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Zondag 25 april 2021 
 

Vandaag gaan de 2 boeketten als bemoediging en teken van 

verbondenheid namens ons allen naar: 

- mevr. Annie van Uxem  

- mevr. Adrie Kroon 

 

 
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 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 

 Donderdag 13 mei   9.30 uur  Ds. Harmen de Vries, Hemelvaart 

 Zondag 16 mei  10.00 uur  Ds. Mirjam Buitenwerf 
 

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 
 

Tienerdienst 
Vandaag komen de tieners van Kruis- en Paaskerk weer bij elkaar, dit keer in 
de Paaskerk. Thema: “herinneringen creëren”. De komende weken houden we 
meivakantie. Op 23 mei is de volgende tienerdienst: in de Kruiskerk. Meedoen, 
meer informatie of zelf leiding worden, email naar geertjaap@hotmail.com. 
 

Over het aanmelden voor een kerkdienst 
Op heel veel zondagen bleken er bij aanvang van de dienst minder dan 30 
mensen aanwezig. Vaak hoorde ik achteraf dat mensen graag naar de kerk 
hadden willen gaan, maar bang waren dat ze zich te vaak aanmelden. 
Dat is jammer. Daarom het advies om u voor ELKE dienst aan te melden als u 
naar de kerk wilt. Doe dat ook als u de vorige zondag(en) in de dienst was. 
Koster Marian bekijkt bij een te grote aanmelding wie er de vorige week ook 
was. De betrokkene wordt dan op een wachtlijst gezet voor de week daarop. 
Maar als u zich niet aanmeldt, komt u in ieder geval niet voor een plaats in 
aanmerking. Wekelijks aanmelden dus! aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl 
Henk van der Meulen, scriba 
 

Van de diaconie – Over het wijkdoel van komende zondag (= 2/5) 
Volgende week, zondag 2 mei, komt rabbijn Soetendorp in de Kruiskerk 
spreken. Dat is elk jaar weer een heel speciale dienst. De wijkdoelcollecte van 
die zondag, de eerste collecte, is voor zijn activiteiten bestemd. Dit jaar wil hij 
de opbrengst van deze collecte bestemmen voor ECOpeace. 
EcoPeace Middle East is een milieu organisatie in het Midden-Oosten, die al 
bijna 30 jaar actief is en het vredesproces ondersteunt door praktische 
samenwerking tussen Jordaniërs, Palestijnen en Israëliërs bij het vinden van 
effectieve oplossingen voor waterbeheer in de regio, vooral in het 
stroomgebied van de Jordaan en de Dode Zee. Voor meer informatie over 
EcoPeace: https://ecopeaceme.org . Meer informatie over het werk van 
rabbijn Soetendorp vindt u op https://www.soetendorpinstitute.org.  
 

Bedankt 
Erg verrast was ik om een prachtige ruiker bloemen te mogen ontvangen. Leuk 
was het ook dat Marianne ze mij bracht. We hebben samen gezellig zitten 
babbelen, doet een mens ook goed. Veel gezondheid voor jullie allemaal  
Lieve groeten, Bep Malipaard 
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Dienst met rabbijn Soetendorp (2 mei)  
De veel ruimer en grotere wereld van geloof en toewijding komt ook zeker 
in beeld wanneer je met de rabbijn in gesprek komt. We hebben de dienst 
voorbereid in twee zoomsessies, hetgeen voor mij twee inspirerende uren 
waren. Via zijn verhalen en activiteiten vlogen we de hele wereld over. Ook 
memoreerde hij het begin van de traditie – bijna een halve eeuw geleden - 
van zijn jaarlijkse komst naar Amstelveen. Het zou ooit beginnen in de 
Amsterdamse Westerkerk, maar daar waren ze toen niet zo happig. In 
Amstelveen- Buitenveldert was meer openheid. Goede herinneringen 
bewaart de rabbijn aan de samenwerking met Huib van Coeverden, Wim 
Jansen, Margriet Gosker, Jaap Doolaard en de laatste tien jaar met ds. Sieb. 
Bijzonder, leuk en eervol om nu ook in dit rijtje te mogen figureren. 
In de dienst zal psalm 69 worden gelezen, op voorstel van de rabbijn in de 
vertaling van zijn vader (dr. Jacob Soetendorp), zoals afgedrukt in de 
Phoenix Pocketreeks Zoals gezegd is over …. “Maar die boekjes zul je 
misschien niet kennen …” veronderstelde de rabbijn tijdens ons 
zoomgesprek: hij vanuit zijn werkkamer in Den Haag en ik in de 
predikantenkamer van de Kruiskerk. Met mijn rechterarm deed ik een 
greep naar achteren in de kast, waar toevalligerwijs de hele serie Phoenix 
bijbelverklaringen staat uitgestald. En toonde het betreffende boekje via 
de camera. Een leuk moment.  
Een ander ingrediënt volgende week zal zijn dat Paula het lied Asma 
Asmáton (Lied der Liederen) uit de Mauthausencyclus van Mikis 
Theodorakis. zal zingen. De rabbijn mailde terug zich hierop te verheugen: 
“Het lied, ge-ent op Shir Hashirim (Hooglied) is hart verscheurend mooi. Ik 
zie uit naar onze dienst. Een hartelijke groet (…)”.   
Doe ik ook, uitzien naar en jullie hartelijk groeten. 
hgr.  Fokko F. Omta   
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Van de diaconie - Pinksterattentie: Hulp gevraagd bij bezorging 
Dit jaar wordt er bij de supersenioren van de Kruiskerkgemeente een 
Pinksterattentie bezorgd op 15/16 mei of de week daarna. Daarmee willen we 
deze groep laten merken dat we hen, als medekerkleden, niet vergeten zijn. U 
begrijpt dat we op zoek zijn naar bezorgers, die de circa 90 attenties bij de 
mensen thuis willen brengen, vergezeld met een groet, praatje of bezoekje. 
Als er zich genoeg bezorgers melden kunnen we het getal van 90 verhogen 
naar 100 en meer mensen blij maken. Helpt u mee? 
U kunt de attenties ophalen op zaterdag 15 mei van 11.00-13.00 u en op 
zondag 16 mei, na de dienst tot 12.00 u. Graag op korte termijn opgeven bij 
Marijke van der Meulen (meulenmarijke@kpnmail.nl) met vermelding van het 
aantal attenties dat u wilt bezorgen. 
 

Bijzondere dienst op zondag 9 mei en 2 mei 
Over twee weken zal ds. Barbara de Groot intrede doen in de PGA-B, locatie 
Paaskerk en daar kunnen we allemaal, althans digitaal, getuige van zijn. Fijn 
dat zij het kerkelijk pastoraat in ruime zin komt versterken, waarbij ze haar 
opgedane bagage in Oud Velzen zal meebrengen en inbrengen.  
Hopelijk komt er binnenkort ook zicht op een nieuwe collega voor de locatie 
Kruiskerk. “Wij weten niet van waar, maar is h/zij plotsling daar, dan zijn wij 
wederom in hoog’re sferen”, zoals op 9 mei al met de komst van ds. Barbara.  
 

Bedankt 
Na het overlijden van mijn tweelingzus, moeder en oma, Mia IJsseling, hebben 
wij overweldigend veel liefdevolle en hartverwarmende reacties ontvangen in 
de vorm van bloemen, kaarten en brieven. Deze hebben ons geëmotioneerd, 
ontroerd en getroost; dank voor ook deze zonnestralen. Met alle mooie 
herinneringen gaan wij verder. 
Dia de Quartel, Inge & Aad,Ab & Katrin, Irene & Ernst en kleinkinderen. 
 

 


