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Zondag 4 juli 2021 
 

Deze zondag een fleurig boeket ter bemoediging voor mevr. 
Wiesje Filius en mevr. E. Hoogendoorn  vergezeld van onze 
hartelijke groeten. 

 

 
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 11 juli  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 18 juli  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 25 juli  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 1 augustus  10.00 uur  Ds. Jaap Doolaard 
 

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 

  



2 

Mededelingen 
 

Coronamaatregelen >> wijzigingen per 26 juni 2021 
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 mogen we weer zingen in 
de kerkdienst weer. De kerkenraad heeft destijds besloten de richtlijnen van 
de PKN te volgen en zal die lijn handhaven.  
Door de 1,5 meter-afstand blijft het maximum aantal aanwezigen beperkt tot 
60. Aanmelden blijft dus nodig. Evenals het houden van 1,5 meter-afstand. 
Indien nodig zullen er mededelingen bij aanvang van de dienst gedaan 
worden. Henk van der Meulen, scriba 
 
 

Vanmorgen: Laatste tienerdienst van het seizoen in Paaskerk 
Vandaag sluiten de tieners hun seizoen af in de Paaskerk. Er is eerst een 
gezamenlijke tienerdienst. Aansluitend zijn er leuke spellen en activiteiten en 
lunchen we met elkaar. 
Vanaf september hopen we weer bij elkaar te komen. Houd de Kruispuntjes, 
de mail en de appgroep in de gaten voor de startdatum. Voor informatie: mail 
gerust: geertjaap@hotmail.com. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemengroet die wij via Anita Winter mochten 
ontvangen. Wij hopen velen binnenkort weer in de Kruiskerk te ontmoeten. 
Met vriendelijke groet, Els en Jos Pronk. 
 

(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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Zomer in aantocht 
Het is natuurlijk allang zomer, nou ja, sinds 2 weken, maar er hangt ook iets in 
de lucht van ‘nog even en dan is het vakantie’. Op de scholen worden de 
diploma’s uitgereikt, de lessen langzaam afgerond, de laatste toetsen en dan 
kan heel Nederland er weer op uit. Het is wel even billenknijpen straks in 
september om te zien wat voor Covid- varianten er nu weer van her en der in 
de wereld bijeen worden vergaard. Maar hopelijk bieden de dubbele prikken, 
die ieder straks heeft gehad (of tenminste had kunnen krijgen) afdoende 
bescherming. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 

Overleden 
Op de leeftijd van 90 jaar is op 17 mei jl. mevrouw Adriana (Ad) Maaten – van 
der Kooij overleden.  
Mevrouw Rinske van de Beukel is op 2 juni jl. op de leeftijd van 87 jaar 
overleden.  
De heer Jacobus Marinus (Koos) Ossewaarde is op 11juni jl. overleden in de 
leeftijd van 92 jaar. 
 

Zomer in aantocht: groep 30-50 
De groep 30-50 zal toch niet meer voor de zomer bijeenkomen, precies 
vanwege allerlei activiteiten, die nog net even voor de vakanties moeten 
worden afgerond. Dus dat wordt dan eind augustus of begin september. FFO 
 

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/vacature-
kerkelijk-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. 
 

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.  
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Zondag 11 juli – (her-)bevestiging ambtsdragers 
Er staat iemand gereed om de diaconie te versterken en dat is Jellie Snijders. 
Daarnaast sluit Han Jongeneel een periode als ouderling af om vervolgens 
direct een doorstart te maken richting een tweede aansluitende periode. 
Deze week gaan we de dienst met z’n drieën voorbereiden, naar aanleiding 
van Marcus 6: de uitzending der discipelen, waarin de ambten van diaken en 
ouderling nog dicht bij elkaar lijken te liggen. Verder bevat het gedeelte 
associaties en verwijzingen naar bedelmonniken, spirituele genezers en zelfs 
exorcisme. Ze prediken en genezen, dat het een lieve lust is. Het lijkt allemaal 
wat ver van ons af te staan, maar we gaan zien of we het samen wat dichterbij 
kunnen halen. Wie weet tot de volgende week. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

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. 
 

 
 
 

 


