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Zondag 7 maart 2021 
 

Deze zondag gaat een bloemengroet ter bemoediging naar: 
Paul Brussee en een boeket met onze hartelijke groeten voor 
Anneke en Sietse van Huizen. Wij wensen Anneke een 
voorspoedige genezing van haar been. 

 

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: 

 Vanmiddag:  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. ds. Niek Scholten  

 Zondag 14 maart  10.00 uur  Ds. Ruurd van der Weg, Uithoorn 

 Zondag 21 maart  10.00 uur  Ds. Hanna Rijken, Utrecht 

  16.30 uur  Muz. vesper: Charpentier’s Stabat Mater 

 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 
 

Deze zondag – 7 maart 
Jezus is de wegwijzer voor mensen om ‘thuis’ te komen, op hun plek. 
Daarvoor wijst hij een weg van waarheid en leven. Dit is het verhaal voor de 
kinderen (Joh. 14). Bij het wijzen van die weg staat Jezus in de lijn van Wet 
en Profeten, gesymboliseerd in Mozes en Elia. Daarom houd ik voor de derde 
maal een preek over Elia: dit keer het verhaal van de Wijngaard van Naboth 
(1 Kon. 21). Je kunt het verhaal lezen als toepassing van het bekende 
Jezuswoord: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn Gerechtigheid’. 
Fokko Omta 
 

Vanmiddag: Muzikale vesper ’Widerstehe doch der Sünde’ (BWV 54) 
De mezzo-sopraan Elsbeth Gerritsen zingt beide aria’s van de cantate 
Widerstehe doch der Sünde (BWV 54), begeleid door  instrumentalisten van 
Het Bach Ensemble Amsterdam. De tekst van deze cantate is gemaakt voor 
het begin van de vastentijd en door Johann Sebastian Bach op muziek gezet 
in zijn jonge jaren, toen hij vaak schreef in een Italiaanse stijl. De muzikale 
leiding is in handen van Paulien Kostense. Henk Trommel is organist, de bas 
Michiel Meijer neemt (omdat er geen kerkgangers zijn) in zijn eentje de 
gemeentezang voor zijn rekening en liturg ds. Niek Scholten zal een korte 
overweging verzorgen. Vanaf 16.30 uur kunt u kijken via de livestream op 
www.kerkdienstgemist.nl . 
 

Lopende Zaken (1): Open kerk, woensdag tussen 11 en 16 uur  
Op woensdag is de Kruiskerk open van 11 tot 16.00 uur. Je kunt binnenlopen, 
een kaarsje branden in de stilte hoek en een moment voor jezelf nemen voor 
stilte en vrede. Er ligt een schrift, waarin je een intentie, overweging of 
gedachte kunt schrijven. Ook liggen er gebedsbriefjes waarop je een 
voorbede kunt aanreiken. Elk half uur druppelt er wel iemand binnen: “Fijn 
dat de kerk open is …”. Fokko Omta 
 

Van de diaconie – Elkaar bemoedigen via telefoon en/of met een kaartje 
Nu de coronamaatregelen enigszins versoepelen, hopen we elkaar, binnen 
niet al te lange tijd, in de kerk te kunnen ontmoeten. Tot die tijd – en daarna 
– kunnen we elkaar bemoedigen met bijvoorbeeld een telefoongesprek of 
een kaartje. 
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Lopende zaken (2): Zoomgesprekken 
Er hebben zich al 2 Zoom- groepjes gevormd. Voor een derde liggen er twee 
vragen. Als er nog twee bijkomen, gaan we van start. Tijdstip in onderling 
overleg, een uurtje in de middag of avond. Binnen het omvattende thema 
van de Zeven werken van Barmhartigheid, buigen we ons telkens over de 
vraag “Wat is dan Goed”, naar de gelijknamige bundel van Stevo Akkerman. 
Daaruit bespreken we telkens een interview dat hij gehouden heeft met 
iemand die iets zinnigs te melden heeft.  
Hartelijke groet, Fokko Omta 
 

Heel hartelijk dank 
Ondanks de zeer beperkende omstandigheden vanwege corona kijk ik toch 
met voldoening terug op de afscheidsdienst. De warme en waarderende 
woorden, bloemen, kaarten en attenties thuis, de reacties op de viering. Ze 
stemmen mij dankbaar. Allen die hieraan hebben bijgedragen, zeer veel dank 
hiervoor. Hopelijk is er op 25 juni de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te 
nemen. 
Met een hartelijke groet, Sieb Lanser. 
 

