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Veertigdagentijd 2021: “Ik ben er voor jou” 
 

 

Vieringen & activiteiten in de 40 dagentijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger of activiteit (zie ook berichten): 

 Zondag 21 februari  17.00 uur  Podcast Marcus, 1e aflevering 

 Dinsdag 22 februari  15. 00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Woensdag 24 februari  11 – 16 u.  Open Kruiskerk 

  20.00 uur “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Donderdag 25 februari  20.00 uur  Digitale ontmoeting ‘7 Werken’ 

 Vrijdag 26 februari  17.00 uur  Over passiemuziek 

 Zondag 28 februari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, afscheidsdienst 

  17.00 uur  Podcast Marcus, 2e aflevering  

 Dinsdag 2 maart  15.00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Woensdag 3 maart  11 – 16 u.  Open Kruiskerk 

  20.00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Donderdag 4 maart  20.00 uur  Digitale ontmoeting ‘7 Werken’ 

 Vrijdag 5 maart  17.00 uur  Over passiemuziek 

 Zondag 7 maart  10.00 uur  Ds. Fokko Omta  

  17.00 uur  Podcast Marcus, 3e aflevering 

Dinsdag 9 maart  15.00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Woensdag 10 maart  11 – 16 u.  Open Kruiskerk 

  20.00 uur “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Donderdag 11 maart  20.00 uur  Digitale ontmoeting ‘7 Werken’ 

 Vrijdag 12 maart  17.00 uur  Over passiemuziek 

 Zondag 14 maart  10.00 uur  Ds. Frans Breukelman, West- Terschelling 

  17.00 uur  Podcast Marcus, 4e aflevering  

Vervolg op pag. 2. 
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Vervolg ‘Vieringen & activiteiten in de 40 dagentijd: 

 Dinsdag 16 maart  15.00 uur “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Woensdag 17 maart  11 – 16 u.  Open Kruiskerk 

  20.00 uur “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Donderdag 18 maart  20.00 uur  Digitale ontmoeting ‘7 Werken’ 

 Vrijdag 19 maart  17.00 uur  Over passiemuziek 

 Zondag 21 maart  10.00 uur  Ds. Hanna Rijken, Utrecht 

  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. ds. Hanna Rijken 

  17.00 uur  Podcast Marcus, 5e aflevering  

 Dinsdag 23 maart  15.00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Woensdag 24 maart  11 – 16 u.  Open Kruiskerk 

  20.00 uur  “Wat is dan goed?”, kleine online-groep 

 Donderdag 25 maart  20.00 uur  Digitale ontmoeting ‘7 Werken’ 

 Vrijdag 26 maart  17.00 uur  Over passiemuziek 

 Zondag 28 maart   10.00 uur  Ds. Corine Sloots, Palmpasen  

  17.00 uur  Podcast Marcus, 6e aflevering  

 Donderdag 1 april  17.00 uur  Podcast Marcus, 7e aflevering  

   19.30 uur  Ds. Fokko Omta, Witte Donderdag 

 Vrijdag 2 april  17.00 uur  Podcast Marcus, 8e aflevering  

  20.00 uur  Passiemuziek, Goede Vrijdag 

 Zaterdag 3 april  17.00 uur  Podcast Marcus, laatste aflevering  

   21.00 uur  Mw. Bettine Siertsema, Stille Zaterdag 

 Zondag 4 april  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, Paasmorgen 
 

Bij / Over de activiteiten en/of vieringen 
Veertigdagenkaart 
Voor iedereen, die het niet prettig vindt om alles via de laptop of computer 
te ontvangen en te bekijken, maakten we een veertigdagenkaart op papier. 
Op deze kaart staat voor elke week een kleine handreiking. Om stil te staan 
bij het leven van Jezus en de 7 werken van barmhartigheid. De kaart wordt 
bij gemeenteleden ouder dan 80 jaar bezorgd. Mocht u ook interesse 
hebben, schroom niet en vraag de kaart aan bij het kerkelijk bureau  
(tel. 641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.nl )of bekijk de kaart digitaal op de 
website www.pga-b.nl . Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Diaconie. 
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Vastenkaart: Bewust de veertigdagentijd door 
De 40 dagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Veel christenen vasten in 
deze periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen met een 
bepaalde gewoonte, zoals het gebruik van social media. Misschien wil jij ook 
deze 6 weken gebruiken voor bezinning en afstand nemen van zaken die je 
daarin mogelijk belemmeren. Zodat er meer ruimte komt voor God, voor je 
omgeving of voor de ander en daarmee voor jezelf. De vastenkaart geeft 
houvast voor de komende weken. Of het inspireert je tot een zelfgekozen 
onderwerp dat beter bij je past. U ontvangt de kaart bij Present, vindt elke 
week een vastentip op Facebook en op onze kerkenwebsites, waaronder 
www.pga-b.nl . 
 

