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Zondag 30 mei 2021 
 

De zondag na Pinksteren gaat er een bloemengroet als teken 
van verbondenheid naar mw. R. van den Beukel - Nagtegaal,. 
Het andere boeket is voor Nanny en Gerard Engels. Nanny is 
onlangs geopereerd en we wensen haar van harte beterschap 
en sterkte toe.  

 

 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 6 juni   10.00 uur  Ds. Ariane Geudeke 

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

 Zondag 20 juni   10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 27 juni   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) 
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 
 

Zondag van de Vervolgde Kerk 
Deze zondag, de 1e zondag na Pinksteren, vindt traditiegetrouw de Zondag 
voor de Vervolgde Kerk plaats en wordt er, door middel van gebed, extra 
aandacht besteed aan christenen die met vervolging te maken hebben Deze 
dag is gekozen omdat vervolging van de christenen al kort na de uitstorting 
van de Heilige Geest begon. 
Open Doors(www.opendoors.nl) ondersteunt vervolgde christenen wereldwijd 
met bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook 
verlenen zij praktische hulp en bereiden zij christenen in onstabiele gebieden 
voor op mogelijke vervolging en lijden. Ook lichten zij christenen in de vrije 
wereld voor over christenvervolging o.a via de jaarlijkse ontmoetingsdag, met 
een of meer sprekers, die zelf vervolgd zijn (werden). Ook de jaarlijkse ranglijst 
van christenvervolging, waarop 50(!) landen worden vermeld, waar christenen 
het zwaarst worden vervolgd. De ‘top 10’ omvat Noord-Korea, Afghanistan, 
Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria en India.  
Laten we, op deze speciale zondag, eens extra aan hen denken. 
 

Hulp gevraagd!  
Het team dat de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl verzorgt bestaat nu uit 6 
mensen. Graag zouden we dat uitbreiden met nog ministens 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 der anderen samen- 
aan de slag kunt om het bereik van de kerkdiensten verder te vergroten. Henk 
van der Meulen, scriba 
 

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s. – Bijdrage aan een cadeau 
We willen als gemeente graag aan Sieb een cadeau aanbieden: hij wil graag 
een elektrische fiets hebben. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken naar de 
wijkkas (NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert) o.v.v. “cadeau ds. Lanser”. U kunt ook een 
enveloppe met een bijdrage in de collecte doen of aan de koster afgeven. 
Vermeldt u ook dan op de enveloppe: cadeau ds. Lanser. Voor vragen over dit 
feest en aanverwante zaken stuur een email naar contact@kruiskerk-
amstelveen.nl  of bel met Contact Kruiskerk (06 - 21 12 45 67.  
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Reacties stukje in Present 
In de laatste Present had ik iets geschreven over “de mens lijdt het meest van 
het kwaad dat hij vreest …..”. Daar kreeg ik meerdere reacties op (drie!) en ik 
vind het heel fijn als je laat weten dat je iets hebt gelezen en dat je er iets van 
vind. Meestal roept dat bij mij weer nieuwe gedachten op en zo stimuleer je 
elkaar tot gedachtevorming en kom je samen steeds dichter bij de kern. Zo 
ook deze keer, en komende week ga ik opnieuw iets schrijven voor Present en 
daarin neem ik de eerdere reacties graag mee, uiteraard geanonymiseerd.  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s. – Afscheidsboek & fimpje 
Ook komt er een afscheidsboek. U kunt hiervoor een pagina (max. 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. 
 

Opbrengst wijkdoel zondag 2 mei jl. (EcoPeace Midden Oosten) 
In de viering van 2 mei jl. was de diaconale collecte bestemd voor EcoPeace, 
één van de vele initiatieven waar Rabbijn Soetendorp betrokken bij is. 
De verwerking van uw giften via de Tikkies, de GIVT-app, collectebonnen en de 
bankrekening(en) vergt meer verwerkingstijd dan voorheen. Zodoende zal het 
nog enkele weken duren voordat we u de opbrengst kunnen melden. 
 

Gegroet Kruiskerkers 
In de afgelopen maanden is Gustaaf 88 jaar geworden, een prachtige leeftijd. 
Helaas moest hij  kort daarvoor worden opgenomen in verpleeghuis Klaasje. Zo 
kregen wij te maken met dagen vol verandering en zorg, maar in die tijd werden 
tot  2 maal toe prachtige bloemen vanuit de Kruiskerk bij ons gebracht. 
Hartverwarmend. Dank jullie wel. 
Met vriendelijke groet, Gustaaf en Anneke Prast. 
 

Bedankt 
Mijn hartelijke dank aan de diaconie voor de rode pinkstergroet. Loes en Nico 
brachten de mooie plant. Teken van verbondenheid. Met groet, Roline 
Woldinga Veldkamp 
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Lezing 8 juni: Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk in Pelgrimskerk 
Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van techgiganten. Facebook, 
Amazon, Google, Apple en Microsoft, hebben steeds meer invloed op ons en 
onze sociale domeinen. Enerzijds lijkt het alsof Big Tech oplossingen brengt 
voor diverse maatschappelijke problemen. Critici waarschuwen anderzijds 
voor een wereld waar democratische besluitvorming en publieke waarden zijn 
verdrongen door technologisch solutionisme en de commerciële logica van 
private partijen. Een wereld waarin mensen gemanipuleerd kunnen worden 
op basis van hun data. Denk bijvoorbeeld aan het beïnvloeden van stemgedrag 
door Cambridge Analytica op Facebook. Deze machtsongelijkheid staat op 
gespannen voet met autonomie en een gezonde democratie. Kunnen we ons 
nog verzetten? 
Marjolein Lanzing (universitair docent techniekfilosofie aan de UvA; 
bestuurslid van Bits of Freedom en het Amsterdam Platform for Privacy 
Research) geeft op dinsdag 8 juni vanaf 20.00 uur een lezing over de 
schaduwzijden van het digitale tijdperk in de Pelgrimskerk. Voor het bijwonen 
van de lezing is aanmelding verplicht via lezing@pelgrimskerk.nu. Het is ook 
mogelijk om de lezing via livestream te volgen. Kijk voor de link en meer 
informatie op www.pelgrimskerk.nu. De toegang is gratis, een bijdrage voor 
Stichting Jarige Job is gewenst. 
 

Dank 
Zondag 16 Mei 2021 werd ik verrast met een prachtig bloeiende Anthurium 
scherzerianum, oftewel Flamingoplant,in een praktische draag tas waarin zelfs 
een mooi grijs buitenpotje. Renée Braams, die tijdens de dienst weer mee 
mocht zingen, kwam dit present bij mij brengen. Regelmatig kan ik de diensten 
in de Kruiskerk volgen, ook deze zondag waarin Mirjam Buitenwerf voorging en 
het Heilig Avondmaal werd gevierd. Ook daaraan kon ik deelnemen door brood 
en wijn bij de hand te houden. Ik voel me dus erg betrokken en hoop binnenkort 
weer een dienst in de kerk bij te kunnen wonen. Veel dank aan de technische 
dienst, die ervoor zorgt dat deze betrokkenheid met het kerkelijk gebeuren 
mogelijk blijft. Ook dank aan Henk Trommel, fijn om voor,tijdens en na de 
dienst van jouw mooie spel te kunnen genieten. Tot ziens, An Poot 
 

Aan Kruiskerkgemeente 
Heel hartelijk bedankt voor de Pinksterattentie,een mooie anthuriumplantje 
met kaart,dat ons herinnert aan de Pinkstergedachte. 
Met vriendelijke groet, Helene Kwee. 
 


