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Zondag 21 maart 2021 
 

Deze zondag een boeket bloemen ter bemoediging en als teken 

van verbondenheid met de Kruiskerkgemeente voor: 

 - mw. Adrie den Hartog 

- mw. Corrie de Jong  

 

 
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  16.30 uur  Muz. vesper: Charpentier’s Stabat Mater 

 Zondag 28 maart  10.00 uur  Ds. Corine Sloots, Palmpasen 

 Donderdag 1 april  19.00 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 

 Zondag 4 april  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, 1e Paasdag 
 

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 
 

Aktie Vrijheidsmail maart 
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? 
 

Vanmiddag (16.30 uur): muzikale vesper met ‘Stabat Mater’ 
Het Stabat mater dolorosa van de Franse barokke componist Marc-Antoine 
Charpentier is een onderdeel van zijn tien ‘Meditaties voor de Vastentijd’, 
waarin de weg van Christus tot aan zijn kruisiging muzikaal wordt uitgebeeld. 
Het Stabat mater, van oorsprong een middeleeuwse gedicht, is in de loop der 
eeuwen vele malen op muziek gezet. Het is waarschijnlijk zo populair geworden 
omdat in de tekst ‘wijzelf’ naast Maria, Jezus’ moeder, staan en met haar 
meelijden als zij haar stervende zoon ziet. 
Charpentiers Stabat mater wordt uitgevoerd door sopraan Arleen van Wijland 
en tenor Joost van Velzen, begeleid door een klein barokensemble onder leiding 
van Henk Trommel, de cantor-organist van de Kruiskerk, die zelf zowel op het 
kistorgel als op het grote orgel speelt. Hanna Rijken, musicus en theoloog, is de 
liturg. Vanaf 16:30 uur kunt u de muzikale vesper online volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl of via een link op de website van de Kruiskerk.  
Vanwege de coronavoorschriften is er in de kerk maar ruimte voor dertig 
liefhebbers, die na opgave vooraf (via email (cantate@kruiskerk-amstelveen.nl) 
toegelaten kunnen worden.Als u zich in de voorgaande dagen heeft aangemeld, 
heeft u bericht ontvangen of u kunt komen of niet. 
 

Bedankt 
De bloemen uit de Kruiskerk geven mijn huiskamer een vermoeden van het 
komende voorjaar. Heel hartelijk dank, lieve gemeente. 
Peter van Schaik 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
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Open kerk, woensdagen in maart tussen 11 en 16 uur  
Komende woensdag (24/3) is van 11 tot 16 uur de Kruiskerk voor de laatste keer 
in deze Veertigdagentijd open. 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. Ds. Werner Pieterse, 
Stadsdominee van Amstelveen, 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/ 
 

Palmpasen 
Zondag 28 maart, Palmzondag, willen we graag vieren samen met kinderen en 
hun ouders. De kinderen (waarvan de adressen bekend zijn) bij de kinderdienst 
hebben dit weekeinde materiaal en een kale Palmpasenstok thuis gekregen. 
Heel fijn als die thuis versierd wordt.....en als jullie zondag 28 maart naar de 
dienst komen met jullie versierde stok. Alle kinderen met hun stok mogen voor 
in de kerk komen zitten en in de dienst aan alle mensen in de kerk, en via de 
livesteam aan de meekijkende gemeenteleden thuis laten zien. Deze zondag 
hebben kinderen en hun ouders voorrang bij het aanmelden, vergeet dat dus 
niet op tijd te doen! 
Wie wel een stok heeft gemaakt, maar zondag niet naar de kerk komt: maak een 
mooie foto van jezelf met je stok, dan laten we die in de dienst zien (mail je foto 
naar djk@kruiskerk-amstelveen.nl of app naar 06-16150657).  
 

Via de televisie diensten kijken van Kerkdienstgemist.nl? Het kan ! 
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.  
 

  

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Witte Donderdag en de Maaltijd – ook thuis (19.00 uur) 
“Vurig heb ik begeerd dit Pascha met u te eten” (Lucas 22:15). De Viering van 
het Avondmaal heeft al een jaar lang niet plaatsgevonden in onze kerk. Het 
vormen van een kring, het breken en delen van brood en drinken uit dezelfde 
beker lijken handelingen van lang geleden. Toch – of misschien wel juist 
daardoor - is de wens groot om op Witte Donderdag juist wél de maaltijd te 
houden. Samen met de diaconie is het volgende bedacht, waarbij we er vanuit 
gaan, dat een klein aantal gemeenteleden) in de kerk kan zijn. 
Bij binnenkomst zullen de kerkgangers een kleine ‘schaal’ met daarop een ‘bete’ 
broods en een bekertje met ‘vrucht van de wijnstok’ aantreffen, die ze bij zich in 
de bank (of in de bank direct voor hen) kunnen plaatsen (of misschien staat het 
daar al). Ook mensen thuis, die willen deelnemen, kunnen vóóraf de elementen 
‘brood’ en ‘wijn’ zelf klaarzetten.  
Tijdens de viering van het Avondmaal staan voorganger, diaken en ouderling 
achter de tafel om tegelijk (synchroon) met wie in de kerk zitten of thuis 
meevieren het brood en wijn te delen. Zo hopen we de ‘enigheid’ te vieren en 
ons de verbondenheid onderling en met de Levende Heer te realiseren. 

Laten wij hopen en bidden dat er langzamerhand weer meer mogelijk wordt en 
mag, voor ieder in de kerk en daarbuiten. Dat het feest van Opstanding en 
Nieuw leven, straks, ons allen een nieuw elan mag geven: zowel ín de Kerk en 
daarbuiten. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta (06-30346050) - f.omta@protestantsekerk.nl). 
>> Wil je een gesprek of iets delen: mail of bel me!!   
 

Tweede dienst met Pasen 
Naast de Paasdienst om 10.00 uur, willen we dit jaar ook een Paasdienst houden 
voor oudere kinderen, hun (groot) ouders en alle gemeenteleden, die deze 
dienst mee willen vieren. We beginnen om 12:00 uur zowel in de Paaskerk als in 
de Kruiskerk met muziek en het Paasverhaal. Daarna maken we een kleine 
wandeling (totaal ongeveer 3 km) met de mogelijkheid om door te praten over 
wat je gehoord hebt. Halverwege de 2 kerken treffen we elkaar voor een korte 
ontmoeting. Na terugkomst  in Paas- en Kruiskerk sluiten we af met verstilling, 
muziek en gebed. Ook bij deze 2 vieringen gelden de coronaregels en moet 
iedereen zich van te voren aanmelden op de bekende wijze. In de Kruiskerk gaat 
Ardin Mourik voor, in de Paaskerk Werner Pieterse. 

 


