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Zondag 26 september 2021 
 

Vandaag een geurig boeket voor Bep Groote  Roessink,. We 
willen haar hartelijk danken voor haar jarenlange werk als 
bezoekmedewerker. 
Het tweede boeket gaat als teken van bemoediging naar 
Anita Pfauth. 

 

 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, 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 

 Zondag 17 oktober  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 
 

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) 
 

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 
We houden ons (nog) aan de coronaregels: max. 60 aanwezigen in de kerk, 
verplichte aanmelding, 1,5 meter-afstand houden, buiten koffiedrinken (bij 
goed weer). Zingen mag. Indien nodig zullen er mededelingen gedaan worden. 
 

Vanuit de tieners: 2x in Kruiskerk (vanmorgen & 10/10) 
Na de aftrap 2 weken geleden in de Paaskerk, zijn we zowel vandaag als 10 
oktober a.s. tijdens de intrededienst van Ds. Roel Knijff in de Kruiskerk. 
Ben je 12 jaar of ouder: kom een keer kijken, je bent van harte welkom! 
 

Vanmiddag: Muzikale vesper (16.30 uur) met Vespercantorij 
Samen met een barokensemble en vocale solisten zal de Vesperscantorij de 
cantate Ach, lieben Christen, seid getrost (BWV 114) van Johann Sebastian 
Bach laten horen.  
De cantate uit 1724 heeft als onderwerp ‘steun geven en troost bieden’. 
U moet zich wel van te voren aanmelden: cantate@kruiskerk-amstelveen.nl . 
 

Nieuwe ouderling-kerkrentmeester, bevestiging op 3 oktober 
De wijkkerkenraad laat u verheugd weten dat Rudie van Balderen bereid is om 
voor 2 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. 
 

Bedankt 
Lieve mensen, heel hartelijk dank voor uw meeleven voor onze zoon Wiebe, 
die ernstig ziek is en in het VU verpleegd wordt. Aanvankelijk werd een hernia 
verondersteld, maar bij een voorlopig onderzoek is een vorm van 
lymfklierkanker geconstateerd. Wij danken u voor uw voorbede in de kerk, 
zelfs in Alkmaar en Zoetermeer, maar ook de bloemen via Marian van 
Leeuwen namens u allen  hebben wij zeer gewaardeerd.  
Sietse en Anneke van Huizen. 
 

Zondag 3 oktober: Kliederkerk – David en Goliat (Paaskerk) 
Iedereen krijgt het benauwd als ze alleen al denken aan de reus Goliat, maar 
de jonge David is niet bang voor hem. Wil jij samen met ons meer te weten 
komen over David en Goliat? Beleef het verhaal tijdens Kliederkerk van 16 - 
18.15 uur (incl. eten) in de Paaskerk. Opgave vòòr donderdag 30/9 bij 
Jeugdwerker Nienke (kliederkerk@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76).   
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Van U is de toekomst - Zeg het met bloemen 
Het thema van de afgelopen startzondag was/is ook het jaarthema van de 
PKN. In ‘het verhaal van de bloemen’ kon het niet duidelijker worden gezegd 
en uitgebeeld met slechts 3 elementen: kleurige bloemen, stenen en witte 
vogeltjes. De grote bloeiende bloemen zeggen ons, dat die toekomst royaal is 
voor ieder, die kijkt en ziet: uitbundig, een toekomst vol kleur. De stenen 
zeggen iets over de weg daarheen. Het waren mooie witte stenen, maar ook 
daar kun je je aan stoten. Kortom, de weg naar Gods toekomst kan lastig zijn, 
met moeilijke momenten waarop je moet kiezen: ga ik linksom of rechtsom; 
momenten waarop je het even helemaal niet meer ziet; of amper verder kunt. 
Dan zijn er de kleine witte vogels, engelen?, hulpkrachten? op je pad, die je de 
goede kant uit tsjilpen of bemoedigen door hun zang. Duidelijker, krachtiger 
en sprekender dan afgelopen zondag kan een bloemenverhaal bijna niet zijn. 
Eenvoud de kunst van het ware!  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta. 
 

