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Zondag 11 juli 2021 
 

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk als bemoediging 
naar: mevr. Magda Snoeck Henkemans 
en dhr. en mevr. Tinga. 
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 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 

 Zondag 8 augustus  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) 

Op dit moment 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: De overheid heeft -ingaande 26 juni- versoepelingen 
afgekondigd in de regelgeving rond het coronavirus. De mondkapjesplicht is 
vervallen, als de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Ook mogen we 
weer zingen in de kerkdienst. 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 maximumaantal aanwezigen beperkt tot 
60. Aanmelden blijft dus nodig. Evenals het houden van 1,5 meter-afstand 
(ook op het kerkplein!). Indien nodig zullen er mededelingen bij aanvang van 
de dienst gedaan worden. Henk van der Meulen, scriba 
 
Bedankt 
Lieve gemeente,  
ik was van plan een uitvoeriger dankwoord te schrijven voor Present, maar zag 
dat deze pas op 4 september verschijnt. Tegen die tijd zal menigeen denken 
'Sieb Lanser, wie was dat ook alweer?' Daarom maar een kort berichtje in de 
Kruispuntjes, al heb ik ook op 25 juni zelf en in de dienst van 27 juni mijn dank 
uitgesproken.  
Het was een geweldig afscheid. Mooi dat het in twee bijeenkomsten 
gebeurde, zodat toch veel gemeenteleden erbij konden zijn in deze coronatijd. 
Ik voel nog steeds de warmte van het bad van 25 juni. De afscheidscommissie 
krijgt alle lof voor de organisatie, alles liep op rolletjes. De catering, de 
techniek, de prachtige fotoreportage die Wim heeft gemaakt. Wat een mooi 
uitgegeven boekje is er gemaakt met preken, artikelen en columns van mijn 
hand, met de raak gekozen titel 'Eeuwige vriendschap'. En dan het 
overdonderende bedrag van ruim 3400 euro dat bijeen is gebracht voor een 
elektrische fiets; ik moet nog een keuze maken wat voor één het zal worden. 
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Daarnaast waren er ook nog 
persoonlijke cadeautjes en kaarten. En niet te vergeten het album met 
creatieve bijdragen van gemeenteleden en de DVD met ingesproken 
afscheidswoorden. Ik heb alles nu kunnen lezen en bekijken en ik vind het 
ontroerend en hartverwarmend. Kortom: heel veel dank voor deze afsluiting 
van mijn predikantschap in de Kruiskerk en van mijn hele loopbaan als 
predikant. Jullie zijn nu iets meer uit het oog (niet helemaal), maar zeker niet 
uit het hart.  
Hartelijke groet, Sieb Lanser 
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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. 
 
Zomerse ontmoeting 

Het lijkt eindelijk mogelijk om iets gezelligs te organiseren. Op maandag 19 juli 

van 13:30-15:30 hopen we jullie welkom te heten in een soort Open huis. 

De 1,5 meter afstand blijft nog steeds van kracht. Er is een beperkt aantal 

deelnemers mogelijk. En vooraf aanmelden is nodig. 

Dat kan per mail: a.s.pfauth@gmail.com of telefoon: 06 14612726 (maandag-

vrijdag van 11 tot 15 uur, spreek svp duidelijk naam en telefoonnr in). 

We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Of breng iets mee om voor te lezen. 

Hopelijk tot ziens. Marijke van der Meulen, Anita Pfauth 

 

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. 
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Beste allemaal, Ik wil de kerk hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen, 
die ik zondag mocht ontvangen. Marijke en Henk van der Meulen kwamen ze 
brengen en we hebben gezellig een kopje koffie gedronken. 
Het is voor mij nog steeds onmogelijk om naar de kerk te komen, de ene dag 
denk ik het gaat wat beter maar dan is het de andere dag weer mis. Maar ik 
probeer moed te houden! En ik volg de diensten op de computer, dat is fijn. 
Wiesje Filius.  
 
Heel veel dank voor het prachtige boeket bloemen, dat Saskia de Jong ons 
kwam brengen namens de Kruiskerkgemeente. We hadden met z'n drietjes 
een hele gezellige middag.  
Leo en Nel van Kesteren.  
 
Dag, Loes en Nico brachten mij zonnebloemen van de Kruiskerk voor mijn 97e 
verjaardag. Heel hartelijk dank, Roline Woldinga-Veldkamp 
 
 

 


