pga-
b.nl, dan kunnen we de resultaten delen op de website of in een volgende 
Present. Veel plezier!! Trudy Joosse 
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Niet linksom? Dan rechtsom! Zoom-gesprekken ‘Wat is dan goed’ 
Gespreksgroepen en activiteiten zijn al vele malen uitgesteld. Dat kan nog 
wel even doorgaan, daarom nu een andere koers. 
De beoogde groep over het boekje Wat is dan goed? van Trouw columnist 
Stevo Akkerman wil ik nu graag aanbieden in de vorm van kleinschalige 
Zoomsessies. 
 

Het boekje bestaat uit 11 interviews met o.a. Arnon Grunberg, Marilynne 
Robinson, Naomi Ellemers, Jan Keij, Rowan Williams en anderen. Heel 
diverse visies op de vraag: Wat is dan goed? Omdat dit thema nauw aansluit 
bij de Zeven werken van Barmhartigheid (zie Op weg naar Pasen) is mijn plan 
het volgende. 
Het idee is om in kleine ZOOM – groepjes, b.v. een uur van gedachten te 
wisselen naar aanleiding van één of twee interviews uit het boekje. Elke 
sessie en elk groepje staat op zichzelf en komt in eerste instantie éénmaal 
(digitaal) bijeen. Indien aan het eind de deelnemers nog een keer willen, kan 
dat worden afgesproken, maar je hoeft je dus niet direct te binden aan een 
hele reeks. Wel is nodig: een computer of laptop mét camera en geluid.  
Opzet: ik geef paar inleidende woorden als voorzet; vervolgens: rondje 
waarin ieder iets naar voren kan brengen over het interview; daarna gesprek. 
Hoe simpel kan het zijn: eenvoud de kunst van het ware. 
 

De digitale bijeenkomsten zullen plaats vinden in de periode van 22 februari 
tot en met 27 maart a.s. (= week 8 t/m 12), in beginsel op een dinsdag (15.00 
uur) en woensdag (20.00 uur). Je kunt je aanmelden via de mail: 
f.omta@protestantsekerk.nl - graag ook met je telefoonnummer.  
Aanmelding kan individueel, maar als je een vriend, kennis of 
buurman/vrouw op het netvlies hebt, of een verre broer of zus, die het ook 
leuk zou vinden: je kunt ook zelf iemand vragen om mee te doen. Alles is 
mogelijk en afstanden zijn geen obstakel. Daarmee rekening houdend, vorm 
ik groepjes van maximaal 5 deelnemers. Ik stuur vooraf digitaal 
kopieën/scans van het te bespreken interview en: … there we go. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta  


