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Zondag 28 maart 2021 
 

Een bemoedigende groet, vergezeld van een mooi boeket, gaat 

vandaag naar mevr. Irene van Eenige en mevr. Elly Kooistra. 

 

 
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: 

 Donderdag 1 april  19.00 uur  Ds. Fokko Omta, Witte Donderdag 

 Vrijdag 2 april  18.30 uur   Mw. Bettine Siertsema, Goede Vrijdag 

 Zaterdag 3 april  18.30 uur   Ds. Sytze de Vries, Paaswake/Stille Zaterdag 

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

 Zondag 11 april  10.00 uur  Drs. Bert Kozijn  
 

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 
 

Vanmorgen: Tienerdienst in Paaskerk 
Vandaag is er alweer voor de 2e tienerdienst sinds de heropening van de 
kerkdiensten voor 30 bezoekers. Fijn! We komen vandaag met de tieners van 
Kruis- en Paaskerk bij elkaar in de Paaskerk; dit keer onder leiding van Hans 
en Geert-Jaap. Op 11 april zijn we weer in de Kruiskerk! Meer informatie, 
meedoen of zelf leiding worden? Mail gerust: geertjaap@hotmail.com. 
 

Wijziging in aanvangstijden diensten op Goede Vrijdag & Stille Zaterdag 
In verband met de avondklok beginnen de diensten op Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag om 18.30 uur.  

Van Palmpasen tot Pasen – Speciaal Youtube-filmpje gemaakt 
Vanuit de Kinderdienst leiding hebben Jellie, Jelte en Marleen prachtige 
tasjes met spullen verspreid om thuis Palmpasenstokken te maken. Met 
enkele mooie resultaten vanochtend in de kerk. 
Mocht je er nog geen genoeg van hebben, dan kun je de Youtube film 
bekijken (https://www.youtube.com/watch?v=kW1emeXLjyA), die ik samen 
met een Juf en collega heb gemaakt, met Groep 7 van de Basisschool voor 
ogen. Waar komt het gebruik vandaan? Wat is de betekenis van de 
versierselen? En wat ga je met je mooi versierde PPstok doen?  Met 
kinderlied, uitleg, stukje “The Passion – 2019”, zelfs Bach komt nog voorbij 
en tot slot het (paas-)verhaal van meneer Pommeroy. Ik denk dat het voor 
jong en ouder wel te verhapstukken is. Veel plezier! 
Hartelijke groet, ds. Fokko  F Omta. 
 

Bedankt 
Mijn dank voor het mooie boeket dat Antoinette Kamsteeg mij onlangs 
bracht, en vooral voor het bijzondere “Psalmenboek” t.g.v. het afscheid van 
ds. Sieb Lanser. Dank voor al uw aandacht voor mij. Hartelijke groet voor U 
allen, Hans van der Weijden-Schreuder Goedhart. 
 

Bedankt 
Zondagmorgen kwam mevr. Ria Kok de bloemen brengen namens de 
Kruiskerk.het is prachtig boeket en daarvoor mijn hartelijke dank 
 Allen lieve groeten van Corry de Jong-Lekx. 
  



3 

Witte Donderdag en de Maaltijd – ook thuis (19.00 uur) 
Voor de viering van het Avondmaal hier nogmaals de gang van zaken . 
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. 
U kunt ook thuis deelnemen. Daartoe moet u dan zelf vóóraf de elementen 
‘brood’ en ‘wijn’ (of druivensap) klaarzetten. 
De dienst volgt de gebruikelijke liturgie; de overdenking gaat over een woord 
van Jezus: “Vurig heb ik begeerd dit Pascha met u te eten”. 
De viering van de maaltijd zal plaatsvinden met 3 mensen achter de tafel: 
voorganger, geflankeerd door diaken en ouderling. 
Na het tafelgebed, een lied en het Onze Vader volgen de Inzetting en de 
Communie, het delen van brood en wijn, in twee stappen. 
Eerst wordt het brood ingezet en genuttigd: degenen die in de kerk zitten of 
thuis meevieren kunnen het brood eten tegelijk met de drie celebranten 
achter de tafel. Daarna volgen de inzetting en het drinken van de beker, ook 
weer samen en tegelijk. Zo hopen we de eenheid in Christus te vieren en ons 
de verbondenheid onderling en met de Levende Heer te realiseren. 
Denk nog even aan de aanvangstijd van de Witte Donderdag viering: zeven 
uur ‘savonds. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta (06-30346050) - f.omta@protestantsekerk.nl 
 

Werner Pieterse leest oudste bijbelboek Marcus 
In deze 40-dagentijd leest stadsdominee Werner Pieterse het oudste, meest 
sobere verhaal over Jezus voor. In tien afleveringen leest hij ter inspiratie het 
Marcusevangelie. Om bij te verstillen of gewoon te beluisteren. De 
afleveringen zijn (terug) te zien en beluisteren op www.wernerpieterse.nl. 
Elke zondag tot Pasen een nieuwe aflevering en vanaf 1 april elke dag om 
17.00 uur. 
  

Sam’s Kledingactie op 24 april a.s. 
Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun hiermee 
tevens een urgent project om schoolbezoek en het volgen van onderwijs in 
Congo snel te bevorderen:! Meer informatie volgt volgende week. 
U kunt ook contact opnemen met Mareke Kniep, 020- 6435765. Zie ook 
www.samskledingactie.nl 
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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/ 
 

Bedankt 
Bij deze wil ik de Kruiskerk bedanken voor de mooie bloemen. Ik ben er erg 
blij mee. 
Hartelijke groet, Adrie den Hartog. 
 

Over 1e Paasdag: twee vieringen & Paaswandeling  
Op 1e Paasdag is er eerst de gewone dienst voor jong en oud om 10 uur met 
ds. Sieb Lanser. Daarna is er om 12 uur in de Kruiskerk (én Paaskerk) ook een 
tweede “dienst”, althans korte bijeenkomst, voor jonge en oudere kinderen, 
jongvolwassenen en ambulante (groot)ouders. Na een kwartier in de kerk, 
gaan we wandelen, twee aan twee (of als gezin) richting Stadstuinen, met 
onderweg de mogelijkheid om door te praten naar aanleiding van het 
verhaal van Pasen en de Emmaüsgangers. Hetzelfde wordt gedaan door de 
groep in en vanuit de Paaskerk. Zo wandelen we elkaar tegemoet, zwaaien 
corona-veilig naar elkaar, wensen elkaar Vrolijk Pasen! en keren terug naar 
Kruis- en Paaskerk. Daar wordt kort afgesloten met verstilling, muziek en 
gebed. Wandelen dus, ambulare.  
Met André van der Galien heb ik deze week een route uitgezet met enkele 
verrassingsopdrachtjes voor jong. Ardin Mourik is de voorganger/verteller, 
die ons met het Paas/Emmaus-verhaal op pad zal sturen. 
Leuk, ik heb er zin in. Fokko F. Omta. 
NB: Voor beide vieringen (zowel 10 u. als 12 u.) gelden de Coronaregels, 
met aanmelding vooraf. 
 


