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Zondag 18 juli 2021 
 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet voor; 
- mevr. Minnie de Jong 
- familie Engels. 
 Vergezeld gaande 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 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 

 Zondag 15 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 
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Mededelingen 
 

Aktie Vrijheidsmail juli 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 
Indien u op deze link (https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties) klikt of de link 
kopieert en in uw browser/zoekmachine plakt;  ziet u alle acties van Amnesty, die 
op dit moment lopen. 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. Door vervolgens op <verstuur mijn e-mail> 
te klikken, kunt u meedoen aan een actie. Doet u ook mee? 
 

Coronamaatregelen (sinds 26 juni 2021 jl.) 
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 
 

Maandag 19-7 - Zomerse ontmoeting: er zijn nog een paar plaatsen  
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. Evenals mondkapjes als we 
'in beweging' zijn. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk. En vooraf 
aanmelden is nodig: telefonisch (06 14612726, overdag 11 tot 15 uur of op 
maandagochtend nog) of per mail (a.s.pfauth@gmail.com). 
Spreek s.v.p. 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 
 

Contact Kruiskerk 
Voor alle vragen van / over de Kruiskerk kunt u terecht bij Contact Kruiskerk, 
ook tijdens de zomerperiode: 
- telefonisch: 06 – 21 12 45 67 
- per email: contact@kruiskerk-amstelveen.nl  
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Beroep ds. R. Knijff 
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen meedelen, dat -zoals afgelopen 
zondag al afgekondigd- ds. Knijff het op hem uitgebrachte beroep heeft 
aangenomen. 
Over de exacte datum van zijn intrede in onze wijkgemeente is overleg gaande 
met de Protestantse gemeente in Breda. Mogelijk hebben we daar binnenkort 
meer informatie over: u hoort het dan . We streven naar zondag 10 oktober. 
Ook moet het beroep nog goedgekeurd worden op classicaal niveau, maar dat 
is een formaliteit. 
 

In Quarantaine? 
Nog even en dan begint onze vakantie. De planning is woningruilen met een 
Duits echtpaar uit Annaberk-Buchholz in de streek het Erzgebergte. Gisteren 
even met hen gezoomd. Mijn echtgenoot Lettie was al bang, dat Nederland 
straks als code Rood wordt aangemerkt en dat we in Duitsland dan 10 dagen 
in quarantaine zouden moeten. Het probleem blijkt echter precies andersom 
te liggen. Want - zo vertelden onze ruilpartners – als jullie al volledig 
gevaccineerd zijn, hoeft dat waarschijnlijk niet. Althans zo was het vorig jaar. 
Maar zíj zelf, als ze ongevaccineerd naar Nederland gaan, moeten bij 
terugkomst in hun Heimat wél 10 dagen in isolatie. Reden voor hen om niet 
naar Nederland en ook niet naar ons huis in Schoorl af te reizen. Maar, zo 
zeiden ze, wij willen toch echt wel op vakantie en ons huis uit, dan maar in 
Duitsland. Dus: jullie kunnen als je wilt gewoon naar Annaberk afreizen en de 
afgesproken tijd op ons huis passen. Nee maar, wat zijn het toch 
buitengewoon aardige en sympathieke mensen, die Duitsers!  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

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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Het Vakantiebureau: extra vakantieweken – vrijwilligers gezocht 
In verband met de recente corona-maatregelen organiseren we op dit 
moment (in ieder geval tot en met half augustus) vakantieweken voor kleinere 
groepen gasten en vrijwilligers op basis van de anderhalve meter afstand.  
Omdat de gasten en vrijwilligers óf volledig gevaccineerd zijn óf een negatieve 
testuitslag overleggen bij de start van hun vakantieweek, verblijven zij in een 
bubbel, waardoor er wel volop ruimte is om elkaar te ontmoeten en plezier te 
maken. We voldoen daarmee aan de door de overheid gestelde voorwaarden. 
Doordat een aantal vroege weken niet door konden gaan hebben we in 
aanvulling op het aanbod in de vakantiegids ook een aantal extra weken 
opgenomen van augustus tot en met, die u kunt vinden op de website. Er zijn 
nog enkele plekken. Meer informatie ook bij de diakenen. 
Ook bij de vrijwilligers hebben we nog diverse vacatures. Met name voor 
vrijwilligers met een gediplomeerde zorgachtergrond. 
 

Startdienst – zondag 19 september  
Het ligt nog ver weg, maar toch goed om al even te noemen. De derde zondag van 
de maand heeft altijd als oormerk: bijzondere ruimte voor jongeren/kinderen en, 
indien mogelijk, viering van het Heilig Avondmaal. Eind augustus hoop ik relevante 
betrokkenen bijeen te roepen om die dienst voor te bereiden. Zal daar komende 
week een mailtje aan wijden. Eerlijk gezegd vind ik zelf TWEE ‘eigenstandige 
thema’s’ binnen één dienst, die elk hun bijzondere aandacht en tijd vragen en ook 
elk met een verschillende spirituele ‘energie’ meestal te veel. Maar daar zullen we 
ons in de voorbereiding wel over buigen en laten uitmonden in een voorstel aan 
de kerkenraad. 
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. 
 

 


