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 Zondag 14 maart 2021 
 

Deze zondag een bloemengroet voor  

dhr. Peter van Schaik en  

mevr. Dia de Quartel. 

Voor beiden als teken van bemoediging en verbondenheid. 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u 
zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (>> AANMELDEN VERPLICHT): 

Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 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 

 Donderdag 1 april  19.30 uur  Ds. Fokko Omta, Witte Donderdag 

 Vrijdag 2 april  20.00 uur  Mw. Bettine Siertsema, Goede Vrijdag 

 Zaterdag 3 april  21.00 uur  Ds. Sytze de Vries, Paaswake/Stille Zaterdag 
 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (zie hieronder). 
Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).  
 

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk: Aanmelding vooraf  via: 

• het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr. 18 u.) 

• een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr. 18 uur)  

• telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26) 
 

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 06 - 83 35 49 24 ouderenpastor@pga-b.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 
 

De tienerdienst is weer begonnen! 
Hoera, we zijn vanochtend weer bij elkaar gekomen! De tieners van Kruis- en 
Paaskerk pakken hun gezamenlijke diensten per vandaag weer op. 
Vanochtend onder begeleiding van Saskia en Rianne hier in de Kruiskerk, over twee 
weken met Hans en Geert-Jaap in de Paaskerk. 
We beginnen maar eens met goed bijpraten en hopen allemaal dat dit onze laatste 
lockdown was. Al zitten we nog even 1.5 meter uit elkaar. 
Meer weten, als tiener meedoen of leiding worden? Mail gerust naar 
geertjaap@hotmail.com. Welkom! 
 

Van de diaconie 
 

Paasgroetenactie. 
Hartelijk dank aan eenieder die meegedaan heeft aan de Paasgroetenactie voor 
gedetineerden. Er zijn ruim 90 kaarten geschreven die voor de Pasen, via de 
landelijke PKN, verstuurd zullen worden. 
Witte Donderdag: 1 april. 
Op witte donderdag hopen we voor de eerste keer sinds lange tijd het Avondmaal te 
kunnen vieren. De coronaregels zijn van toepassing waardoor het op een andere 
manier zal gaan dan we gewend waren.T.z.t. hoort u er meer over. 
 

Met psalmen de crisis door 
Zoals jullie weten heb ik het boekje met psalmoverdenkingen laten maken als 
afscheidscadeau voor de gemeente. Op de tafel achter in de kerkzaal heb ik twee 
dozen met exemplaren neergezet. Als je in de kerk bent (in ieder geval op woensdag 
en zondag open), kun je een exemplaar meenemen. Je kunt het ook aan mij laten 
weten als je een exemplaar wilt ontvangen.  
Sieb Lanser 
 

Open kerk, woensdagen in maart 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 
 

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. 

mailto:geertjaap@hotmail.com
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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/ 
 

Via de televisie diensten kijken van Kerkdienstgemist.nl? Het kan ook zonder 
internet! 
Met de techniek van tegenwoordig kunt u ook op uw tv de online-vieringen van 
Kerkdienstgemist.nl zien. Wilt u graag onze diensten volgen via de tv en lukt het u 
zelf niet om dit te realiseren, geef dit dan door aan onze scriba, Henk van der 
Meulen (06-55174089 of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). We kijken of het mogelijk 
is u hierbij te helpen.  
 

Bach’s grote Passion in vijf luistermomenten toegelicht door Henk Trommel 
tot en met 26 maart elke vrijdag vanaf 17.00 uur 
 

In de veertigdagentijd, de tijd van Aswoensdag tot aan Pasen, wordt toegeleefd naar 
Pasen. Een tijd waarin het lijden van Jezus Christus wordt herdacht. Al eeuwenlang 
wordt dit uitgedrukt in passiemuziek. Wie aan passiemuziek denkt, denkt 
ongetwijfeld in ieder geval aan de Matthäus-Passion van Johann Sebastiaan Bach. 
De gezongen recitatieven (de verhaallijn volgens het evangelie van Matteüs), de 
koralen, de aria’s en de koorgedeeltes hebben allemaal hun eigen karakter en 
betekenis. En hoe zit dat met de muziek? Waarom is de muziek geschreven zoals het 
geschreven is?  
Cantor-organist Henk Trommel geeft tot en met 26 maart elke vrijdag vanaf 17.00 
uur een korte uitleg over een vijftal onderdelen uit de Matthäus-Passion. Om daarna 
een door hem uitgekozen opname te beluisteren. De uitleg is elke vrijdag vanaf 
17.00 uur te vinden op het YouTubekanaal en op de websites van de protestantse 
kerken van Amstelveen en Buitenveldert, www.pga-b.nl. Laat u verrassen en hoor 
de passiemuziek met andere oren. 
De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Voor deze periode organiseren de 
protestantse kerken in Amstelveen en Buitenveldert een reeks aan activiteiten, in 
een vast ritme per week. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op 
www.pga-b.nl.  
 

Muzikale vesper met Stabat mater  
Zondag 21 maart is er om 16.30 uur weer een muzikale vesper. Uitgevoerd wordt 
een Stabat mater van Charpentier dat door twee solisten, sopraan Arleen van 
Wijland en tenor Joost van Velzen gezongen wordt. Henk Trommel leidt het 
barokensemble en speelt zelf op het kistorgel.  Ds. Hanna Rijken is liturg.  
Er mogen 30 kerkgangers komen. Meld u vooraf aan op cantate@kruiskerk-
amstelveen.nl. U krijgt bericht of u erbij kunt. Als dat niet meer gaat, is er natuurlijk 
wel de live-stream, ook zeer aanbevolen.  
  

https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
http://www.pga-b.nl/
http://www.pga-b.nl/
mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
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Bedankt! 
 

Wat een verrassing! Bloemen uit de Kruiskerk! Dus, de kerk bestaat nog. Mareke 
kwam ze brengen namens de gemeente. Heel hartelijk dank. Vooral voor Anneke is 
het een geweldige “ondersteuning” van haar verwonde been en al sinds 10 
december aan de stoel houdt gekluisterd. 
Wij wensen u allen een gezegende veertigdagen tijd.  
Anneke en Sietse van Huizen. 
 

Heel hartelijk dank voor de prachtige ruiker die ik via de diaconie mocht ontvangen. 
Het geeft me ook een prettig gevoel dat ik er nog bij mag horen! 
Vriendelijke groeten,  
Jan Schout. 
 
 
 
 
 

 


