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Zondag 22 augustus 2021 
 

Deze zondag gaan de boeketten die voor in de kerk staan als 
teken van bemoediging naar Frits en Marian Heil en  
Gabe en Marie Wierda.  
Beide 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 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 

Zondag 12 sept.  10.00 uur Ds. Mirjam Buitenwerf 

Zondag 19 sept,  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 

Mededelingen 
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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 
 

Van de diaconie 
 

Dringend! 
De chauffeurspoule van de Kruiskerk is dringend op zoek naar collega-rijders! 
Waren het er voor de coronatijd al niet veel, nu is het aantal zo drastisch gedaald dat 
de chauffeurs om de week moeten rijden. Dat is veel gevraagd van de rijders. 
Graag zouden we nieuwe chauffeurs willen verwelkomen die eenmaal per 3 of 4 
weken ouderen naar de kerk kunnen rijden en terug naar huis willen brengen. 
Het is geen moeilijk maar wel dankbaar werk. 
Wilt u zich opgeven bij Cor Omta cfomta@kpnmail.nl of bij één van de andere 
diakenen. 
 

Open Monumentendagen: 11 en 12 september 
Op zaterdag 11 september en zondag 12 september is de Kruiskerk open in het kader 
van de Open Monumentendagen 2021. 
 

Levensdocument 
Door de Coronacrisis is het project “Levensdocument” stil komen te liggen. Dat 
project, door Ria Keijzer begonnen, had als doel de gemeenteleden hun levensverhaal 
konden laten vastleggen om zo in de toekomst hun nabestaanden van dienst te 
kunnen zijn. Ria Keijzer heeft bij haar vertrek de opgemaakte documenten aan de 
scriba overgedragen. 
Nu het weer kan willen wij de mogelijkheid om een levensdocument op te maken 
weer openstellen. U kunt daarvoor contact opnemen met Josje Dijkstra (020-
4413661) of Henk van der Meulen (06-55174089) 
 

Muzikale vesper met Bach Ensemble Amsterdam 
Zondag 29 augustus om 16:30 uur zal de eerste muzikale vesper van het komende 
seizoen gehouden worden. Koor en orkest van het Bach Ensemble Amsterdam onder 
leiding van Paulien Kostense bijten het spits af. In deze vesper hoort u twee korte 
cantates: Der Herr ist mit mir (BuxWV 15) van Dieterich Buxtehude en Nun danket alle 
Gott (BWV 192) van Johann Sebastian Bach. Solisten zijn de sopraan Henriette Feith 
en de bas Michiel Meijer. Organist is Henk Trommel en liturg is ds. Niek Scholten. 
Aanmelden is verplicht en kunt u doen door een mail te sturen naar 
cantate@kruiskerk-amstelveen.nl.  
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