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Zondag 19 september 2021 
 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet voor : 
- Sietse en Anneke van Huizen. 
- mevr. Connie Gaijkema, wij wensen haar beterschap na een 
ongelukkige val.  

 

 
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 26 september  10.00 uur  Mw. Bettine Siertsema 

   16.30 uur  Muzikale Vesper, lit.: ds. Sieb Lanser 

 Zondag 3 oktober  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, Avondmaal 

 Zondag 10 oktober  10.00 uur 
 Ds. Roel Knijff & ds. Werner Pieterse,  
 Intrededienst 

 

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 
 

Na de dienst: Aktie Vrijheidsmail september 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat 
niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet 
u alle acties die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het 
land waar de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort 
actie het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 
een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting hierover. Rechts 
hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens 
op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 
 

Nieuwe ouderling-kerkrentmeester 
De wijkkerkenraad laat u verheugd weten dat Rudie van Balderen bereid is om 
voor twee jaar ouderling-kerkrentmeester te worden. Hij zal in het ambt 
bevestigd worden in de dienst op 3 oktober door ds. Fokko Omta. Bezwaren 
tegen zijn bevestiging kunt u uiterlijk 28 september schriftelijk indienen bij 
onze scriba, Henk van der Meulen, Fideliolaan 98, e-mail: scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl. 
 

Heilig Avondmaal verplaatst naar zondag 3 oktober 
Het Heilig Avondmaal, dat eigenlijk ook gepland stond voor vanmorgen (3e 
zoondag van de maand); 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. 
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
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Gewoon aan de gang gaan 
Opnieuw beginnen met waar je in gelooft. Dat doen we deze Startzondag en 
deden we eerder al in de afgelopen week. Op dinsdag was, na verschillende 
keren uitstel, het zgn. Klein Pastoraal Beraad. De vorige keer was op 20 
oktober 2020. Toen mocht het nog net vóór dat half oktober alles weer op slot 
ging. Het verslag van die keer doet bijna antiquarisch aan. Zo werd die 
bijeenkomst voorgezeten door ds. Sieb en deze gaf het woord aan pastor 
Trudy Joosse voor de spirituele opening. Beide zijn niet meer in functie. Ook 
was er sprake van de ‘nieuwe’ ouderling Mareke, die inmiddels al weer een 
oude rot in het vak is.  
Bijzonder deze keer was de aanwezigheid van Hans van Leeuwen van de 
Paaskerk. Hij was op snuffelstage om te ervaren hoe het bezoekwerk vanuit de 
secties hier in de Kruiskerk is geregeld. Eerder al had Mareke als verspieder 
van onze kant het pastoraat van de Paaskerk opgesnoven. Een en ander past 
bij het tentatieve beleid van de AK om te kijken op welke wijze er op 
verschillende vlakken in de toekomst kan worden samengewerkt. Het bleek 
dat de verschillen niet buitensporig zijn, er was veel herkenning.  
Bijzonder moment was het afscheid van Joop Mulder als drijvende kracht van 
sectie 52. Zij was er ooit mee begonnen in de Bankraskerk en heeft het werk 
meer dan een kwart eeuw gedaan. Een bos bloemen als blijk van waardering 
was een terecht schot in de roos, toevallig ook nog op de verjaardag van haar 
echtgenoot, hetgeen Joop er niet van weerhield om de vergadering bij te 
wonen. Als de nieuwe herder Roel Knijff straks is aangetreden, zal er spoedig 
een nieuw overleg plaatsvinden.   
Hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 

Afscheid Joop Mulder pastoraal medewerker 
Joop Mulder heeft laten weten met bezoekwerk te stoppen, nu zij 90 jaar is 
geworden. In 1995 ging ze met pensioen en besloot bezoekwerk in de kerk te 
willen doen. Zij begon in de Bankraskerk. Joop was dus meer dan 25 jaar in 
haar buurt de vaste contactpersoon voor de kerk, ook na de fusie met de 
Kruiskerk. Tijdens het klein pastoraal beraad van afgelopen dinsdag werd zij 
hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet en kreeg een mooi boeket 
bloemen als blijk van waardering Inmiddels heeft Marjan Kostman laten weten 
een deel van het bezoekwerk over te nemen. Loes Oostenrijk 
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Groepen 
Ook weer begonnen deze week is de groep 30-50. Vorig jaar was al een begin 
gemaakt met de verhalen van de profeet Elia en dat zetten we nu weer voort.  
Én er lígt ook nog een stukje ‘unfinished business’ in de vorm van de 
gespreksgroep over het thema ‘zonde’. De deelnemers daaraan in de herfst 
van vorig jaar hebben nog altijd de derde en afsluitende bijeenkomst te goed. 
Ik zal er binnenkort een voorstel en uitnodiging voor doen uitgaan. FFO  
 

Van de diaconie – Vakanties met zorg en aandacht. 
Mocht u als senior nog een weekje onbezorgd willen genieten, dan kunt u zich 
aanmelden bij het Vakantiebureau van de PKN. Heeft u daarbij hulp nodig?  
Stel uw vraag aan iemand van de diaconie. De volgende opties zijn open: 

Nieuw Hydepark*: 

- zaterdag 25/9 – zaterdag 2/10, gemengde seniorenvakantie 

- extra vakantieweken: zie website 
 

Dennenheul: 

- zaterdag 9/10 - zaterdag 16/10, vakantieweek voor mantelzorgers en hun 
thuiswonende partner met dementie 
 

Hotel IJsselvliedt:  

- zaterdag 20/11 – zaterdag 27/11 (creatief/culinaire week), gemengde 
seniorenvakantie 
 

- maandag 29/11 – zaterdag 4/12, zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar 
 

- maandag 22/12 – zaterdag 27/12, gemengde seniorenvakantie 
 

- zaterdag 27/12 – 3/1-22 (Oud&Nieuw), vakantieweek voor mantelzorgers en 
hun thuiswonende partner met dementie 

Daarnaast zijn er vanwege de aantallen aanmeldingen van gasten, die graag 
nog op vakantie willen, mett name in Doorn, een aantal extra weken in Nieuw 
Hydepark aan het programma toegevoegd. Deze weken staan niet in de 
vakantiegids, maar wel op de website (www.hetvakantiebureau.nl). 
 

 


