KRUISPUNTJES
Zondag 27 juni 2021
Vandaag een bemoedigende bloemengroet voor Nelleke en Leo
van Kesteren en voor Pieternel Vollebregt. Met een hartelijke
groet namens ons allen.
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 4 juli
Zondag 11 juli
Zondag 18 juli
Zondag 25 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mw. Anita Winter
Ds. Fokko Omta
Ds. Sieb Lanser
Drs. Renger Prent

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
Ds. Fokko Omta
Scriba Kruiskerk
Jonge Kruiskerk
Kerk. Bureau (di-do.9-12.30u)

06 - 21 12 45 67
06 - 30 34 60 50
06 - 55 17 40 89
06 - 16 15 06 57
020 – 641 36 48
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contact@kruiskerk-amstelveen.nl
f.omta@protestantsekerk.nl)
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
djk@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijkbureau@pga-b.nl

Mededelingen
Coronamaatregelen
De overheid heeft -ingaande 26 juni- versoepelingen afgekondigd in de
regelgeving rond het coronavirus. De mondkapjesplicht vervalt, tenzij de 1,5
meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Ook ziet het er naar uit dat
zingen in de kerkdienst weer mogelijk wordt. De kerkenraad heeft destijds
besloten de richtlijnen van de PKN te volgen en zal die lijn handhaven. Die
richtlijnen worden donderdag 24/6 verwacht. Bij de aanvang van de dienst op
27 juni zullen mededelingen volgen. Houdt u rekening met het volgende:
 Door de 1,5 meter-afstand blijft het maximum aantal aanwezigen beperkt
tot 60. Aanmelden blijft dus nodig.
 Als u niet zit is een mondkapje helaas nog steeds nodig, omdat de 1,5
meter afstand tijdens het lopen niet gegarandeerd kan worden.
 Let op de mededelingen bij aanvang van de dienst.
Henk van der Meulen, scriba
Laatste tienerdienst van het seizoen: zondag 4 juli a.s. in Paaskerk
Volgende week zondag (=4/7) is de laatste tienerdienst van het seizoen in
de Paaskerk. Na afloop van deze tienerdienst wordt er nog iets leuks
gedaan: wat dat zal zijn, is nog een verrassing.
Wil je meer informatie, stuur dan een email aan geertjaap@hotmail.com .
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen, die Han Jongeneel mij op 13 juni kwam
brengen naar aanleiding van mijn val van de fiets. Het herstel loopt
voorspoedig. Ik ben er erg blij mee.
Gepke de Bruijn
(Her-)bevestiging ambtsdragers op zondag 11 juli a.s.
De kerkenraad deelt u met vreugde mede, dat mw. Jellie Snijders - de Vries
bereid is gevonden om het ambt van diaken te aanvaarden. Dhr. Han
Jongeneel wil nog een 2e termijn de gemeente als ouderling dienen.
Tenzij er voordien gegronde bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging
van Jellie en de herbevestiging van Han door ds. Fokko Omta plaatsvinden
tijdens de eredienst van zondag 11 juli 2021.
Bezwaren tegen deze (her-)bevestiging kunnen schriftelijk en ondertekend tot
10 juli worden ingediend bij de scriba. Per post op het adres Fideliolaan 98,
1183 PP Amstelveen of via het mailadres scriba@kruiskerk-amstelveen.nl.
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‘Hij moet wassen, ik moet minder worden’
U herkent dit woord vast als afkomstig van Johannes Baptista, de voorloper
van “Hij die komen zou”. Afgelopen week was de nieuwe herder en leraar van
de Kruiskerk op bezoek tijdens de kerkenraad. Heel fijn dat dat nu gelukt is,
met plezier was ik getuige van een bevrijdende opgetogenheid en een
wederzijds en aanstekelijk enthousiasme. En ja, wanneer de “nieuwe vlam”
haar opwachting maakt, moet de tijdelijke maîtresse haar biezen pakken.
Dat neemt niet weg ,dat ik me langzamerhand steeds meer thuis ben gaan
voelen en voorlopig dus nog met vreugde onze tijdelijke dans hoop voort te
zetten. De Zoomgesprekken met een zestal van Vrouw en Geloof ligt voorlopig
even stil, maar we pakken het op de laatste (dins-)dag van augustus weer op.
De groep 30-50 zal voor de zomer nog wel bij elkaar komen, tenminste als
iedereen kan. Vanaf deze week (25) mogen doordeweekse bijeenkomsten
