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Zondag 6 juni 2021 
 

Een vrolijke bloemengroet voor Diko Hemminga. Onlangs heeft 
hij zijn onderbeen gebroken. We wensen hem van harte 
beterschap toe! 
De 2e bloemengroet gaat met onze hartelijke groeten naar mw. 
en dhr. Westerhof. 

 

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

 Zondag 20 juni   10.00 uur 
 Ds. Fokko Omta & ds. Barbara de Groot,  
 Overstapdienst 

 Zondag 27 juni   10.00 uur  Drs. Bert Kozijn 

 Zondag 4 juli  10.00   Mw. Anita Winter 
 

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) 

NIEUW: vanaf 5 juni mogen er 60 mensen aanwezig zijn in de dienst 
 

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 
 

Vanmiddag (16.30 uur): Muzikale vesper Vilvaldi’s Nisi Dominus 
Nisi Dominus zijn de eerste woorden van een van de psalmen uit de Bijbel, die 
pelgrims tijdens de bedevaart zongen. De strekking van de psalm is dat alles 
wat de mens doet tevergeefs is, tenzij God er achter staat. Vanwege de 
coronabeperkingen, hebben we voor deze vesper de uitvoering voor solostem 
en strijkers van de barokke Italiaanse componist Antonio Vivaldi gekozen. De 
strijkers van het Bach Ensemble Amsterdam begeleiden mezzosopraan Elsbeth 
Gerritsen. Paulien Kostense heeft de muzikale leiding. Organist is Henk 
Trommel, ds. Niek Scholten is liturg. In ieder geval kunt u vanaf 16:30 uur via 
kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk of via een link op de Kruiskerksite 
de vesperviering volgen. 
 

Bedankt 
Beste mensen, we waren verrast door het mooie boeket; dat Rie de Vos ons 
kwam brengen namens de Kruiskerkgemeente. Heel veel dank! 
Hartelijke groet van Mieke en Wouter de Bruin. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie anturium, die ik met Pinksteren van de 
Kruiskerkgemeente mocht ontvangen. Ik was er erg blij mee. 
Hartelijke groet van Wil v.d.Breggen. 
 

Lezing 8 juni: Schaduwzijden van het Digitale Tijdperk in Pelgrimskerk 
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. 
 

Nieuw emailadres ds. Sieb Lanser 
Nu ik met emeritaat ben, heb ik ook afscheid genomen van mijn Kruiskerk-
emailadres. Via sieblanser@gmail.com kunt u mij voortaan per email bereiken. 
Hartelijke groet, Sieb Lanser 
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Dinsdag 15 juni (20 u): Gemeentevergadering i.v.m. het beroepingproces 
We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het volgende te 
kunnen meedelen. De 3 wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben 
op 31 mei jl. in een gezamenlijke vergadering de voordracht overgenomen van 
de beroepingscommissie unaniem voor een te beroepen predikant voor de 
Kruiskerk gemeente. 
Op dinsdag 15 juni vragen wij uw instemming met het beroepen van deze 
predikant in een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente 
Amstelveen - Buitenveldert. U kunt deze vergadering in de Kruiskerk vanaf 
20.00 uur op verschillende manieren bijwonen: 

 in de kerkzaal zelf door u vooraf aan te melden bij de scriba van de AK via 
e-mail (scribaak@pga-b.nl ) of telefonisch (06 – 83 99 55 20); 

 via kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk; 

 via het vergadersysteem Teams. Ook voor Teams moet u zich vooraf 
aanmelden bij de scriba van de AK per e-mail (scribaak@pga-b.nl)  of 
telefonisch via 06 – 83 99 55 20).  

Ook als u deze vergadering op afstand volgt, wordt u volop in de gelegenheid 
gesteld om te reageren via telefoon, SMS, Whatsapp of Teams. Hoe dit gaat, 
wordt toegelicht tijdens de vergadering. 
Alle kerkenraden willen u van harte en met nadruk uitnodigen om deze 
vergadering bij te wonen, ook al is deze voor een aantal deelnemers om 
bekende reden op afstand. Scriba Algemene Kerkenraad 
 

Groepen 
Met de ‘Vrouw & Geloof’ Zoomgroep kunnen we er geen genoeg van krijgen, 
maar nu hebben we boek van Akkerman ook bijna uit. Op di. 15 juni 
bespreken we het slothoofdstuk.  
En de Groep 30-50 staat nu gepland op 23 juni, uiteraard onder het bekende 
voorbehoud. Fokko F. Omta 
 

Bedankt  
Dank voor de plant die mij door Marijke en Henk v.d Meulen namens de 
Kruiskerkgemeente gebracht werd. Tevens dank voor de mooie bos bloemen 
die ik kreeg voor mijn thuiskomst na 5 maanden revalidatie . 
Groeten van Gerrie Koppe 
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Viering 20 juni – Overstapdienst, kinder- en tienerdienst  
Inmiddels wordt er door ondergetekende, ds. Barbara en de leiding van de 
kinder- en tienerdiensten gebrainstormed over een gezamenlijke zgn. 
‘Overstap’- dienst rond het thema van de overgang van het basisonderwijs 
naar de middelbare school voor (enkele) kinderen van de Paas- en Kruiskerk. 
Dat betekent in één klap onder meer dat je ineens de jongste bent en dat je 
zelf dingen moet gaan plannen en ‘bergen met huiswerk’ moet gaan maken, 
zoals in het volgende versje dat ik tegenkwam in de oorspronkelijk Friese taal. 
Het is te zingen op de melodie van: “Jozef en zijn grote broers” uit de bundel 
Alles wordt Nieuw.  

Leare, alle dagen nij,     Alle dagen leer ik bij  
elke dei komt der wat bij.  Zoveel kennis moet in mij, 
Dikke boeken, swiere tassen,             dikke boeken, zware tassen, 
simmer- , rein- en winterjassen,         zomer-, regen-, winter jassen 
alle dagen ûnderweis;  elke dag een extra vak, 
't libben is in lange reis.  ik krijg heel wat op mijn dak. 

Ook is op 20 juni de volgende tienerdienst gepland, dus zal de gemiddelde 
leeftijd in de Kruiskerk dan met een scherpe curve naar beneden gaan. 
Volgende keer meer. Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s: cadeau – afscheidsboek – film 
Na de losmaking van onze gemeente in de dienst van 28 februari jl. is de 
voorbereiding voor het feest van 25 juni a.s. in volle gang. Daarom dit bericht. 
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. Wijkkas Kruiskerk). 
Vermeld u als omschrijving: 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. 


