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Zondag 12 september 2021 
 

Deze zondag gaan de bloemen ter bemoediging en vergezeld 
van onze hartelijke groeten naar: 
- mw. Annie van Uxem. Zij moest helaas haar vaarvakantie 
afbreken en is nu, na opname van een paar weken, weer thuis. 
- mw. Cox Bersma  

 

 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 19 september  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, Startzondag 

 Zondag 26 september  10.00 uur  Mw. Bettine Siertsema 

   16.30 uur  Muzikale Vesper, lit.: ds. Mirjam Buitenwerf 

 Zondag 3 oktober  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, Avondmaal 
 

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 
 

Bij de dienst: Tienerdienst/ JD12+: aftrap in Paaskerk 
Vandaag gaan we weer van start met de gezamenlijke tienerdiensten. 
De aftrap vanochtend is in de Paaskerk. Over 2 weken, de 26e, zijn we weer in 
de Kruiskerk. We gaan er een mooi seizoen van maken met ons allen. 
Vragen? Of zelf leiding worden? Mail Geert-Jaap: geertjaap@hotmail.com 
 

Na de dienst: Koffieconcert (12 uur) met Ruña ’t Hart en Mengjie Han 
Met dit koffieconcert, in het Open Monumentenweekend, bijten violiste Ruña 
’t Hart en pianist Mengjie Han de spits af van het nieuwe seizoen van vespers 
en koffieconcerten in de Kruiskerk. Zij spelen samen de Eerste Sonate voor 
viool en piano van Johannes Brahms. Tevens spelen ook solo: Ruña voert de 
Passacaglia in g-klein van de barokke componist Heinrich Ignaz Franz Biber uit. 
Mengjie speelt van Frédéric Chopin het Andante spianato et grande Polonaise 
brillante (opus 22). Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
De toegang is vrij, na voorafgaande verplichte aanmelding via een mail naar 
concert@kruiskerk-amstelveen.nl ! 
 

Vanmiddag (13 – 16 uur):  Open Monumentendagen 2021 
Nas het koffieconcert is de kerk van 13.00 tot 16.00 uur open 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. Extra is dan om 16.00 uur een optreden van 
een ensemble van musicerende gemeenteleden, als er tenminste voldoende 
musici zijn. Henk van der Meulen 
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Bedankt 
Evenals andere jaren kreeg ik een  verjaardagsbloemengroet van de 
Kruiskerk,waarvoor mijn hartelijke dank. Ria Kok-van Hall en haar echtgenoot 
Riekus brachten die tijdens een gezellig bezoekje. 
Met hartelijke groet HeleneKwee 
 

Startzondag 19 september - Gewoon aan de gang gaan 
Vanuit Utrecht is als Jaarthema aangereikt: “van U is de toekomst”. Een mooie 
open voorzet waar je alle kanten mee uit kunt. Je kunt er een accent met 
uitroep! achter plaatsen; of juist een vraagteken (?). Ook kun je er de bede uit 
het Onze Vader in horen: Uw Koninkrijk kome. Kortom, het thema nodigt aan 
alle kanten uit om er creatief mee aan de slag te gaan, of je nu piepjong bent 
of eminent grijs. Met het voorbereidingsgroepje (Antoinette, Marleen, Theo) 
zoeken we naar vormen om beide groepen te ‘bedienen’.  
B.v.: denk alvast eens na over de vraag: “Hoe ziet een wereld eruit waar God 
de baas is? Wat gebeurt er in zo’n wereld? En wat gebeurt er juist niet?”  
Doe dat echt, want het kan zomaar gebeuren dat een verslaggever je een 
microfoon voor de neus houdt en je die vraag stelt, onder de titel: ‘live vanuit 
het koninkrijk’.   
Verder gaan we met een groepje (eminent grijs of juist piepjong) het lied 
instuderen: ‘Onze Vader verborgen’ van Huub Oosterhuis en dat samen 
zingen. We lezen uit de brief van Jeremia gericht aan de ballingen in Babel. Die 
hadden hun lier al aan de wilgen gehangen, maar Jeremia komt met een 
ongekend dynamiserende aansporing … Kortom, hoop, toekomst, licht voor de 
wereld die aan het bijkomen is van anderhalf jaar anderhalve meter. Maar nu 
is het tijd om maar ‘gewoon aan de gang’ te gaan.  
We hopen natuurlijk op mooi weer, wat voor de koffie na afloop en een kort 
na-program veel uitmaakt. Wees van harte welkom. Fokko F. Omta 
 

Heilig Avondmaal verplaatst naar zondag 3 oktober 
Het Heilig Avondmaal, dat eigenlijk ook gepland stond voor zondag 19 
september; wordt twee weken later gevierd op zondag 3 oktober. 
De Cantorij zingt dan in de dienst een gezongen Tafelgebed. Samen de 
Maaltijd vieren vind ik wel heel mooi, want die zondag is (voorlopig) de laatste 
keer dat ik in de Kruiskerk voorga.  (ffo)  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
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Bedankt 
Nu we, vanwege ziekte, niet meer naar de Kruiskerk kunnen komen, was het 
fijn afgelopen zondag de bloemen uit de krk te mogen ontvangen. Dank 
Lodewijk. Ook hartelijk dank voor het vele werk door kerkenraad en 
medewerkers. Groeten Gabe en Marie Wierda 
 

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 vorige week verschenen is, wordt het programma ‘Leren en 
Bezinnen’ vermeld met diverse kerkelijke activiteiten in de periode tot en met 
december 2021. Via de website www.pga-b.nl kunt u ook deze informatie vinden. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat Marijke van der Meulen 
mij namens de Kruiskerkgemeente bracht ter gelegenheid van mijn 90e 
verjaardag. Ik was er blij mee, 
Hartelijke groet van Gerrie Koppe - Rijna 
 
 


