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Zondag 8 augustus 2021 
 

Vandaag een fleurig boeket ter bemoediging en vergezeld 
van  onze hartelijke groeten voor: 
dhr. D. Douma, en  
dhr. G. Gritter,  

 

 
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 15 augustus  10.00 uur Ds. Sieb Lanser 

Zondag 22 augustus  10.00 uur Drs. Renger Prent 

Zondag 29 augustus  10.00 uur  Ds. Geertien Morsink 

  16.30 uur Muzikale Vesper, liturg: Ds. Niek Scholten 

Zondag 5 september  10.00 uur Ds. Fokko Omta 
 

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 
 

Ds. Fokko Omta is t/m 21 augustus op vakantie. In dringende gevallen kunt u 
contact opnemen met de scriba (06 - 55 17 40 89) of Contact Kruiskerk (06 - 21 12 
45 67). 
 

Coronamaatregelen in onze kerk  
Wij volgende richtlijnen van de PKN. Dat impliceert max. 60 aanwezigen, 
aanmelding is verplicht en we houden 1,5 meter-afstand van elkaar. 
Zingen is toegestaan, en bij goed weer drinken we na de dienst koffie op het 
kerkplein. 
Indien nodig zullen er mededelingen bij aanvang van de dienst gedaan worden.  
Henk van der Meulen, scriba 
 

Zomerse ontmoeting 
Op maandag 9 augustus van 14.00-16.00 u hopen we jullie welkom te heten in 
een soort Open huis in de Pauluszaal. Inloop vanaf 13.30 u. De 1,5 meter afstand 
is nog steeds van kracht. Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk en daarom 
is vooraf aanmelden nodig. Dat kan per mail: meulenmarijke@kpnmail.nl of per 
telefoon: 020-6452705  
Eigen inbreng is mogelijk, mits niet te lang. Hopelijk tot ziens.  
Marijke en Henk van der Meulen en Anita Pfauth. 
 

Dank! 
Langs deze weg, willen wij graag iedereen bedanken voor alle steun en medeleven 
rondom het overlijden van mijn moeder,  
mevrouw Rinske van den Beukel-Nagtegaal. 
Jullie aanwezigheid, prachtige bloemen, lieve kaartjes en berichtjes hebben ons 
goed gedaan. Ondanks het gemis kijken wij met een warm gevoel terug op een 
mooi afscheid. 
Ivonne de Bont, mede namens Martin, Stefan en, Dennis. 

 
Bedankt voor het mooie boeket bloemen dat Saskia de Jong mij kwam brengen 
van de kruiskerk gemeente nadat ik mijn rib gekneusd heb. Ook bedankt voor de 
kaarten die ik ontvangen heb.  
Hartelijke groeten, Corrie Grabijn 
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