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Dit programma is voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
verhaal van God met mensen en de verbinding van mensen met 
elkaar en met de schepping. Iedereen is welkom. Dit jaar vragen 
wij u wel om u vooraf aan te melden.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten 
extra maatregelen worden getroffen. Wilt u zich daarom voor 
deelname minimaal een week vóór de datum van de activiteit 
aanmelden bij de contactpersoon die bij het programmadeel 
vermeld staat?
Het aantal aanmeldingen bij een activiteit bepaalt hoe de 
verplichte coronamaatregelen kunnen worden nageleefd. Het 
kan zijn dat voor naleving (deels) wordt uitgeweken naar een 
andere ruimte, locatie en/of datum. Uiteraard brengen wij u 
hiervan op de hoogte.
De kerkelijke organisatie doet er alles aan om de juiste 
voorzorgsmaatregelen te treffen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. U wordt vriendelijk verzocht met 
verkoudheidsklachten thuis te blijven.

Bel of e-mail voor meer informatie de contactpersoon die 
vermeld staat bij de activiteit of bel of e-mail naar het  
Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pga-b.nl, 020 - 641 36 48 
(dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.30 uur).

Amstelveen-Buitenveldert
Protestantse Gemeente

Locaties    

Kruiskerk 
Van der Veerelaan 30A
1181 RB Amstelveen
020 - 641 38 26

www.kruiskerk-amstelveen.nl

Paaskerk
Augustinuspark 1
1185 CN Amstelveen
020 - 641 51 68, 

www.paaskerk-amstelveen.nl

Pelgrimskerk 
Van Boshuizenstraat 560
1082 BA Amsterdam
020 - 642 49 95

www.pelgrimskerk.nu

Kerkelijk Bureau
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00 - 12.30 uur 

Burgemeester Haspelslaan 129, Postbus 2011, 1180 EA  Amstelveen • 020 - 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl •  www.pga-b.nl • IBAN NL53 ABNA0549 3165 23

Programma Programma 
voor voor  kinderen kinderen
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die samen door middel 

van creatieve, sportieve en gekke activiteiten, proefjes en spelletjes op 

een ongedwongen manier bijbelverhalen willen ontdekken. De middagen 

worden afgesloten met een viering en gezamenlijke maaltijd. 

App of e-mail voor informatie 

kliederkerk@pga-b.nl, djk@kruiskerk-amstelveen.nl of 06 - 16 15 06 57

 Kliederkerk in de Paaskerk

 zondag 4 oktober, 8 november, 7 maart en 6 juni

 16.00 - 18.15 uur inclusief eten

 Verhaal in de Kruiskerk

 zondag 20 september, 10.00 uur – tijdens de kerkviering 

  zondag 25 oktober, 24 januari en 18 april 

 16.00 - 18.15 uur inclusief eten

Amstelveen-Buitenveldert
Protestantse Gemeente
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