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Zondag 13 juni 2021 
 

Vandaag een zonnige bloemengroet voor Jellie Snijders 
vanwege een recente ziekenhuisopname. We wensen haar van 
harte beterschap! 
De 2e bloemengroet is voor Gepke de Bruijn. Wij wensen haar 
sterkte en beterschap met haar gebroken arm. 

 

 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 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 

Mededelingen 
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Coronamaatregelen blijven van kracht (aanmelden, mondkapje, etc.) ! 
De versoepelingen van 6 juni jl. (60 gemeenteleden, zacht meezingen van het 
slotlied) betekenen zeker niet dat het afgelopen is met de Coronamaatregelen. 
Van kracht blijft het volgende:  

 Het blijft nodig, dat u zich aanmeldt. 
 Zolang u niet zit, is een mondkapje verplicht. 
 U volgt de aanwijzingen van de plaatsaanwijzer  
 Als u eenmaal zit, blijft u zitten. 
 Bij het lopen houdt u anderhalve meter afstand. 
 Na de dienst verlaat u de kerk op aanwijzing van de plaatsaanwijzer. 
 U verlaat de kerk rechtstreeks, dus geen gesprekjes achterin. 
 Het middenpad mag niet gebruikt worden. 

Laten we het met elkaar veilig houden! Henk van der Meulen, scriba 
 

Na de dienst: Mogelijkheid om filmpje op te nemen 
Han Jongeneel zal na de dienst opnamen maken voor de afscheidsfilm. 
 

Dinsdag 15 juni (20 u): Gemeentevergadering i.v.m. het beroepingproces 
In deze gemeentebrede vergadering willen de 3 wijkkerkenraden en de AK  
uw instemming vragen om de kandidaat- predikant voor de Kruiskerk, die de 
beroepingscommissie is voorgedragen, te gaan beroepen. U kunt deze 
vergadering in de Kruiskerk vanaf 20.00 uur op verschillende manieren 
bijwonen: 

 in de kerkzaal zelf door voorafgaande opgave bij de scriba van de AK 

 via kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk; 

 via het vergadersysteem Teams door voorafgaande aanmelding bij de 
scriba van de AK.  

Ook als u deze vergadering op afstand volgt, kunt u via telefoon, Whatsapp, 
SMS of Teams reageren. 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 AK (email: scribaak@pga-b.nl - tel.: 06 – 83 99 55 20) 
 

Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen, dat Piet Maaskant ons 
zondag kwam brengen namens de Kruiskerk gemeente. 
Met hartelijke groet van  Nanny Engels.  
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Kinderviering op 20 juni 
Op zondag 20 juni om 10.00 uur is er in de Kruiskerk een speciale viering voor 
kinderen en natuurlijk ook voor de rest van de gemeente. De liturgie is 
aangepast, zodat de kinderen tussen 4 en 12 jaar bij de viering kunnen blijven. 
Enkele kinderen zullen overstappen naar de JongerenDienst12+. Voor 
kinderen onder 4 jaar is er oppas aanwezig, voor de jongeren boven de 12 is er 
JD12+. Na afloop eten we pannenkoeken met de kinderen en hun 
(groot)ouders. Aanmelden kan tot vrijdag 16.00 uur via www.kruiskerk-
amstelveen.nl of via aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Het thema van de viering is ‘vertrouwen’. Soms moet je iets doen waar je 
tegenop ziet. Voetballen tegen een heel sterk team. Of op bezoek bij je oma, 
die ziek is. Naar de middelbare school misschien. Op dat moment helpt het als 
je het niet alleen hoeft te doen. Als er mensen met je meegaan, je ouders of je 
teamgenoten bijv. In de viering horen we het verhaal van de profeet Elisa, die 
ook in een angstige situatie zit. Het is oorlog en de koning van de vijand wil 
hem gevangennemen. Wat hij doet? Dat horen we de 20e! 
 

