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Zondag 7 februari 2021 
 

Deze zondag een hartelijke bloemengroet voor mevr. Riet van 
Donselaar. Riet is thuis herstellende van een val en we wensen 
haar beterschap. 
Ook een bloemengroet voor dhr. Jarig de Haan. Hij is nog niet 
zo lang geleden geopereerd en we wensen hem sterkte met 
opknappen. 

 

 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 14 februari  10.00 uur  Ds. Arianne Geudeke, Wilnis 

  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. dr. Bettine Siertsema 

 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 

  



2 

Mededelingen 
 

Van de diaconie - Paasgroetenactie voor gevangenen 
Ook dit jaar is er de gelegenheid om kaarten te sturen aan gedetineerden. 
Ook zij hebben het in deze tijd niet makkelijk. Een kaartje met een paar 
woorden erop zal hen goeddoen. U kunt de kaarten bestellen via de diaconie 
van de Kruiskerk, banknummer NL10 RABO 0174 9410 06 o.v.v. 
Paasgroetenactie. De kaarten kosten 2 euro per stuk, inclusief postzegel. Na 
overmaking van het bedrag zal iemand van de diaconie de kaarten bij u 
afleveren. Als u er b.v. een bemoedigende groet op geschreven hebt kunt u 
ze u bij de Kruiskerk in de brievenbus doen. De diaconie zorgt ervoor dat de 
kaarten op de plaats van bestemming komen. 
 

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 niet beschikt over 
een 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 kunt u hun namen doorgeven aan de scriba. 
Hartelijk dank, Henk van der Meulen, scriba 
 

Van de diaconie – 40-dagen kalender  
Als voorbereiding voor Pasen start op 17 februari de 40-dagentijd. 
De PKN heeft voor die dagen een kalender gemaakt met voor elke dag een 
bijbeltekst, uitleg, gedicht of gebed. U kunt deze 40-dagenkalender gratis 
bestellen bij petrus.protestantsekerk@nl  of via de diaconie (als u niet over 
internet beschikt, via Lamkje Sminia, tel.nr. 020-6457248). Het thema voor 
dit jaar is “Ik ben er voor jou”. Het gaat over de werken van barmhartigheid 
zoals genoemd in Mattheus 25 vers-35 en 36. 
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Digitale gespreksgroepen van max. 5 personen: “Wat is dan goed” 
Verschillende mensen hebben al positief gereageerd, dus twee groepjes zijn 
er al. Het thema van het boekje “Wat is dan goed?” van Trouw- columnist 
Stevo Akkerman sluit goed aan bij de komende Veertigdagentijd. Daarom 
gaan we in kleine ZOOM – sessies van een klein uur met elkaar in gesprek 
naar aanleiding van 1 of 2 interviews uit het genoemde boekje. Elke sessie en 
elk groepje van max. 5 deelnemers 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. 
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, individueel en/of 
samen met bijv. een vriend, kennis. Je kunt dus ook zelf een groepje of deel 
daarvan bij elkaar zoeken. Ik hoor graag van je via de mail: 
f.omta@protestantsekerk.nl - graag ook met je telefoonnummer. Ik stuur 
vooraf digitaal kopieën/scans van het te bespreken interview toe en:  there 
we go. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

Actie Kerkbalans 2021 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel 
verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen 
is! Om zo’n waardevolle plek te blijven is het belangrijk dat we ons samen 
enthousiast en actief blijven inzetten. Om naar elkaar om te zien en een plek 
van betekenis te blijven voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst! 
Hiervoor vragen wij u ook om een financiële bijdrage.  
Geef vandaag voor de kerk van morgen! Uw bijdrage is van harte welkom op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 
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Afscheid ds. Lanser 
Op 28 februari is de afscheidsdienst van onze predikant Sieb Lanser. Dat is 
het officiële einde van zijn verbintenis met de Kruiskerk. Normaalgesproken 
zou dat natuurlijk gevierd worden in een volle kerk en het zou met allerlei 
feestelijkheden gepaard gaan. Dat is op dit moment niet mogelijk. In overleg 
met ds. Lanser is daarom besloten het afscheid van de gemeente te vieren 
op vrijdag 25 juni. We hopen dat we dan als gemeente (met in achtneming 
van de beperkingen, die ook dan nog wel zullen gelden) bij elkaar kunnen 
komen om afscheid te nemen. Nadere berichten hierover volgen nog. 
 

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 
 

 