Digitale gesprekken over ‘Wat is dan goed?’(aanmelding verplicht) 
In de week van 22 februari start ds. Fokko Omta met een aantal kleine 
ZOOM–sessies (50 minuten) aan de hand van het boek Wat is dan goed? van 
Trouw-columnist Stevo Akkerman. De digitale sessies zijn in kleine groepen 
van ongeveer 5 personen Elke keer staat op zichzelf en gaat over een 
interview van Akkerman met een bekende schrijver of denker zoals Arnon 
Grunberg en Naomi Ellemers. Het boekje is te bestellen bij Boekhandel 
Venstra (€ 14,99). Vooraf per e-mail een scan ontvangen van het betreffende 
hoofdstuk is ook mogelijk. Na aanmelding wordt u een link toegestuurd. 
Nodig is een laptop of computer mét camera en geluid of een tablet of i-Pad. 
Wanneer: dinsdagmiddag 15.00 uur en woensdagavond 20.00 uur. Bij 
voldoende aanmelding is een ander tijdstip ook mogelijk. 
Aanmelding: Via email bij ds. Fokko Omta (f.omta@protestantsekerk.nl ) met 
vermelding van uw naam, telefoonnummer en het gewenste tijdstip.  
 

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus  
In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, meest sobere 
verhaal over Jezus voor. In 10 afleveringen leest hij ter inspiratie het 
Marcusevangelie. Om bij te verstillen of gewoon te beluisteren. Iedere 
zondag, vanaf 21 februari, staat vanaf 17.00 uur een nieuwe aflevering klaar. 
Om direct of op een later tijdstip te beluisteren via www.pga-b.nl, de 
kerkenwebsites en www.wernerpieterse.nl . 
Wanneer: vanaf zondag 21 februari t/m zondag 28 maart elke zondag en op 
donderdag 1 april, vrijdag 2 april en zaterdag 3 april, om 17.00 uur. 
 

 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of telefonisch via Contact Kruiskerk.  
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Open Kruiskerk 
Op woensdagmiddag is de Kruiskerk open. U kunt binnenlopen om een kaars 
te branden of gewoon even tot rust te komen en stil te zijn. Eén van de 
pastores is aanwezig voor een gebed of een pastoraal gesprek. Uiteraard 
worden de coronamaatregelen (mondkapje – afstand – etc.) in acht 
genomen. 
Wanneer: woensdag 24 februari t/m woensdag 24 maart - 11.00 – 16.00 uur 
 

Digitale ontmoetingen: 7 werken van Barmhartigheid  
Op de donderdagavond in de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van 
Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Zo inspireert Hij ons tot 
op de dag van vandaag. Tijdens een korte digitale ontmoeting licht telkens 
één van onze pastores één van de werken van barmhartigheid toe. Daarna 
wordt u in groepje ingedeeld om met elkaar van gedachten te wisselen aan 
de hand van een meegegeven vraag. Op de website vindt u een knop 
waarmee u vanaf tien minuten voor aanvang toegang krijgt tot de 
ontmoeting. Nodig is een computer of laptop mét camera en geluid of een 
tablet of i-Pad. 
Wanneer: donderdag 25 februari t/m donderdag 25 maart 20.00 uur 
 

Passiemuziek 
Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus Christus uitgedrukt in 
passiemuziek. Wie aan passiemuziek denkt, denkt ongetwijfeld in ieder geval 
aan de Mattheus Passion van Johann Sebastiaan Bach. Henk Trommel geeft u 
vanaf vrijdag 26 februari t/m vrijdag 26 maart korte uitleg over een vijftal 
onderdelen uit de Mattheus Passion. Om daarna een door hem uitgekozen 
opname te beluisteren. Laat u verrassen en hoor de passiemuziek met 
andere oren op de websites van onze kerken en www.pga-b.nl 
Wanneer: vanaf vrijdag 26 februari t/m vrijdag 26 maart elke vrijdagmiddag 
om 17.00 uur 
 

CONTACTGEGEVENS: 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Fokko Omta 06 - 30 34 60 50 f.omta@protestantsekerk.nl 
Trudy Joosse- Ridder 06 - 83 35 49 24 ouderenpastor@pga-b.nl 
Ds. Sieb Lanser 020 - 453 45 40 lanser@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 
 


