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Zondag 28 februari 2021 
 

Als teken van verbondenheid en met onze hartelijke groeten 
vandaag een boeket bloemen voor: 
- mw. Hans van der Weijden 
- dhr. Jan Schout 

 

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 7 maart  10.00 uur  Ds. Fokko Omta  

  16.30 uur  Muzikale vesper, solist + Bach Ensemble 

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

 Zondag 21 maart  10.00 uur  Ds. Hanna Rijken, Utrecht 

 Zondag 28 maart  10.00 uur  Ds. Corine Sloots, Palmpasen 
 

Vanwege de lockdown is de kerk is (tijdens de online-viering) gesloten 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 
 

Afscheid ds. Lanser 
Vanmorgen nemen we (officieel) afscheid van onze predikant Sieb Lanser 
vanwege zijn emeritaat. Hij is 11,5 jaar verbonden geweest aan onze 
gemeente. Normaal gesproken zou dit afscheid natuurlijk gevierd worden in 
een volle kerk samen met allerlei feestelijkheden eromheen. Maar helaas is 
dat 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. 
 

Paasgroetenactie voor gedetineerden (tot 3 maart a.s. bestellen !) 
Tot uiterlijk 3 maart kunt u nog kaarten bestellen bij de diaconie via 
diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl met opgave van uw naam en adres of 
telefonisch via 020-6457284. U kunt het geld overmaken op banknummer  
NL10 RABO 0174 9610 06 o.v.v. Paasgroetenactie. De kaarten zijn 2 euro / st. 
 

Uit de kinderdienst: “Een spoor van liefde” 
Het veertigdagenproject voor de kinderen heet “Een spoor van liefde” en 
volgt verhalen uit het evangelie van Johannes. De kinderen hebben het 
materiaal met het verhaal en een vraag of opdracht thuis gekregen, of 
kunnen het aanvragen door te bellen met Contact Kruiskerk. (te. 06 – 21 12 
45 67). Er is in de kerk een veertigdagenkalender, waarvan elke zondag een 
vakje opengaat en we een plaatje zien van het verhaal van die zondag. Op 28 
maart is het Palmpasen. Die zondag of de zaterdag ervoor, hopen we samen 
met de kinderen Palmpasenstokken te maken. Hoe we dat gaan doen? Dat 
laten we na half maart weten. Marleen Jongeneel 
 

Bedankt 
Na een langdurige opname in het Zonnehuis, vanwege een val, ben ik 
gelukkig weer gezond thuis gekomen. Ik werd verrast door Herma 
Hemminga, die mij een prachtig boeket bloemen kwam brengen namens de 
Kruiskerk Gemeente, waar ik heel blij mee was.  
Hartelijke groet, Riet van Donselaar.  
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Onderweg naar Pasen: de Werken van Barmhartigheid  
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, via de 
wijkdiaconie (zie elders), paasgroeten sturen aan gedetineerden.  
De diversiteit hangt samen met de Zeven Werken van Barmhartigheid die 
telkens aan de orde komen, zoals in: 
► Digitale ontmoetingen op donderdag (20.00 u., t/m 25/3): korte toelichting 

over één van de 7 Werken, waarna deelnemers in groepjes uiteen gaan. Je 
kunt deelnemen via een “knop” op de website. 

► Open Kruiskerk op woensdag, overdag van 11 – 16.00 uur (t/m 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 
op zondagmiddag , Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag.  

Meer informatie over de activiteiten op weg naar Pasen kunt u vinden in de 
speciale 40-dagen- Kruispuntjes, die vorige week verspreid is. Maar (uiteraard) 
ook op de website(s) van onze gemeente (www.kruiskerk-amstelveen.nl en  
www.pga-b.nl ) is de informatie te vinden. 

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,  ds. Fokko F. Omta  
 

Vakantiebureau 
Al bijna 60 jaar organiseert 'Het Vakantiebureau' speciale vakanties in 
Nederland voor senioren en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 
Deze vakanties worden verzorgd door gediplomeerde verpleegkundigen, 
verzorgenden en andere vrijwilligers. Zij verzorgen ook het programma van 
uitstapjes en andere activiteiten. Op de website www.hetvakantiebureau.nl 
kunt u kiezen uit diverse vakanties, kunt u zich aanmelden of de brochure 
2021 aanvragen. U kunt de brochure ook aanvragen bij de diaconie (Lamkje, 
020-6457284)  
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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.  
 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik van de kerk mocht 
ontvangen. 
Piet Heitlager. 
 

 
 