Week van de ontmoeting (30/9 – 7/10): Kruiskerk open op 5/10 & 6/10 
Van 30 september tot en met 7 oktober vindt de landelijke week van de 
ontmoeting plaats. Doel ervan is om mensen te stimuleren op zoek te gaan 
naar één of meerdere activiteiten die hen aanspreken waardoor het 
intermenselijk contact bevorderd wordt. Ook in Amstelveen zijn er in die week 
vele activiteiten van zeer uiteenlopende activiteiten: Wandelen, schilderen, 
zingen, bloemschikken, uit eten etc. Misschien is er wel iets leuks voor u bij! 
 

De Kruiskerk is voor iedereen toegankelijk op dinsdag 5 en woensdag 6 
oktober van 11.00-16.00 u. Er is mogelijkheid om uitleg te krijgen over de 
schilderingen op de pilaren, betekenis van de kleuren van de antependia etc. 
Ook kunt u de rust van de kerkzaal opzoeken, een kaarsje branden of een 
gesprek aangaan met een van de medewerkers. De Pauluszaal is open voor 
een kopje koffie/thee met ontmoeting van medewerkers en gasten. 
De programmaboekjes voor de hele week liggen achter in de kerk. Daarbij 
liggen ook ansichtkaarten met een tekst om een ander uit te nodigen samen 
naar een bepaalde activiteit te gaan. Het hele programma staat ook op de 
website van Participe (www.participe-amstelland.nu) vermeld. 
 
Voor woensdag 6/10 zoeken we nog enkele gastheren / -vrouwen. Opgave 
bij Marijke van der Meulen (020 – 6452705) 
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Over diaconale collecte van volgende week: Stichting Anna Poot 
In Afrika blijft het Covid virus actief met ernstige gevolgen. De scholen hebben 
net als in Europa een manier gezocht om de studenten te laten bereiken op 
afstand. Ook daar wordt er digitaal les gegeven. In dit 'nieuwe normaal' 
(contact met behulp van internet) is ook gezocht naar meer digitaal contact 
met de docenten en studenten van de scholen, die StAP sponsort. De eerste 
contacten zijn gelegd en digitale gesprekken hebben plaatsgevonden 
waardoor de verbondenheid met de scholen versterkt wordt en de dialoog 
beter op gang komt. De uitdaging voor 2021 is om een platform op te zetten 
waar studenten en docenten elkaar kunnen bereiken. 
StAP maakt met haar bijdrage dus een verschil in de  levens van zowel 
patiënten als verpleegkundigen en verloskundigen en geeft de Nederlandse 
verpleegkundigen en Afrikaanse verpleegkundige de mogelijkheid om een 
dialoog aan te gaan zodat we elkaar beter gaan begrijpen en van elkaar 
kunnen leren. Met uw bijdrage volgende week aan de diaconiecollecte helpt u 
de StAP hierbij. Meer informatie op wwww.stichtingannapoot.com . 
 

Avondmaal en bevestiging - 3 oktober: Tegemoetkomen 
Het thema (de Kracht van Ontmoeting) komende zondag sluit aan bij de Week 
van Ontmoeting: op 5 en 6 oktober staat de deur van de Kruiskerk open. De 
deur open zetten, je ogen gericht op ontmoeting, elkaar tegemoet komen, 
zoeken naar verbinding: dat zijn belangrijke elementen waar we het van 
moeten hebben. Verbinding met opzij, en verbinding met ‘boven’. Geloven is 
wat mij betreft altijd een driehoeksrelatie geweest, of misschien beter nog: 
een driehoekspiramide. Je hebt een lijntje nodig naar boven; ook een lijntje 
naar de mensen om je heen; en díe hebben óók hun lijn naar boven en naar 
opzij. Én dan heb je nog een lijntje naar je eigen binnenkant. Nu ja, ik moet 
nog zien wat ervan te maken valt, maar de muziek is al uitgezocht door Henk, 
de cantorij zal zingen, Rudie van Balderen wordt bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. En vieren we de Maaltijd van de Heer. FFOmta  
 

Bedankt 
Heel hartelijk bedankt voor de bloemen die ik zondag mocht ontvangen na de 
operatie aan mijn sleutelbeen. 
Conny Gaykema 
 

 


