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Zondag 14 februari 2021 
 

Vandaag gaat er een bloemengroet met onze hartelijke groeten 
en als teken van verbondenheid en bemoediging naar: 
- dhr. Piet Heitlager  
- mevr. Bep van der Veen - Borgmeijer 

 

 
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  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, afscheidsdienst 

 Zondag 7 maart  10.00 uur  Ds. Fokko Omta  

 

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 
 

 
Vanmiddag (16.30 uur, alleen online): Muzikale vesper “Vertrouwen” 
In deze muzikale vesper rond het thema “Vertrouwen” wordt de cantate Herr, 
wenn ich nur dich habe (BuxWV 38), van Dieterich Buxtehude uitgevoerd.  
Henk Trommel, onze cantor-organist, heeft vanwege de corona-beperkingen 
muziek uitgezocht; die geschreven is voor één solist, de sopraan Arleen van 
Wijland. Ze wordt begeleid door een barokensemble dat uit twee violen en een 
basso continuo bestaat. Zelf neemt Henk de klavierpartij voor zijn rekening op 
het kistorgel van de kerk.  
Vertrouwen stellen in anderen is essentieel in het leven van mensen. Allerlei 
bijbelse verhalen vertellen over vertrouwen, muziek kan het tot klinken brengen 
en dichters vertolken het vanuit hun perspectief. Neerlandica dr. Bettine 
Siertsema heeft enkele sprekende teksten over het thema bijeen gezocht. Zij zal 
in deze vesper liturg zijn, de gedichten voordragen en een korte overweging 
verzorgen.  
Bekijk de livestream vanaf 16.30 uur of op een later tijdstip via de button van 
Kerkdienstgemist.nl op onze website www.kruiskerk-amstelveen.nl. Of 
gebruik deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk . 
 

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 en uw adres. 
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 
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. 
 

Bijbelkring Matteüs 
Vanwege de verlengde lockdown komt de laatste bijeenkomst van onze 
Bijbelkring, die voor woensdag 17 februari was gepland, helaas te vervallen. 
Sieb Lanser 
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Pianoles voor oud en jong 
Ik geef thuis pianoles en heb plek voor een paar nieuwe pianoleerlingen. Ik 
zie zelf slecht en geef daarom, naast 'gewone' pianoles, graag les aan 
volwassenen en kinderen die slecht zien of slecht horen, die zich minder 
goed kunnen concentreren of die kampen met een haperend geheugen of 
moeizame spieren. Muziek maken kan altijd, welkom voor een proefles! 
Renée Braams (r.braams@casema.nl, 0641101298) 
 

Van de diaconie – 40-dagen kalender  
Als voorbereiding voor Pasen start aanstaande woensdag 17 februari, 
Aswoensdag, de 40-dagentijd. 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. 
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. 020-6457284).  
 

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 
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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 
 
 

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. 
 


