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Zondag 29 augustus 2021 
 

Deze zondag een bloemengroet ter bemoediging en in 
verbondenheid met de Kruiskerkgemeente voor dhr. en mevr. 
Wilkeshuis,  
en mevr. A. van den Berge. 

 

 
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: 

vanmiddag  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 

Zondag 26 sept  10.00 Mw. Bettine Siertsema 
 

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 
 

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 
 

Zijn we er weer klaar voor …???   
Na tweeënhalve week Annaberk-Buchholz en zeven dagen Friesland was ik dat 
zeker. Maar afgelopen maandag 18 km op de E-bike vanuit Schoorl naar 
N.Niedorp had ik de eerste tegenvaller al te pakken, tegenwind en de accu 
onvoldoende opgeladen. Heerlijk om me weer es lekker fysiek af te beulen. Nee, 
dit soort contrapuntjes doe ik niet moeilijk over. Dan hebben vakantiegangers op 
Zwarte Zaterdag het heel wat moeilijker, op de ‘route de soleil’ bij voorbeeld; of 
wachtend op hun vlucht op Schiphol. En dat is nog niets vergeleken bij de 
gedwongen ‘reizigers’ op luchthaven Kaboel, Afganistan: hongerig en 
uitgedroogd, en vooral in angst en spanning wachtend op hun vlucht richting 
vrijheid, richting leven?! 
Wat mijzelf betreft wil ik de vraag boven dit stukje graag beantwoorden met 
enkele versregels van Lied 119a van Sytze de Vries: “Uw woord omvat mijn leven”. 
Met vreugde wil ik de dichter nazeggen:  
    Uw woorden te herhalen,  
    is honing in mijn mond.  
     … 
     God, laat mij nooit verliezen  
    de vreugde om uw woord,  
    de moed mijn weg te kiezen 
     waar ik uw voetstap hoor.  
 En overtuig mij dag aan dag 
      dat gij mij hebt geroepen,  
    Ja, dat ik leven mag! 
Iets van deze ingetogen vreugde … en daarbíj een goede gezondheid wens ik je 
graag toe!  
Hartelijke Groet, Fokko F. Omta.  
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Start(?)dienst – zondag 19 september  
Je kunt je afvragen of dat wel de echte startdienst wordt: ik doel op een paar 
weken later, zondag 10 oktober, als de nieuwe herder en leraar zijn opwachting 
maakt. Laat ik het maar een soort tweetrapsraket noemen. Komende week gaan 
we tenminste brainstormen over 19 september. Ik heb een paar mensen 
aangeschreven (mail) voor een ZOOM voorbespreking a.s. di. avond om 20.00 uur. 
Als ik iemand heb vergeten en je wilt toch graag meedenken, mail even en je krijgt 
de link alsnog opgestuurd om ook in te ZOOMEN.   hgr.ffo 
 

Van de diaconie 
De collecte op 27 juni jl. voor de Stichting Anna Poot heeft het mooie bedrag van 
901, 40 euro opgebracht! Met dit geld kan weer veel goed werk verzet worden. 
 

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. 
Op zaterdag is dat van 13.00 tot 16.00 uur, met gevarieerde activiteiten voor 
kinderen en volwassenen. Om 14.00 uur demonstreert Henk Trommel het orgel 
en geeft een kort recital. Verder bestaat de mogelijkheid de kerk te bezichtigen, te 
praten met een gastheer of gastvrouw, koffie te drinken. In de Bankraszaal is een 
tentoonstelling over de historie van de Kruiskerk en voor de kinderen is een 
zoektocht opgezet. 
Op zondag is er eerst om 12.00 uur een koffieconcert (daarvoor moet u zich wel 
aanmelden als de Coronamaatregelen dan nog van kracht zijn, toegang vrij, 
uitgangscollecte voor de onkosten). Daarna wordt het programma van 
zaterdagmiddag herhaald. Extra is dan om 16.00 uur een optreden van een 
ensemble van musicerende gemeenteleden, als er tenminste voldoende musici 
zijn. 
We zoeken naar gemeenteleden die als gastheer of gastvrouw willen optreden! 
Opgave via de scriba: 06-55184089 of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Henk van der Meulen 
 

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) 

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Dank! 
Afgelopen zondag werden wij door Mareke Kniep verrast met een bloemengroet 
vanuit de gemeente. Heel hartelijk dank!  
We zijn vanwege de corona niet in de kerkdienst gekomen. We hopen deze toch 
weer te gaan bezoeken. De gezondheid van Dick is kwetsbaar.  We  proberen 
zoveel mogelijk van het hier en nu te genieten.  Alle goeds voor iedereen met 
hartelijke groeten van Marijke en Dick Labohm . 

 

Muzikale vesper met Bach Ensemble Amsterdam 
Vanmiddag om 16:30 uur zal de eerste muzikale vesper van het nieuwe 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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