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Zondag 10 oktober 2021 
 

Deze zondag ter bemoediging een mooi boeket bloemen voor 
mevr. An Poot. 
Het 2e boeket is als welkomstgroet voor mevr. Renate Olthof, 
echtgenote van ds. Roel Knijff. We hopen dat beiden zich gauw 
thuis zullen voelen in onze gemeente. 

 

 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 17 oktober  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 24 oktober  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. mw. Bettine Siertsema 

 Zondag 31 oktober  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 
 

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) 
Ds. Roel Knijff 06 – 54 33 12 44 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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 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 (pianozijde) blijft de 1,5 meterregel van kracht voor 
   mensen die liever nog niet (te) dicht bij anderen komen. 
 - deze mensen kunnen na de dienst koffie halen achter in de kerk en in 
   de kerkzaal een plekje zoeken met een gesprekspartner 
 - bij binnenkomst & vertrek dient ieder zelf op afstand houden te letten 
 - voor alle andere mensen is er koffiedrinken in de Pauluszaal 
We vragen u dringend anderen de ruimte te geven die voor de ander veilig 
voelt. Anita Winter 
 

Bij de dienst: Tienerdienst in Kruiskerk over ‘MISSION IMPOSSIBLE’ 
Deze keer spelen we het spel “A-minute-to-win-it”. Het lijkt niet te doen en toch 
gaan er voor. Het lijkt een MISSION IMPOSSIBLE. De tieners gaan de uitdaging 
aan, net als Mozes. Ook hij leek voor een Mission Impossible te staan. Hij kreeg 
manieren van God aangereikt die hem verder hielpen. 
De volgende Tienerdienst is op 7 november in de Paaskerk. Ben je 12 jaar of 
ouder: kom 7 november kijken, je bent van harte welkom! Wil je meer weten, 
mail Geert Jaap dan even (geertjaap@hotmail.com).). Liesbeth 
 

Zondag 17 oktober = diaconale zondag in PGA-B, collecte voor Dorcas 
Volgende week zal er extra aandacht zijn voor het werk van de diaconie, in 
onze kerk en daarbuiten. De wijkdoelcollecte (door de eigen diaconie bepaald) 
is bestemd voor het werk van Dorcas. Mocht u de naam niet kennen: deze 
christelijke organisatie ondersteunt door giften uit Nederland in het 
buitenland de allerarmsten in de samenleving en heeft wereldwijd vele 
projecten. Heeft u internet? Kijk eens op https://www.dorcas.nl  
De eerste week van november worden er, ook in onze kerk, lijstjes uitgereikt 
waar de prijs op staat van levensmiddelen die noodzakelijk zijn. Vanwege de 
coronatijd worden er ook dit jaar geen producten in natura ingezameld maar 
kan men een donatie doen voor de aangegeven producten. 
De komende weken meer informatie hierover.  
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Kamer gezocht 
Nederlandse vrouw, 60 jaar, zoekt een kamer te huur in Amstelveen, naar 
verwachting voor een beperkte huurperiode.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met J.R.Koolstra (06-2096 3349). 
 

Sing Inn 
Van lieverlee maken de lossere Coronamaatregelen een hervatting mogelijk van 
de Sing Inn. Dat zou kunnen op de 3e woensdag in november, dus woensdag 17 
november. Wel willen Peter van Dongen en ondergetekende graag weten of er 
al weervoldoende belangstelling bestaat. We denken aan minimaal 15 
deelnemers. Als u weer wilt meedoen, meldt u dat dan even aan Henk van der 
Meulen, scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch op 020-645 27 05 of 06 
55 174 089. 
 

Excursie naar het Nationaal Monument Oranjehotel 
Ruim anderhalf jaar geleden zouden we met een groep gemeenteleden het toen 
pas geopende Oranjehotel gaan bezoeken. Dat plan is tweemaal afgelast door 
de Coronapandemie. Het NM Oranjehotel kan weer groepen ontvangen, evt. 
met wat extra maatregelen. Inmiddels is ook een tijdelijke tentoonstelling te 
zien over de Geheime Diensten sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Wilt u,  als u belangstelling heeft om alsnog naar het NM Oranjehotel mee te 
gaan, mij berichten (020-645 27 05 of 06 55 174 089)? Afhankelijk van de 
groepsgrootte kunnen dan een programma gemaakt en een datum bepaald 
worden. Ook als u zich eerder al had opgegeven, toch graag een melding. 
Henk van der Meulen.   
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Pianorecital 17 oktober 12:00 uur 
Zondag 17 oktober is er om 12:00 uur een Kruiskerkconcert door de Ierse 
pianist Seán Morgan Rooney. Seán was dit jaar finalist voor de Dutch Classical 
Award. Hij speelt deze keer een programma met werken uit de twintigste 
eeuw, die virtuositeit, introspectie en originaliteit op een verrassende manier 
combineren. Stravinsky’s Vuurvogel, Ravels Miroirs en enkele kleinoden van 
Ligeti zijn een greep uit zijn programma. Er wordt geen entree gevraagd, maar 
een ruimhartige vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

>> Let op: tonen van coronatoegansbewijs is verplicht 
Anders dan bij kerkdiensten moet aan iedere bezoeker wel een  
coronatoegangsbewijs, geprint of digitaal, en ID moet bij concerten aan iedere 
bezoeker gevraagd worden een coronatoegangsbewijs, geprint of digitaal, en 
ID te laten zien. Mensen die dit niet willen of kunnen tonen, kunnen thuis het 
concert meemaken via de livestream.  
 

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, 14.00 – 16.00 uur, in de Kruiskerk 
Spreker:    Prof. Anton Wessels over zijn boek De Grande Finale 
Moderator : Fokko F. Omta - 06-30346050  - @: f.omta@protestantsekerk.nl 
 
 

…Knip onderstaand overzicht uit en hang het bijv. op uw koelkast 

 

CONTACTGEGEVENS van de Kruiskerk (per 1-11-2021): 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Roel Knijff 06 – 54 33 12 44 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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 

 


