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Zondag 17 oktober 2021 
 

Deze zondag een bloemengroet ter bemoediging en met onze 
hartelijke groeten voor: 
- mevr. T. de Jong 
- mevr. C. Westera 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u zich 
dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 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 

 Zondag 7 november  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).  
 

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 
 

Bij deze diaconale zondag 
In de Kruiskerk hebben we gekozen voor één van de zeven werken van 
barmhartigheid: het voeden van de hongerigen. Daarover hoort u in deze dienst 
meer. 
 - De wijkdoelcollecte, eerste collecte van vanmorgen, is bestemd voor Dorcas, 
een bekende stichting die door inzameling van gelden in Nederland wereldwijd 
de allerarmsten van voedsel wil voorzien (www.Dorcas.nl) . Ook hebben zij 
projecten om mensen in arme gebieden een eigen bedrijfje te helpen opstarten 
zodat zij in de toekomst zelfvoorzienend kunnen worden. Van harte 
aanbevolen!  
Dit alles kan niet plaatsvinden zonder de inzet van diakenen, diaconale 
medewerkers en vrijwilligers. Ook voor andere activiteiten die onder de 
eindverantwoording van de diaconie plaatsvinden, hebben we hard 
medewerkers nodig! 
- Wilt u af en toe ouderen, die geen vervoer hebben, naar de kerk brengen? 
- Wilt u meehelpen de septembertocht te organiseren?  
- Wilt u circa eens per 5 weken collectant zijn?  
 - Wilt u diaken worden? 
De diakenen informeren u graag hierover. 
 

Na de dienst: Actie Vrijheidsbrief 
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 over de betreffende 
actie. 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? 
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Vanmiddag: Koffieconcert – 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 coronatoegangsbewijs is verplicht 
Mensen die dit niet willen of kunnen tonen, kunnen thuis het concert 
meemaken via de livestream.  
 

Muzikale Vesper 24 oktober 16:30 uur 
In deze muzikale vesper wordt van Johann Sebastian Bach de cantate Aus 
tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 38) wordt uitgevoerd. Het is een cantate 
gebaseerd op een oud koraal van Luther, dat op zijn beurt weer stoelt op de 
De Profundis psalm (130). Dr. Bettine Siertsema is liturg en laat hedendaagse 
poëzie horen waaruit duidelijk wordt, dat de roep van een mens in nood tot 
God om uitzicht en perspectief van alle tijden is. Vocaal Ensemble Voci Vivaci 
zingt samen met vocale solisten en begeleid door een barokorkest deze 
cantate. Peter Ouwerkerk heeft de muzikale leiding. Henk Trommel is organist.  
 

Bedankt 
Als teken van medeleven en bemoediging ontving ik van de Kruiskerk een fraai 
boeket. Dit was een verrassing voor mij en bracht vele, prettige en betekenis-
volle herinneringen aan de Kruiskerkgemeente tot leven. Mijn dank. 
Wim Mouthaan 
 

Sing Inn: woensdag 17 november 
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. 
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Maandag 25 oktober – Lezing ‘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 
 

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. 
 

 


