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Zondag 2 mei 2021 
 

Een bloemengroet, als teken van verbondenheid en bemoediging gaat 

vandaag naar: 

- Piet en Wil van Brummelen  

- Gabe en Marie Wierda 

 

 
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 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 

 Zondag 23 mei  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, 1e Pinksterdag  
 

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 
 

Bij deze dienst: rabbijn aanwezig via beeldverbinding 
Deze week bleek dat rabbijn Soetendorp fysieke bijeenkomsten nog mijdt. 
Hoewel hij zelf van plan was te komen, was er vanuit zijn entourage een 
onmiskenbaar advies gekomen om niet zelf naar de Kruiskerk te gaan. 
Diensten die hij voor de synagoge verricht, vervult hij evenzeer digitaal en 
vanuit zijn huis. Vandaar dat zowel de mensen thuis achter de laptop, als de 
uitverkorenen in de kerk, hem vanochtend via het beeldscherm zullen zien en 
beluisteren. Volgend jaar hoopt de rabbijn weer lijfelijk naar Amstelveen te 
komen, want de Kruiskerk heeft toch echt een bijzonder plekje in zijn hart. 
Fokko F. Omta 
 

Herdenkingsconcert 4 mei 2021 vanuit St. Augustinuskerk 
LPK Cantemus Dominum, het 100-jarige koor van de St. Augustinuskerk 
Amsterdam- Buitenveldert, organiseert dit jaar een online 4 mei 
herdenkingsconcert met de titel “DE LAATSTE BRIEF”. 
De opname is vanaf 4 mei te beluisteren en bekijken via deze link: 

https://augustinusparochie.nl/herdenkingsconcert2021.html 

Door middel van klassieke koormuziek en gedichten wordt stilgestaan bij de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De muziek wordt afgewisseld met 
enkele gedichten waaronder “De laatste brief” van Bertus Aafjes.  
 

Terugblik op Sam’s Kledingactie 
Op zaterdag 24 april jl. is er bij de Kruiskerk een enorme hoeveelheid kleding 
ingezameld voor SAM’s kledingactie. We gaan het nog precies horen, maar 
betrouwbare bronnen vermelden dat er bij de Kruiskerk het hoogste aantal 
met kleding gevulde zakken geteld zijn ten opzichte van de andere 
inzamelpunten. 
De kleding wordt verkocht en de opbrengst komt ten goedeaan een 
onderwijsproject in Congo (opknappen van klaslokalen, aanschaf meubilair en 
bouw van latrines). Alle gevers en brengers hartelijk dank! 
 

Over volgende week zondag (= 9 mei) 
Volgende week zal ds. Barbara de Groot in de Paaskerk verbonden worden aan 
onze gemeente. Ds. Bara van Pelt zal in deze dienst afscheid nemen. 
De Kruiskerk is om deze reden volgende week gesloten. Online wordt u 
doorgeschakeld naar de Paaskerk (ook) als u inlogt via de kerkdienstgemist-
button op de Kruiskerk-website.  
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Zoomgroep Vrouw en Geloof en bezoekwerk 
De ene zoomgroep met leden van Vrouw & Geloof gaat deze week nog weer 
zoomen. Er zijn nog enkele interviews uit het boekje van Akkerman, die we 
nog niet bij de kop hebben gehad. Bovendien is het een leuke onderbreking 
van de week om even de vertrouwde gezichten te zien en stemmen te horen 
van gewaardeerde vriendinnen.  
Verder geven Kerkenraadsleden nu met regelmaat namen door van 
gemeenteleden, die het fijn zouden vinden een bezoekje te ontvangen. En 
daar maak ik dan direct werk van. Maar je  mag natuurlijk ook zelf bellen. 
Gewoon aangeven: ik zou het leuk vinden om eens kennis te maken. En dan 
zien we wel waar het schip strandt. Of een mooie haven bereikt, wie weet. 
Terwijl ik dit schrijf komt ineens een liedje van Carol King in mijn hoofd: 

If the sky above you 
Grows dark and full of clouds 
And that old north wind begins to blow 
Keep your head together 
And call my name out loud 
Soon you'll hear me knockin' at your door 

Nu weet ik niet of mijn telepathische gaven zo sterk zijn, dat het hard roepen 
van mijn naam volstaat om verbinding tot stand te brengen.  Maar met een 
telefoontje weet je direct zeker dat je contact hebt.  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

Pinksterattentie: Uitdelers gevraagd 
Zaterdag 15 mei (11.00 - 13.00 uur)en zondag 16 mei (na de kerkdienst tot 
circa 12.00 u) worden de Pinksterattenties uitgedeeld aan de bezorgers, die ze 
bij de mensen thuis brengen. 
We kunnen daarvan, tot op heden, 2/3 uitdelen aan de supersenioren van de 
Kruiskerkgemeente. Voor het laatste 1/3 deel zoeken we nog enthousiaste 
uitdelers. 
Wie wil ons helpen met bezorgen zodat alle attenties op de plaats van 
bestemming bezorgd kunnen worden? 
Graag opgeven bij Marijke van der Meulen (meulenmarijke@kpnmail.nl) 
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Bedankt 
Hartelijk dank voor de schitterende bloemen, die de familie Kok mij namens de 
Kruiskerk bracht. Met dit boeket en het fijne bezoekje ben ik erg blij. 
Hartelijke groet van Annie van Uxem. 
 

Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering 25 mei a.s. 
Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op afstand de 
jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment. 
Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, 
de samenwerking tussen de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van 
personeel en de verkoop van de Pelgrimskerk. 
De stukken vindt u op de website: www.pga-b.nl. Met een e-mail aan de scriba 
van de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau 
(020-641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd. U kunt deelnemen aan deze 
gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Paaskerk) of via het 
vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de 
scriba van de AK. 
 

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 
 
 