Afscheid Sieb Lanser op 25 juni a.s. - over het feestprogramma 
Om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen het afscheid van Sieb 
bij te wonen, is er een afscheidsmiddag (15.00-17.00 uur) en een 
afscheidsavond (19.15 - 21.15 uur) met hetzelfde programma:  

eerst koffie/thee (zo mogelijk buiten) en daarna een programma in de 
kerkzaal, waarbij uiteraard Sieb in het zonnetje wordt gezet en Kees 
Posthumus optreedt met ‘Dwars door de bijbel’. 

Alleen het avondprogramma wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
.Opgeven is verplicht (op de bekende wijze) en kan tot en met maandag 21/6:  

• het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl 
• een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl) 
• telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26) 

Vermeld of u ’s middags of ’s avonds wilt komen.  
>> Bij overaanmelding krijgen mensen, die geen gebruik kunnen maken van 
kerkdienstgemist.nl voorrang. 
 

Informatie over het cadeau, het afscheidsboek en de afscheidsfilm kunt u in 
de vorige uitgave van de (reguliere) Kruispuntjes; in de extra editie vinden, die 
deze week ook verschenen is of opvragen bij Contact Kruiskerk.  
Voor vragen over dit feest en aanverwante zaken bel of mail met Contact 
Kruiskerk (contact@kruiskerk- amstelveen.nl - 06 - 21 12 45 67). 
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Bloemengroet 
Namens de Kruiskerkgemeente werd ons afgelopen zondag een prachtig boeket 
bezorgd door Mareke Kniep, die gezellig de tijd nam om met ons te praten en 
koffie te drinken! Héél hartelijk bedankt. 
Nico en Bea Westerhof 
 

Overstap als “rite de passage” 
Op zondag 20 juni draait de viering in de Kruiskerk rond de (mogelijke) overstap 
van enkele kinderen van de Kinderdienst naar JD12+, voor de meesten 
samenvallend met de overgang naar de volgende school na de zomervakantie. 
Voorwaar een ingrijpende verandering. Het past in het rijtje van eeuwenoude 
tradities en rituelen van overgang naar de volgende fase van volwassenwording, 
zoals Vorming (RK), Barmitswa (Jodendom), Confirmatie (Lutherse kerk), of de, 
sinds de Nadere Reformatie naar steeds latere leeftijd opgeschoven Belijdenis 
(Prot.Kerken). De overstappers ontvangen een (letterlijke) rugzak met fysieke en 
spirituele ‘proviand’ voor onderweg.  
Voor woensdag 16 juni heb ik, samen met ds. Barbara de Groot, de kinderen 
uitgenodigd om de overstap voor te bereiden (14.15 uur in de Kruiskerk). We 
zullen tenminste spreken over 2 dingen. Namelijk als je nadenkt over je nieuwe 
school: (1) Noem es dingen waar je zin in hebt? Wat hoop je dat daar gebeurt? 
(2) Is er ook iets waar je een beetje tegen op ziet. Of een beetje bang? 
Kortom: Wat lijkt je leuk?  En wat vind je best wel spannend?  
Deze voorbereiding en de dienst vormen ook een mooie gelegenheid voor ds. 
Barbara om kennis te maken met het jongere deel van de PGA-B, terwijl ik als 
“vliegende keep dominee” slechts een tijdelijke huurling ben, die over een tijdje 
weer weggaat.  
Maar samen met de kinderen en met collega Barbara en de andere aanwezigen 
deze viering beleven, dat pak ik toch mooi even mee. En u ook: het wordt zeker 
een bijzondere viering, waarin Lezing en Preek worden samengevat in een 
spannend Profetenverhaal van strijd en vredestichten. 
Hartelijke groet, dominee Fokko F. Omta. 
 

Van de diaconie – Het Vakantiebureau 
'Het Vakantiebureau' organiseert al ruim 60 jaar speciale vakanties voor 
senioren en mensen, die zorg of begeleiding nodig hebben. Op de website 
www.hetvakantiebureau.nl  kunt u kiezen uit diverse vakanties, kunt u zich 
aanmelden of de brochure 2021 aanvragen. U kunt de brochure ook 
aanvragen bij de diaconie (Lamkje 020-6457284). 


