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Zondag 5 september 2021 
 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet voor: 
- mw. Wijnie Visser. Wij wensen haar beterschap na de val die 
ze maakte. 
- Gabe en Marie Wierda. Twee weken geleden is hun naam ook 
vermeld, maar is het boeket, wegens omstandigheden, bij een 
ander echtpaar gebracht. 

 

 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 12 sept.  10.00 uur  Ds. Mirjam Buitenwerf 

 Zondag 19 sept,  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, Startzondag 

 Zondag 26 sept  10.00 uur  Mw. Bettine Siertsema 

   16.30 uur  Muzikale Vesper, liturg: ds. Mirjam Buitenwerf 
 

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 = richtlijnen van de PKN 
Er zijn vanmorgen max. 60 aanwezigen in de kerk, aanmelding is verplicht en we 
houden 1,5 meter-afstand van elkaar. Zingen mag. Bij goed weer drinken we na 
de dienst koffie op het kerkplein. Indien nodig zullen er mededelingen gedaan 
worden. Henk van der Meulen, scriba 
 

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). 
 

Programma ‘Leren en Bezinnen’ 
In de Present, die dit weekeinde verschenen is, wordt het programma ‘Leren en 
Bezinnen’ vermeld met diverse kerkelijke activiteiten in de periode tot en met 
december 2021. 
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