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Zondag 3 oktober 2021 
 

Deze zondag 2 boeketten, die namens ons allen en met een 
hartelijke groet, als bemoediging naar de volgende 
gemeenteleden gaan: 
- Dhr. en mevr. Hofman 
- Dhr. Wim Mouthaan 

 

 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 
 

Ontmoeting - tegemoet komen 
Vandaag, zondag 3, mag ik als tijdelijke kracht nog een keer voorgaan. Het 
thema staat boven dit stukje en dat past zeker ook goed bij de volgende week, 
als jullie je nieuwe dominee begroeten. Maar altíjd is elkaar ‘tegemoet komen’ 
sociaal gezien van levensbelang. Je kunt het letterlijk nemen in de zin van 
iemand tegemoet lopen. Maar ook overdrachtelijk of innerlijk, bijvoorbeeld 
door je te verplaatsen in de ander en proberen een situatie ook vanuit zíjn of 
háár optiek te beoordelen. Elkaar ruimte geven, krediet en mogelijkheden om 
iets van de eigen persoon en bagage toe te voegen aan het geheel. Die 
speelruimte is van belang voor een nieuwe predikant. Maar speelruimte is 
evengoed onmisbaar voor gemeenteleden onderling om ideeën van zichzelf in 
te mogen brengen en zo bij te dragen. Het geldt voor de ‘nieuwe’ ouderling- 
kerkrentmeester (Rudie van Balderen) die deze zondag wordt bevestigd. Of de 
cantorij, die na corona de stembanden weer los en lenig heeft gezongen voor 
onder andere een mooi gezongen tafelgebed. 
En ik heb die speelruimte en een ruimhartig krediet zeker ook zélf ervaren als 
in- en uit-wandelende tussenfiguur. Daarom zie ik met een heel goed gevoel 
terug op de afgelopen anderhalf jaar. Leuke en bijzondere contacten, 
gesprekken, diensten met voorbereiding: Dank je wel! voor het vertrouwen 
dat jullie me hebben gegeven! 
Overigens ben ik na zondag nog niet weg. Tot en met oktober wandel en/of 
fiets ik hier nog rond, nog een paar groepen, bezoekjes, … en wat zo verder ter 
tafel komt. Dus als je nog iets van me wilt, sla je slag. 
Hartelijke groet, Fokko Omta – 06-30346050 
 

Bedankt 
Een teken van verbondenheid was de fleurige bloemengroet, die ik onlangs via 
Loes Oostenrijk ontving van de Kruiskerkgemeente t.g.v. mijn kroonjaar (90) ! 
Hartelijk dank daarvoor.  
Groet, Joop Mulder-Fopma. 
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Coronamaatregelen vanaf 25/9 
Sinds 25 september zijn er nieuwe coronamaatregelen van kracht. Vanuit de 
gedachte, dat in Gods huis iedereen welkom is heeft de wijkkerkenraad het 
volgende besloten: 

- een coronatoegangsbewijs in niet nodig 
- vanaf 17 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden 
- de anderhalvemeterregel vervalt 
- in het linkervak (zijde piano) blijft de 1,5-meterregel van kracht voor 

ongevaccineerden en mensen, die liever nog wat meer afstand houden 
- deze mensen kunnen na de dienst koffie halen achter in de kerk en in 

de kerkzaal een plekje zoeken met een gesprekspartner 
- voor alle andere mensen is er koffiedrinken in de Pauluszaal 
- bij binnenkomst en vertrek dient ieder zelf op afstand houden te letten 

 

We vragen u dringend anderen de ruimte te geven, die voor de ander veilig 
voelt. Anita Winter 
 

Deze week – Week van Ontmoeting, Kruiskerk ook open (5 + 6 oktober) 
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 1 of meer activiteiten, 
die hen aanspreken en waardoor het intermenselijk contact bevorderd wordt. 
Ook in Amstelveen worden deze week vele activiteiten georganiseerd: het 
programmaboekje met alle activiteiten ligt achterin de kerk. 
Met de ansichtkaarten, die er ook bij liggen, kunt u een ander uitnodigen om 
samen naar een bepaalde activiteit te gaan. De Kruiskerk doet ook mee aan 
deze Week. 
 

Op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober van 11.00-16.00 uur open voor 
Ontmoeting. Aan de hand van een genummerde ‘speurtocht’ een uitleg te 
krijgen over bijv. de pilaarschilderingen. Een kaarsje branden of een gesprek 
aangaan met een van de medewerkers kan ook. In de Pauluszaal is er een 
kopje koffie/thee met ontmoeting van medewerkers en gasten. 
Op de website van Participe (www.participe-amstelland.nu) is ook het hele 
programma vermeld. Voor verdere informatie: Marijke van der Meulen 020-
6452705. 
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Apocalyps of Grootse Finale 
Er is inmiddels een planning gemaakt van de bijeenkomst met Prof. Anton 
Wessels. Vorig jaar ging de bespreking van zijn boek De Grande Finale 
vanwege corona niet door. Nu past het perfect bij het Jaarthema van de PKN: 
Van U is de toekomst. Het boek Openbaringen (Apokalyps) gaat niet zozeer 
over het ‘einde der tijden’ als wel over het spirituele ‘dóel der tijden’. 
Derhalve gaat het niet over wat eens aan het ‘einde’ van de geschiedenis 
gebeurt, maar over wat nu geschiedt. Voorzeker zal God een einde maken aan 
de onrechtvaardige heerschappij van geweld (Moloch), geld (Mammon) en 
leugenpropaganda.  Heden als gij Zijn stem hoort verhardt uw hart niet.    

Datum:     maandag 25 oktober 2021 
Plek en tijd:   Kruiskerk, 14.00 – 16.00 uur 
Spreker:    Prof. Anton Wessels over zijn boek De Grande Finale 
Moderator : Fokko F. Omta - 06-30346050  - @: f.omta@protestantsekerk.nl 

 
Volgende week: Tienerdienst in Kruiskerk 
Volgende week zijn de tieners aanwezig 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! 
Wil je meer weten, mail Geert Jaap dan even (geertjaap@hotmail.com). 


