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Zondag 18 april 2021 
 

Deze zondag gaan de twee boeketten als groet en bemoediging 

naar Els Stam en naar Anna Uiterwijk en Guus 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: 

 Vanmiddag   16.30 uur  Pianorecital Séan Morgan Rooney (zie bericht) 

 Zondag 25 april  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 Zondag 2 mei   10.00 uur  Rabbijn Soetendorp & ds. Fokko Omta 

 Zondag 9 mei  10.00 uur 
 Geen viering in Kruiskerk in verband met 
 Intrededienst ds. Barbara de Groot, Paaskerk 

 

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) 
Scriba Kruiskerk 06 - 55 17 40 89 scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

Jonge Kruiskerk 06 - 16 15 06 57 djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
Kerk. Bureau (di-do.9-12.30u) 020 – 641 36 48 kerkelijkbureau@pga-b.nl 
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Mededelingen 
 

Aktie Vrijheidsmail 
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 geopende 
actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen. 
Door vervolgens te klikken op <verstuur mijn email> doet u mee aan de 
betreffende actie.  
 

Vanmiddag (16.30 uur) - Pianorecital 
Om 16.30 uur geeft de jonge, zeer getalenteerde Ierse concertpianist Seán 
Morgan Rooney een, alleen online te volgen, pianorecital met werken van 
Berio (Wasserklavier, Feuerklavier, Luftklavier), Sonate opus 1 van Alban Berg, 
alle vijf delen van Miroirs van Maurice Ravel en Strawinsky’s Vuurvogel in een 
pianobewerking van Agosti. Samen met 3 andere jonge musici / ensembles is 
hij toegelaten tot de finale van de Dutch Classical Talents 2021. De finale 
hiervan is op 21 september a.s. (zie verder: http://dutchclassicaltalent.nl). 
De pianist zal de stukken kort toelichten. U kunt ook uw eigen vragen aan hem 
stellen; aan het begin van de uitzending hoort u hoe. Bekijk de livestream 
vanaf 16.30 uur of op een later tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl of via de 
link op de website van de Kruiskerk. 
 

Hartelijk dank. 
Een prachtige bloemengroet, via “onze” Tine de Lange namens de Kruiskerk 
ontvangen. Hartelijk dank, het deed ons goed. Verder werden wij door Mareke 
Kniep vereerd met nog een hartelijke groet vanuit de Kruiskerk, namens u 
allen. Ook dat hebben wij zeer gewaardeerd. 
Hartelijke groet, Iréne en Henk van Klaveren. 
 

Gezocht in / voor onze wijkgemeente: 
Een ouderling-kerkrentmeester met liefde voor de kerk en hart voor financiën 
en beheer. Meldt u zich bij de scriba (scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). 
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Sam’s Kledingactie op 24 april a.s. (9.30 – 12 uur) 
Geef uw oude, schoon maar draagbare kleding en schoenen een 2e leven. 
Deze keer geen huishoudtextiel ! De geldelijke opbrengst gaat naar een urgent 
project voor het bevorderen van onderwijs in Congo door het opknappen van 
klaslokalen op 25 scholen, de aanschaf van meubilair en de bouw van latrines 
(wc’s). U kunt uw kleding en schoenen in gesloten zakken of dozen inleveren. 
Brillen graag deze apart afgeven.  
Inzamelpunten zijn o.a. Kruiskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk) en Titus 
Brandsmakerk. U kunt ook contact opnemen met Mareke Kniep, 020- 
6435765. Zie ook www.samskledingactie.nl  
 

Vaccinatie wedloop 
Vorig weekend vertelden goede vrienden van net 61 dat ze in de Paasweek al 
gevaccineerd zijn. Zelf ben ik 64, dus hoe zit dat? Maar het kan nog gekker, 
want ik sprak deze week een zuster van de Kruiskerk van ruim in de 80, die 
ook nog op vaccinatie wacht. Inmiddels heb ik een oproep gekregen voor 
komende week, over voordringen gesproken. Die vrienden vertelden 
overigens dat ze van de prik toch een paar dagen wat ziek, zwak en misselijk 
waren geweest. Ben benieuwd hoe dat deze week met mij zal gaan. Maar 
geen zorgen, ik houd me maar vast aan een oud versje, dat in meerdere 
variaties voorkomt en velen tot troost is geweest, variërend van mijn oma tot 
de getormenteerde kunstenaar Rob Scholten:  
 

De mens lijdt dikwijls het meest 

door het lijden dat hij vreest,  

maar dat nooit op komt dagen. 

Zo heeft hij meer te dragen, 

dan God te dragen geeft. 

Het echte leed drukt minder zwaar 

dan vréés voor allerlei gevaar. 

Maar komt het tóch in huis, 

dan helpt God altijd weer 

en geeft Hij kracht naar kruis. 
 

Hartelijke groet, Fokko Omta. 
 

Over zondag 9 mei 
Op zondag 9 mei a.s. zal ds. Barbara de Groot in de Paaskerk verbonden 
worden aan onze gemeente. De Kruiskerk zal dan gesloten zijn. Online wordt u 
doorgeschakeld naar de Paaskerk (ook) als u inlogt via de kerkdienstgemist-
button op de Kruiskerk-website. 
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Terugblik op 40 dagentijd 
In de achterliggende 40-dagen tijd was er een overvloed aan veelal digitale 
activiteiten met meer of minder succes, althans in kwantitatieve zin. Zo was er 
elke donderdag een digitale ontmoeting rond 1 van de 7 werken van 
barmhartigheid. Zelf had ik gekozen voor het begraven van doden. Op de tijd 
dat men in kon loggen via een knop op de PGA-B site, heb ik een geanimeerd 
gesprek gehad met Cor Waringa, die het geheel faciliteerde, maar verder had 
niemand de digitale weg richting de ontmoeting bewandeld. Kortom de korte 
overweging met bijbehorende afbeeldingen gevat in een PP-presentatie heb ik 
nog ongebruikt op de plank liggen. 
Heel anders was het met de twee digitale gespreksgroepen, die 5 of 6 maal 
hebben gezoomd, naar aanleiding van een interview uit het boek, Wat is dan 
goed?, van Stevo Akkerman. De ene groep is nu ontbonden. Met de leden van 
de andere groep (Vrouw en Geloof) is een nieuwe zoomafspraak gemaakt over 
enkele weken. 
Ook de Open Kerk heeft een goede functie gehad. Niet vanwege enorme 
aantallen, maar op de woensdagen dat de kerk open was, druppelde er toch 
elk half uur wel iemand binnen, verschillend van habitué tot toevallige 
voorbijganger. Men kon een gedachte, verlangen of hartzeer achterlaten in 
een schrift en twee daarvan wil ik graag doorgeven: 

Mijn lieve God, u kent mijn hart en mijn diep gewonde geest.  

Maak mij heel van mijn kwetsingen met uw genezende kracht. 

U alleen kunt mij herstellen door de kracht van uw liefde, 

zodat ik op mijn beurt u weer kan dienen, 

geef mij daartoe de kracht. Amen. 

Enkele weken later:  
Dierbare en liefhébbende Vader, ik wil u 1000 maal dankzeggen. 

Ik vroeg u mijn gewonde geest te herstellen 

en dat hebt u op sublieme wijze gedaan. 

Ik kan mijn leven opnieuw beginnen in een nieuw bestaan. 

waarin ik u liefheb en u wil dienen. 

Zegen deze kerk, haar leden en degenen die in haar werken. 

Hartelijke groet, Fokko Omta. 
 


