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Zondag 25 juli 2021 
 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet voor: 
- het echtpaar Faber  
- mevr. Corry Grabijn. Zij is onlangs gevallen en heeft een 
paar gekneusde ribben. Wij wensen haar beterschap!. 

 

 
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 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 

 Zondag 22 augustus  10.00 uur  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) 

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 
 

Vanmorgen: Bloemengroet voor Detentiecentrum Schiphol 
Vandaag zijn er namens de Kruiskerk weer bloemen aanwezig bij de kerkdiensten 
in het detentiecentrum op Schiphol. Met ongeveer 25 kerkgemeenten van diverse 
gezindten rondom Schiphol verzorgen we bij toerbeurt deze bloemengroet. De 
deelnemers aan de kerkdiensten vinden het heel bijzonder om te merken dat er 
aan hen gedacht wordt. Anita Pfauth 
 

Coronamaatregelen in onze kerk 
De kerkenraad heeft destijds besloten de richtlijnen van de PKN te volgen en 
zal die lijn handhaven: max. 60 aanwezigen, we mogen weer zingen in de 
kerkdienst, aanmelding is verplicht en we houden 1,5 meter-afstand van 
elkaar. Indien nodig zullen er mededelingen bij aanvang van de dienst gedaan 
worden. Henk van der Meulen, scriba 
 

Opbrengst van de diaconale wijkdoelcollecte 2 mei jl. 
De opbrengst van deze collecte in de dienst met Rabbijn Soetendorp bedraagt 
702,33 euro. Dit mooie bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Stichting 
Jacob Soetendorp. De administrateur van het College van Diakenen 
 

Van de diaconie – Verzorgde vakanties 
Het Vakantie Bureau organiseert vakanties voor senioren en personen met 
een zorgvraag. De geheel verzorgde vakanties duren een week. Indien 
gewenst kunt u deelnemen aan uitstapjes en het avondprogramma.  Niet 
moet alles mag. Zo mogelijk is er voor de minima een tegemoetkoming uit het 
Vakantiefonds, zodat iedereen er een weekje tussenuit kan. Voor deze zomer 
zijn er nog enkele plekken vrij. Ook in het najaar en tijdens Kerst / Oud & 
Nieuw zijn er mogelijkheden tot verblijf in één van de mooie gelegenheden. 
Voor verdere informatie kunt u bellen met het Vakantie Bureau in Doorn, 
0343-745890, of een informatiefolder vragen bij één van de diakenen 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die Elly Blankenstijn mij i.v.m. 
mijn verjaardag namens de Kruiskerkgemeente kwam brengen. 
Ik,was er erg blij mee! 
Hartelijke groet, Riet van Leeuwen. 
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Een soort van Quarantaine 
Vakantie kun je wel een soort van quarantaine noemen. Een zekere 
afzondering van waar je normaal mee bezig bent. Dat is goed voor jezelf. En 
ook voor de mensen die anders altijd maar met jou zijn opgescheept. Vakantie 
mét elkaar kan mooi zijn. Maar vakantie ván elkaar is ook niet verkeerd. Toch 
laat ik me deze laatste kruispuntjes voor de vakantie niet ontzeggen. Immers, 
mijn dagen in Amstelveen zijn geteld, ergens in de komende herfst scheiden 
onze wegen zich weer. Misschien nog een gespreksgroep, Corona volente. 
Want daar is minder van terecht gekomen. Maar het predikantschap is een vrij 
beroep, dus wat mij betreft …. Voor nu geef ik een fragment door van Marinus 
van den Berg over hoop. Dat vind ik wel toepasselijk, voor ieder mens, voor 
verschillende gemeenteleden die ik heb gesproken, gebeld, bezocht. En 
sowieso wens ik ieder, als u dit op zondag leest, vanuit Duitsland, een goede 
zomer toe. Vrede en zegen! En hoop!  
Hartelijke groet,  Fokko F. Omta. 
 
   Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop 
   ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.  
    Ik hoop dat ik kan luisteren 
    naar het innerlijk van de mens. 
    Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.  
 
    Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
    Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.  
    Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.  
     Ik hoop op mensen die samen met mij leven 
     vanuit de goede hoop. 
 
 

Bedankt 
Onlangs was het 60 jaren geleden, dat we elkaar ons ja-woord gaven. Iets 
waar we geen spijt van hebben, zodat er alleszins reden was feest te vieren. 
Daaraan voegde met een prachtige bloemenhulde onze onvermoeibare Lenie 
Kieft en een vrolijk verlopen bezoek alles toe met wat je maar verzinnen mag. 
Dank aan haar en U allen. 
Flip en Paula Brink. 
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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 
 

Overleden 
Op 12 juli jl. is mevrouw Annegiene (Anneke) Engels – Kramer op de leeftijd 
van 85 jaar. 
Mevrouw Johanna Maria (Anneke) Schuiling – de Wolf is op 16 juli jl. 
overleden in de leeftijd van 83 jaar. 