Bedankt 
Maandag heb ik de bloemen uit de dienst van 28 februari bij mevr. van der 
Weyden gebracht met een klein bezoekje, wat erg op prijs werd gesteld. Zij 
vroeg mij iedereen in de kerk te groeten en hartelijk te bedanken voor de 
bloemen. 
Antoinette Kamsteeg 
 

Bericht van Trudy 
Beste gemeenteleden, met allerlei gemengde gevoelens schrijf ik dit bericht. 
Na bijna twee jaar ga ik de PGA-B verlaten om weer als geestelijk verzorger 
in een verpleeghuis te gaan werken. Dat werk deed ik eerder, maar dankzij 
een bezuiniging verloor ik in 2015 mijn baan. Ik ging aan het werk bij diverse 
kerkelijke gemeentes, maar de zorg bleef trekken. Ik ben blij dat ik nu toch 
nog een baan als geestelijk verzorger heb gevonden!  
Het betekent wel, dat ik vrij snel weg ben uit Amstelveen: ik ben hier nog tot 
het eind van deze maand. Tussen 8 en 12 maart ben ik ook nog een midweek 
met vakantie, dat was al gepland en geboekt en gaat dus gewoon door. 
Afscheid nemen zal geheel in coronastijl met name telefonisch gebeuren, 
maar geeft u het vooral aan als u een bezoek op prijs stelt. 
Hartelijke groet, Trudy Joosse- Ridder.  
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Afscheid ds. Sieb afgelopen zondag (28/2) 
Was toch een mooi afscheid, een mooie, laatste officiële viering. Sommige 
kijkers en hoorders dachten dat de bijeenkomst was afgelopen met het 
eindspel van Henk. Maar daarna kwam er nog een persoonlijk en warm 
staartje met korte toespraken van Nelly en Anita. Ook was er een korte film 
met persoonlijke woorden van collegae, muzikaal en visueel gelardeerd en 
prachtig gemonteerd door Liesbeth Verstoep. Als je dat gemist hebt, kun je 
het alsnog bekijken via Kerkdienstgemist.nl. Fokko Omta 
 

Van de diaconie: Terugblik op Paasgroetenactie 
De Paasgroetenkaarten voor gedetineerden zijn onderweg naar het 
landelijke PKN-kantoor . Van daaruit worden ze verspreid over de 
penitentiaire instellingen in ons land. Vanuit onze gemeente zijn circa 60 
kaarten geschreven. Zij zullen zeker zeer gewaardeerd worden. 
 

Bedankt 
Beste mensen, hartelijk dank voor de mooie boeket bloemen. Zij werden mij 
gebracht door Joop Mulder in verband met mijn 93e verjaardag. 
Ze staan schitterend. 
Groeten van, Ine Zoet. 
 

Bij de viering van volgende week 
Helaas heeft ds. Frans Breukelman zich afgemeld vanwege ziekte. Ds. Ruurd 
van der Weg zal in zijn plaats volgende week voorgaan. 
 

YouTube: Verhalen van Jezus onderweg 
Drie filmpjes met een Bijbelverhaal voor de tijd tot Pasen. Drie bekende 
Bijbelse gelijkenissen, die vragen van alledag aan de orde stellen.  
Stadsdominee van Amstelveen ds. Werner Pieterse vertelt de verhalen zo 
getrouw mogelijk na, zonder moraal of interpretatie. Elk verhaal eindigt met 
een vraag gericht op kinderen van ongeveer groep 5/6. 
Alle filmpjes zijn te vinden op YouTube en op de website van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert: https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-
jezus-onderweg/ 
 
 
 


