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Zondag 21 februari 2021 
 

Deze zondag een boeket bloemen voor mevr. Maartje van 
Leeuwen. Na een heupoperatie revalideert ze nu in het 
Zonnehuis, afd. Amalia, Groenelaan 7, 1186 AA. Wij groeten 
haar en wensen haar een voorspoedige revalidatie. Bezoek is 
beperkt, een kaartje sturen kan altijd. 
Het andere boeket gaat als groet en bemoediging naar dhr. Jan 
Fransen. 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u 
zich dan bij de ouderling van dienst (of bel met Contact Kruiskerk). 

 

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

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 28 februari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, afscheidsdienst 

 Zondag 7 maart  10.00 uur  Ds. Fokko Omta  

 Zondag 14 maart  10.00 uur  Ds. Frans Breukelman, West- Terschelling 

 Zondag 21 maart  10.00 uur  Ds. Hanna Rijken, Utrecht 
 

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 
 

Aktie Vrijheidsmail februari 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als 
dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) 
ziet u alle acties die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u 
het land waar de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor 
soort actie het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan 
“stuur een mail! @”. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over de 
betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en 
woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. 
Doet u ook mee? 
 

Van de diaconie - Paasgroetenactie voor gevangenen 
Tot eind februari is er 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. Van deze speciale kaarten zijn nog circa 35 
beschikbaar. De kaarten kosten 2 euro per stuk, inclusief postzegel. 
U kunt de kaarten bestellen via de diaconie van de Kruiskerk, banknummer 
NL10 RABO 0174 9610 06 o.v.v. Paasgroetenactie en uw adres. (Vorige week 
is helaas het verkeerde banknummer vermeld). Of via Lamkje Sminia, tel.nr. 
020-6457284. 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 of bij een van de 
diakenen afgeven. De diaconie zorgt ervoor, dat de kaarten op de plaats van 
bestemming komen. 
 

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. 
  
  

http://tel.nr/
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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 zonder een internet-
aansluiting. 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. Namen van mensen, die geen internet hebben; kunt u 
doorgeven aan de scriba. Henk van der Meulen, scriba 
 

Werken van Barmhartigheid in de 40 dagen naar Pasen 
Van Podcast tot kleine Zoom Gesprekken, van Digitale Ontmoetingen tot de 
Open Kruiskerk, je kunt op verschillende manier de stilte zoeken dan wel deze 
verbreken. Ook zijn er nog de 40-dagen- en de Vasten-kaart en kun je 
paasgroeten sturen aan gedetineerden.  
De diversiteit hangt samen met de Zeven Werken van Barmhartigheid die 
telkens aan de orde komen, zoals in: 
► Digitale ontmoetingen (5 x donderdag, 20.00 u., van 25/2 – 25/3): korte 

toelichting van één van Zeven werken, waarna deelnemers in groepjes 
uiteen gaan. Je kunt deelnemen via een “knop” op de website. 

► Open Kruiskerk (5 x woensdag, overdag van 11 – 16.00 u., van 24/2 – 24/3). 
Wie in de buurt is, kan binnenlopen voor een moment van rust, stilte of een 
kaarsje branden in de stiltehoek. Telkens is één van de pastores aanwezig. 

► Zoom -gesprekken, kleine groepjes van max. 5 over de vraag: Wat is dan 
goed? Dit naar aanleiding van het gelijknamige boekje van Stevo Akkerman. 
De verbinding met het thema barmhartigheid is niet moeilijk te maken. 
Aanmelding bij: f.omta@protestantsekerk.nl  - 06-30346050 . 

► Podcast Marcus Evangelie: Werner Pieterse leest het hele Marcusevangelie. 
Zie aankondiging op de site van de PGA-B. 

Een gesprek thuis of via de telefoon is ook altijd mogelijk, dus ik ga vrolijk door 
met bellen, en als je wilt, kun je ook zelf het initiatief nemen.       Hartelijke 
groet,   Fokko F. Omta  
 

Overleden 
Op 6 februari jl. is Mia IJsseling- de Quartel overleden in de leeftijd van 86 
jaar. Hoewel ze in 2009 verhuisde naar Uithoorn, zullen velen haar nog als lid 
van de Bankraskerk gekend hebben. Haar uitvaart werd op 13 februari jl. 
geleid door ds. Elisabeth Post.  
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Enquête over de video-opnames van kerkdiensten uit de Kruiskerk 
Sinds een half jaar wordt van diensten uit de Kruiskerk een live-stream 
uitgezonden. De kerkrentmeesters willen graag uw mening, wensen en 
suggesties hierover horen. Het gaat ons hier om de manier van weergeven, 
niet om de inhoud van de diensten. Vandaar deze korte vragenlijst. 
1. Hoe vaak (bij benadering) heeft u een video-opname van een dienst uit de 

Kruiskerk het laatste half jaar helemaal of grotendeels gezien?  
2. Kijkt u naar de opnames op een computerscherm, ipad, (mobiele) telefoon 

of televisie?  
3. Recente opnames laten beelden uit de kerk zien in combinatie met tekst 

(liederen, bijbelgedeelten enz.). We denken, dat u het prettig vindt teksten 
mee te kunnen lezen. Klopt dat of heeft u liever beelden zonder teksten?  

4. Hoe vindt u de verhouding beeld : tekstruimte?  
5. Heeft het uw voorkeur als tijdens het zingen van liederen de zanger(s) of de 

notenbalken van een lied zichtbaar zijn? 
6. Vindt u het prettiger als tijdens de preek de voorganger groot in beeld is of 

als er meer overzicht vertoond wordt? 
7. Hoe vindt u het geluid van de opnames? 
8. Heeft u ideeën of suggesties voor verbetering, of wilt u hierover iets kwijt 

dat niet hierboven aan de orde is gekomen?  

U vindt deze vragen ook op de website van de Kruiskerk. Daar kunt u uw 
reacties en antwoorden geven. Als het niet lukt via de website, kunt u dit 
vragenlijstje met de hand beantwoorden en het ons via de post toesturen 
(adres: Van der Veerelaan 30a, 1181 RB Amstelveen) , in de brievenbus van 
de kerk doen of bellen met 020-6434405 (dan wordt het gehaald). Zet u op 
de envelop: ‘enquête video-opnames’. Heel hartelijk dank voor uw 
medewerking.  
 

Omzien naar elkaar 
Gerry Koppe verblijft al enige weken in verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp. 
Een kaartje zal haar goeddoen. Adres: Bornholm 50 - 52, 2133 AA Hoofdorp. 
Laat u ook anderen weten, dat u ze niet vergeet in deze contactarme tijd?! 

Hieronder enkele adressen van zorginstellingen. Als u iemand kent, die hier 
verblijft; vergeet dan niet om afdelingsnaam – of nummer en/of 
kamernummer erbij te vermelden: het kan bijdragen aan het goed bezorgen. 
- Huis a/d/ Poel, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen 
- Zonnehuis, Groenelaan 7-9, 1186 AA Amstelveen 
- Groenelaan, De Helpende Hand 9, 1186 AB Amstelveen 
- Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428, 1181 HD Amstelveen  


