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Zondag 20 juni 2021 
 

Vandaag een fleurig boeket als bemoediging voor Jos en Els 
Pronk. Het tweede boeket is voor mevr. J. van Geffen met een 
hartelijke groet van de Kruiskerkgemeente. 

 

 
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 27 juni   10.00 uur  Drs. Bert Kozijn 

 Zondag 4 juli  10.00 uur  Mw. Anita Winter 

 Zondag 11 juli  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 18 juli  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 
 

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) 

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 
 

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 
 

Eerstvolgende Tienerdienst 
Ook de tieners zijn vanmorgen erbij in de Kruiskerk. 
De volgende (reguliere) Tienerdienst zal op 4 juli aanstaande zijn. Daarna is 
er zomervakantie.  
 

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

Aktie Vrijheidsmail juni 

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 en daaronder 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? 
 

Bedankt 
Bedankt voor het prachtige boeket, dat Lenie Kieft kwam brengen voor mijn  
95 ste verjaardag.  
Tonnie van der Hoeven 
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Over het afscheidsfeest voor Sieb Lanser op 25 juni a.s.  
- Afscheidsmiddag en –avond: opgeven tot/met morgen 21/6 (!) 
Teneinde 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 uur-21.15). Beide hebben hetzelfde programma: 
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. 
 

Opgeven is verplicht. Dat kan met:  
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. In alle gevallen moet uw 
aanmelding uiterlijk maandag 21 juni binnen zijn.  
 

Bij overaanmelding krijgen mensen die geen gebruik kunnen maken van 
kerkdienstgemist voorrang.  
 

- Bijdrage aan een cadeau 
We willen als gemeente 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 envelop 
met een bijdrage in de collecte doen of aan de koster afgeven. 
Vermeldt u ook dan op de envelop cadeau ds. Lanser.  
 

- Afscheidsboek  
Ook komt er een afscheidsboek. U kunt hiervoor een pagina (max. formaat A4) 
inleveren in de brievenbus van de kerk uiterlijk maandag 21 juni. Als u niet 
naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage ook 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. 
 

- Filmpje 
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, liefst zo snel mogelijk. 
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Beroep Ds. R. Knijff 
Op dinsdagavond 15 juni jl. heeft de gemeentevergadering van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, bijeen gekomen in de Kruiskerk, unaniem 
ingestemd met het voorstel om een beroep uit te brengen op ds. Roel Knijff, 
predikant in Breda en interim-predikant te Castricum (beide 50%). 
De beroepingscommissie heeft ds. Knijff leren kennen als een enthousiaste en 
zeer betrokken predikant, met een veelzijdige belangstelling voor nieuwe 
ontwikkelingen, een betrokken herder, open voor initiatieven en gericht op de 
toekomst. 
Ds. Knijff zal een volledige aanstelling krijgen bij de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, met als primaire taak het werk in de Kruiskerk. De 
kerkenraad is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Langs deze weg onze dank 
en waardering voor de beroepingscommissie! 
De kerkorde schrijft voor dat er gelegenheid moet zijn om bezwaar aan te 
tekenen tegen de gevolgde procedure, dus niet tegen de persoon van de 
kandidaat. Die termijn bedraagt 5 dagen en loopt dus tot en met zondag 20 juni. 
Een bezwaar moet zijn ondertekend en kan schriftelijk of per email worden 
ingediend: 
- per email bij de scriba van de AK : scribaak@pga-b.nl 
- per email bij de scriba van de Kruiskerk: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl  
- per post bij de scriba van de Kruiskerk: Fideliolaan 98, 1183 PP Amstelveen. 
Als er geen geldig bezwaar komt, zal het beroep op maandag 21 juni aan ds. 
Knijff worden uitgebracht. Henk van der Meulen, scriba 
 

Vooruitblik op diaconale collecte 27/6: Stichting Anna Poot (StAP) 
Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en 
verloskundigen in ontwikkelingslanden wil de stichting bevorderen, dat (1) de 
gezondheidszorg verbetert door geschoolde verzorgenden/verpleegkundigen/ 
verloskundigen, (2) studerenden zich financieel kunnen redden en (3) het 
toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbetert. Ook in 
Afrika heeft Covid huisgehouden met ernstige gevolgen, zoals werkloosheid en 
inkomensverlies, Maar Covid heeft ook een extra behoefte aan goed opgeleid 
verpleegkundig personeel zichtbaar gemaakt voor het behandelen van Covid 
patiënten en het voorkomen van Covid infecties. De StAP maakt met haar 
bijdrage dus daadwerkelijk een verschil in de levens van zowel patiënten als 
verpleegkundigen en verloskundigen. Met uw bijdrage volgende week aan de 
diaconiecollecte helpt u de StAP helpen. Meer informatie op 
wwww.stichtingannapoot.com .  

mailto:scribaak@pga-b.nl
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