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Zondag 16 mei 2021 
 

Vandaag een fleurig boeket voor dhr. Ruud van Leeuwen als 
groet en bemoediging. 
Ook een bloemengroet, namens ons allen, voor mevr. Corrie 
Grabijn. 

 

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

 Zondag 30 mei  10.00 uur  Ds. Sytze de Vries 

 Zondag 6 juni   10.00 uur  Ds. Ariane Geudeke 

 Zondag 13 juni   10.00 uur  Ds. Arie Jan van der Bom, Schagen 
 

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 van deze maand 
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. Daaronder staat 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? 
 

Pinksterattenties 
Komend weekend en volgende week zullen de Pinksterattenties bij de 
supersenioren gebracht worden. We hopen dat dit bij mag dragen aan de 
verbondenheid met elkaar en als kerkelijke gemeente. Zeker het afgelopen jaar 
werden de contacten bemoeilijkt door alle beperkingen. 
De bezorgers, die zich opgegeven hebben, kunnen de attenties ophalen op: 
zaterdag 15-5 tussen 11.00 en 1300 uur en op zondag 16-5 na de dienst van 
10.00 u. 
 

Hulp gevraagd!  
Het team, dat de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl verzorgt, bestaat nu uit 6 
mensen. Graag zouden we dat uitbreiden met nog minstens 2 personen, omdat 
6 mensen wel het uiterste minimum is. 
Interesse? Meldt u zich bij Freek de Vries of ondergetekende. Dan kunnen we 
een instructietraject afspreken, waarna u -eerst nog een paar keer met één van 
de anderen samen - aan de slag kunt om het bereik van de kerkdiensten verder 
te vergroten. 
Henk van der Meulen, scriba 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat Marijke en Henk v.d Meulen 
mij namens de Kruiskerkgemeente kwamen brengen. Ik was er erg blij mee. 
Hartelijke groet, Adri Kroon 
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Volgende week zondag (23/5): tienerdienst in de Kruiskerk 
De eerstkomende tienerdienst staat voor volgende week zondag op de agenda. 
Samen met Geert Jaap en Saskia komen de tieners samen in de Kruiskerk. 
Meer informatie, meedoen of zelf leiding worden? Stuur dan een email naar 
Geert Jaap (geertjaap@hotmail.com ). 
 

Groep 30-50 – over profeten 
Zoals alle groepen en ontmoetingen met meerdere personen, kwam ook de 
Groep 30-50 abrupt stil te liggen. Het is de vraag of het in mei al weer zal  
kunnen. Als voorlopige stip aan de horizon hebben we in hele kleine lettertjes 
26 mei ergens neergeschreven, maar dat is waarschijnlijk nog te vroeg. Dan 
wordt woensdag 23 juni de volgende optie. 
We waren bezig met de Elia verhalen. Elia, de profeet der profeten, heeft 
meerdere gezichten. In Joodse commentaren (Midrasj) wordt Elia, aldus Elie 
Wiesel, vaak getekend als zacht, teder, broederlijk en liefdevol, innemend en vol 
begrip voor anderen. Maar in de bijbel is hij superstreng, onwrikbaar en kan hij 
meedogenloos zijn. Toch is hij volgens de bijbelverhalen niet zo maar gestorven, 
maar opgenomen ten hemel. Voor Elia was er dus, net als voor Mozes en Jezus, 
tenslotte een Hemelvaartsdag. Dat gebeurde overigens niet voordat hij zijn 
profetenmantel had doorgegeven aan zijn opvolger Elisa: volgens de verhalen 
ook geen kleine jongen. Ja, als je dat zo bekijkt, dan waren die profeten geen 
doetjes om zonder handschoenen aan te pakken. Kom daar nu es om.  
In mijn eerste jaren als predikant, ruim 30 jaar geleden, hadden we wel 
discussie- en studiegroepen over de vraag in hoeverre je als predikant ook 
‘profeet’ moest zijn, waarbij dan gedacht werd aan: zeggen waar het op staat. 
Niet altijd de kool en de geit sparen, maar de waarheid, ook als die 
onaangenaam is, uitspreken, desnoods uitschreeuwen. Kortom, niet bang zijn 
om te confronteren, om niet aardig gevonden te worden. Als ik vandaag de 
gemiddelde vertegenwoordiger van kerk en geloof bekijk, mijzelf incluis, dan 
zijn we er nu veeleer op bedacht om juist wel aardig en zeker niet onaangenaam 
gevonden te worden. Vooral niemand tegen het hoofd stoten, de kerk voor het 
voetlicht brengen als een volstrekt redelijke die met alles en iedereen kan 
meedoen en volstrekt niet uit de pas loopt. Een soort CDA maar dan zonder 
Omtzigt. Ja, dat zou je misschien wel een hedendaagse profeet kunnen noemen, 
met een soort van roeping, waar je tegen wil en dank inrolt. 
Hartelijke groet, Fokko Omta. 
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Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering  
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. 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. 
 

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s.: voorbereidingen gestart 
In de kerkdienst van 28 februari 2021 is ds. Sieb Lanser losgemaakt van onze 
gemeente. Gezien de corona-situatie op dat moment is toen besloten het 
afscheid op een later moment te vieren, namelijk op vrijdag 25 juni 2021. 
Hoewel de situatie nog steeds onzeker is, houden we wel vast aan die datum en 
zullen we met inachtneming van wat er op dat moment mogelijk is een 
programma maken. 
We willen als gemeente graag aan Sieb een cadeau aanbieden: hij wil graag een 
elektrische fiets hebben. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken op de 
rekening van de wijkkas (NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. Protestantse gemeente  
te Amstelveen-Buitenveldert). Vermeld u als omschrijving: cadeau ds. Lanser. U 
kunt ook een enveloppe met een bijdrage in de collecte doen of aan de koster 
afgeven. Vermeld ook dan op de enveloppe: cadeau ds. Lanser. 
Ook komt er een afscheidsboek. U kunt hiervoor een pagina (maximaal formaat 
A4) inleveren in de brievenbus van de kerk. Als u niet naar de kerk kunt komen, 
kunt u uw bijdrage opsturen: per post naar Van der Veerelaan 30a, 1181 RB of 
via mail naar contact@kruiskerk-amstelveen.nl). Lukt ook dat niet, dan komen 
we uw bijdrage bij u ophalen, bel daarvoor Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67.  
We maken ook een film(pje) waarin gemeenteleden een herinnering, een 
afscheidsgroet of iets dergelijks aan Sieb mee kunnen geven. Wilt u meedoen, 
bel of mail ook dan Contact Kruiskerk. 
U hoeft niets geheim te houden, Sieb weet of kan tenminste vermoeden, dat we 
de gebruikelijke afscheidsactiviteiten ondernemen. 
 