weer doorgaan. En ik geniet van de persoonlijke- of huis-bezoeken. Het feit
dat we elkaar niet kennen, is daarbij eigenlijk een groot voordeel. Bijna ieder
heeft ook gedurende de Coronatijd wel de nodige contacten behouden en
mensen die af en toe op bezoek komen. Dat is heel mooi, maar er dreigt ook
altijd een zekere sleur. Iemand die regelmatig langs komt, is heel vertrouwd.
Maar afgezien van de dagelijkse besognes, is het soms niet makkelijk om
elkaar nog eens iets nieuws te vertellen: je kent elkaars verhaal immers al
door en door. Als er dan een vreemde van buiten over de vloer komt, heb je
ineens hele andere gesprekken. Iemand die je verhaal nog niet kent, luistert er
anders naar, wordt erdoor verrast en geeft misschien ook andere reacties. En
sowieso praat het ook anders. Je weet immers om te beginnen niets van
elkaar. Dus heb je elkaar echt iets te vertellen. Er ontstaat nieuwe energie en
soms nieuwe perspectieven. Afijn, jullie boffen maar als Kruiskerk. Als mijn
energie ergens in het najaar is uitgewerkt, staat jullie krachtige aanjager van
frisse en nieuwe wind al ongeduldig in de startblokken.
Harteljke groet, Fokko F. Omta
Vacature ouderenwerker in onze gemeente
De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt voor het
ouderenwerk in de Kruiskerk en de Paaskerk een kerkelijk werker (32 uur).
Meer informatie op https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacaturekerkelijk-werker-pga-b/ .
Sollicitaties kunnen voor woensdag 7 juli 2021 naar de heer P. Licht gemaild
worden (e-mail: scribaak@pga-b.nl ). De gesprekken zijn in week 29 en 30.
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Beroep ds. Roel Knijff uitgebracht
Maandagavond 21 juni jl. heeft de wijkkerkenraad in zijn laatste vergadering
van dit seizoen kennis gemaakt met ds. Roel Knijff, onze beoogde nieuwe
wijkpredikant in een enthousiaste en geanimeerde ontmoeting. Hierbij is het
formele beroep aan ds. Knijff uitgebracht door hem de beroepingsbrief te
overhandigen. Ds. Knijff heeft nu 3 weken de tijd om te reageren. Als hij het
beroep aanneemt, moet de classis nog toestemming verlenen. We hebben alle
vertrouwen in een positieve afloop! Henk van der Meulen, scriba
Bedankt
Op 15 juni bracht Anny Smit namens de Kruiskerkgemeente een prachtig
boeket pioenrozen. Dit i.v.m. ons 63- jarig huwelijksjubileum op 20 mei jl. en
voor mijn 88e verjaardag op 9 juni jl. Fantastisch! Heel hartelijk dank en laten
we hopen dat we toch maar weer gauw samen naar de kerk kunnen gaan
want de zondag is net een gewone dag geworden op deze manier. Maar
nochtans verliezen wij de moed niet……! Gods zegen voor u allen.
Anneke en Sietse van Huizen
Activiteiten voor de jeugd na de zomervakantie
Zoals het er nu naar uitziet, is er in september weer veel mogelijk. We kijken
verlangend uit naar activiteiten zoals: Kliederkerk, Verhaal in de Kruiskerk, het
Theater weekend, een Taizereis en activiteiten samen met Ziel en Zaligheid (de
studenten op Uilenstede). Kortom: weer een bruisend seizoen! Als u een email
stuurt naar djk@kruiskerk-amstelveen.nl kunnen we u via email op de hoogte
houden. Antoinette Kamsteeg, voorzitter PJR.
Geen internet en toch de kerkdienst volgen?
Er bestaat een mogelijkheid om de kerkdiensten via een geluidsverbinding (en
tegen meerkosten via beeld en geluid) te volgen als u geen internetaansluiting
hebt. De kosten voor een geluidsverbinding via de kerkwebradio kost éénmalig
€86, en plm. €130 per jaar (abonnementsgeld). Voor een verbinding met beeld
en geluid is het abonnement 2x zo hoog. Verdere apparatuur (= het kastje
voor de kerkwebradio zelf) kan in bruikleen verstrekt worden door de
diaconie. Interesse of weet u iemand met interesse? De scriba hoort dit graag.
Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, die Marijke van der Meulen mij
kwam brengen van de Kruiskerk. Ik ben er erg blij mee en prachtig om te zien.
Neely de Knegt-Krul.
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