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Zondag 24 oktober 2021 
 

Deze zondag een bloemengroet ter bemoediging en met onze 
hartelijke groeten voor: 

- mevr. Jeanne Schouten 
- mevr. C. Klever 

 

 
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: 

Vanmiddag:  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 

  16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk: ‘Daniel’ 

 Zondag 14 november  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 
 

Datum:  Tijd:   Activiteit: 

 Maandag 25 oktober  16.00 uur  Lezing ‘Grande Finale’, prof. Anton Wessels 

 Dinsdag 26 oktober  20.00 uur  Slot-bijeenkomst kring over ‘Zonde’ 

 Maandag 1 november  14.00 uur  Open huis, inloop vanaf 13.30 u (zie bericht) 

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 

mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl
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Mededelingen 
 

Vanmiddag: muzikale vesper (aanvang: 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 gebaseerd op een 
oud koraal van Luther, dat hij op zijn beurt weer ontleend aan 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. Henk Trommel 
is organist en Peter Ouwerkerk heeft de muzikale leiding.  
 

Morgenmiddag (25/10; 14.00 uur): Lezing ‘Apocalyps of Grootse Finale’ 
Deze lezing past goed 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 gebeurt. Leiding en informatie: Fokko F. Omta 
(06-30346050  / f.omta@protestantsekerk.nl ). 
 

Wisselende contacten en Eindspurt 
Misschien leuk om te vertellen dat ds. Sieb mij vorige week zondag in een 
dienst heeft verbonden aan de Prot. Gemeente Schoorl voor 40 %. Vanaf 1 
november ga ik daar aan de slag naast echtgenote Lettie, die navenant gas 
terugneemt. Het voelde heel goed dat Sieb de verbintenis deed. Ik kijk nl. met 
veel plezier terug op de afgelopen ruim 1,5 jaar in de Kruiskerk en de mensen 
die ik mocht ontmoeten, waaronder ook een ontspannen en plezierige 
samenwerking met jullie nu emeritus voorganger. Met diens opvolger klikt het 
ook goed, vorige week een heel gesprek gehad. Kennelijk hebben jullie er als 
KK goed slag van om plezierige en op aangename synergie gerichte 
beroepskrachten te werven. Dat gaat vanhier vast helemaal goed verder! 
De(afgelopen) week ben ik op werkvakantie (geweest) in ons ‘buiten’ in 
Friesland, ten einde onder andere de geplande eindspurt van deze week voor 
te bereiden. Morgenmiddag (25/10, 14 uur) is de boekbespreking van/met 
prof. Anton Wessels. Overmorgen (26/10) is er ‘s middags fysieke bijeenkomst 
met de kring Vrouw en Geloof. Diezelfde dinsdagavond is de laatste keer van 
de gespreksgroep over eigentijds zondebegrip. En op vrijdag komt in Heiloo 
het Oecumenisch Platform Noord Holland bijeen, waar ik ook iets naar voren 
mag brengen. Een hartelijke groet van peace and blessing! Fokko F. Omta 
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Aanvang 
Kerkelijk bezien past hier natuurlijk beter het woord “voortgang”. Maar voor 
mijzelf en voor velen die ik mocht ontmoeten, voelt het toch als een nieuwe 
aanvang. De gemeente gaat voort. En in een hartverwarmende viering mocht 
ik aan uw gemeente verbonden worden. Vanaf nu trekken wij samen verder 
en ik verheug me op wat komen gaat. 
Er zijn al vele gesprekken en ontmoetingen geweest voordat het zo ver was. 
Vooral de toespitsing van de inzet, die in onze wijkgemeente van een 
predikant verlangd werd; maakte dat u al een lange weg gegaan bent. En al 
was ik toen nog niet bij de gemeente betrokken, ik ben mij er zeer wel van 
bewust. Ik hoop van harte dat ik recht kan doen aan de uiteenlopende 
verwachtingen. Zelf was is bijzonder dankbaar voor de sprankelende viering 
die mijn aanvang in de gemeente mocht markeren: de heerlijk gevulde kerk, 
samen zingen, prachtige muziek en zang, de collega’s en vertegenwoordigers 
van de andere wijkgemeenten, de jongeren en alle kinderen, iedereen was 
goed op dreef. Dan is dominee zijn wel een heel mooi beroep! 
We zijn nu aan het nadenken hoe we de kennismaking met de gemeente zo 
snel mogelijk kunnen verbreden. Want is voor iedereen -zeker ook voor mij- is 
het fijn als er een moment van persoonlijk contact mogelijk is, waardoor het 
samen meer eigen en vertrouwd voelt. Zodra we daarover meer kunnen 
vertellen, laten we u weten hoe, waar en wanneer dat kan gaan gebeuren. 
Wat mij betreft: graag tot ziens! ds. Roel Knijff.     
 

Open Huis maandag 1 november 
We nodigen u graag uit voor het Open Huis op maandagmiddag 1 november 
van 14:00-16:00 uur. Vanaf 13:30 uur zijn de deuren open en wordt u 
ontvangen met een kopje thee of koffie. Rond 14:00 uur starten we met het 
programma: Mareke Kniep zal ons vertellen over haar vrijwilligerswerk met 
kinderen van anderstaligen in de zogenaamde Taalvijver. Ongetwijfeld gaat 
dat ruimschoots stof opleveren om daar verder met elkaar over te praten. 
Aanmelden is niet meer verplicht. Houd wel graag rekening met elkaar, zodat 
het voor iedereen veilig voelt. Meer informatie bij Anita of Marijke : per email 
(a.s.pfauth@gmail.com of meulenmarijke@kpnmail.nl)  of telefonisch:  
06 14612726 (Anita; spreek svp duidelijk naam en telefoonnummer in) of 020-
6452705 (Marijke). Hopelijk tot ziens, Marijke van der Meulen, Anita Pfauth. 
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Verhaal in de Kruiskerk - zondag 7 november 2021 (16.00 – 18.15 uur) 
Daniël wil belangrijk zijn voor koning Darius, maar tegelijkertijd trouw blijven 
aan zijn God. Daar steken jaloerse ministers een stokje voor en gooien Daniël 
in een kuil vol met leeuwen. Hoe zou dat aflopen? Beleef het verhaal op 
zondag 7 november tijdens Verhaal in de Kruiskerk! 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit 
Bijbelverhaal door middel van spelletjes, proefjes, creatieve en sportieve 
activiteiten. Daarna is er een korte viering (half uur) en als afsluiting eten we 
met elkaar. 
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 4 november aan bij De jonge 
Kruiskerk (Antoinette Kamsteeg) 0616150657/djk@kruiskerk-amstelveen.nl of 
Jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl 
 

Overleden 
Mw. Corrie (Cox) Bersma – Besselaar is op 16 september jl. overleden in de 
leeftijd van 94 jaar. Mw. Pietertje (Petra) van Liempt – Brouwer is 16 september 
jl. overleden op de leeftijd van 89 jaar. De heer Gabe Wierda is op 18 september 
jl. overleden in de leeftijd van 89 jaar. 
 

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. 
 

Excursie naar het Nationaal Monument Oranjehotel 
Ruim anderhalf jaar geleden was een bezoek gepland aan het toen pas 
geopende Oranjehotel gaan bezoeken, dat vanwege de coronapandemie 2x 
afgelast werd. Op dit moment kan het NM Oranjehotel wel weer groepen 
ontvangen (met enkele extra maatregels). Heeft u (nog steeds) belangstelling 
om naar het NM Oranjehotel mee te gaan, dan hoor ik dat graag van u (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 

mailto:nienke@pga-b.nl

