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Zondag 20 september 2020 
 

Vanmorgen, namens ons allen, een bloemengroet als teken van 
verbondenheid voor mevr. Corry Verheijke. 

 

 
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 27 september  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 4 oktober  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 11 oktober  10.00 uur  Ds. Jaap Doolaard, Odijk 
 

 Maandag 21 september  20.00 uur  Meditatief Bijbellezen 

 Woensdag 23 september  19.15 uur  Gebedsgroep 

  20.00 uur  Kring 30-50 

 Zaterdag 26 september  16.30 uur 
 Concert Bach Ensemble Amsterdam, 
 Psalm 130 

  19.30 uur  Idem (zelfde concert) 

 Woensdag 30 september  14.30 uur  Bijbelkring Matteüs 

 Zondag 4 oktober   16.30 uur  Pianoconcert Seàn Morgan Rooney 

 Dinsdag 6 oktober  10.00 uur  Open Huis over bewindvoering 
 

Contact Kruiskerk: 06 – 21 12 45 67 / contact@kruiskerk-amstelveen.nl 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of telefonisch via Contact Kruiskerk (06 – 
21 12 45 67).  

Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).   
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Mededelingen 
 

1) Bij deze zondag: 
Schrijfopdrachtje tijdens de Startdienst (20/9) n.a.v. Exodus 3 
Centraal staat een kale struik van braamtakken. Daar gaan we kleur/vuur/geest 
in aanbrengen door ideeën, gedachten, associaties te schrijven op kleurige 
briefjes. Denk aan deze hele coronatijd: die heeft een grote ‘kosten’-kant; 
maar wellicht zijn er toch ook ‘baten’. En misschien ook nieuwe kansen of 
plichten: dingen, die kunnen of zelfs moeten veranderen volgens jou of waartoe 
deze coronatijd aanleiding geeft.  

Kortgezegd, schrijf op het blaadje: 
Iets dat de afgelopen tijd je gekost heeft en daarom in het vuur mag 
verbranden? En/of: Iets dat de afgelopen tijd je gegeven heeft en het vuur 
kan aanwakkeren. 

 

Expositie ‘Expressions for Justice’ 
Vanaf vandaag tot en met 18 oktober is er in onze kerk een indringende 
expositie te zien. Ars pro Deo, een groep kunstenaars, zamelt door het 
exposeren van hun kunst geld in voor Internationaal Justice Mission (IJM). 
Laatstgenoemde zet zich actief in om kinderslavernij (zoals kinderarbeid, 
seksueel misbruik en/of mensenhandel) te bestrijden. Daarnaast komt IJM op 
voor het recht van de zwakkeren. Meer info op www.arsprodeo.nl en 
www.ijmnl.org . Hier vindt u ook informatie hoe u het werk van IJM kunt 
steunen. Op zondag 18 oktober is de wijkdoelcollectie voor hen bestemd. 
Er zijn 14 kunstwerken te bezichtigen met de uitleg vermeldt in een folder. De 
meeste kunstwerken zijn te koop. De titel en prijs vindt u (ook) in de folder. 
 

Wilt u de kunstwerken nader bekijken?  Dat kan elke zondag van 11.15-12.15u. 
In verband met de corona-regels wordt u verzocht na de dienst de kerk te 
verlaten en voor de buitendeur te wachten tot u binnen kunt komen. Instructies 
krijgt u van de twee surveillanten. Ook in de kerk vragen we u voldoende afstand 
te houden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijke van der Meulen. 
 

 

 Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk:  Aanmelding vooraf !! 

 via het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr.) 

 via een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr.)  

 per telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26) 
 

Het gehele gebruiksplan van de Kruiskerk staat op www.kruiskerk-

amstelveen.nl) en.of ligt bij de koster ter inzage  



3 

Aktie Vrijheidsmail september 
Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met het onder de aandacht 
brengen van mailacties als alternatief voor de Aktie Vrijheidsbrief. Gelukkig 
hebben meerderen van u de mailacties van Amnesty gevonden. Helaas kan 
Amnesty bij de mailacties niet aangeven hoelang deze op de website blijven 
staan. Dat heeft ons doen besluiten om niet meer één actie voor u eruit te 
lichten. Zolang wij in verband met de coronamaatregelen nog niet terugkeren 
naar de fysieke verkoop, willen wij u de weg wijzen naar de mailacties zodat u 
zelf uw keuze kunt maken aan welke actie u bij wilt dragen.  
 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat 
niet lukt 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? 
 

 
2) Berichten uit de kerkenraad: 
Aftreden van scriba = wijzigingen in contactgegevens  
Sinds 1 september jl. is de functie van scriba vacant. Uw correspondentie voor 
kerkenraad en moderamen kunt u, bij voorkeur, blijven mailen naar 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl . Telefonisch contact gaat via de voorzitter, 
Anita Winter: tel. 020 - 611 3180. We hopen zo spoedig mogelijk weer een scriba 
te kunnen benoemen.  
 

Zaterdag 26 september: Bach Ensemble & Muzikale smeekbeden 
Het koor en orkest brengen tijdens dit concert 3 versies van psalm 130. Het 
concert duurt ruim een uur en wordt 2x gegeven, om 16.30 uur en om 19.30 
uur. Per keer geldt een maximum van 50 bezoekers. Vanwege registratie, 
gezondheidscheck en plaatstoewijzing wordt ieder verzocht ruim op tijd te 
komen. Kaarten kosten € 17,50 per stuk. Aanmelding vooraf is verplicht (mail 
naar concert@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Van Johann Sebastian Bach wordt Aus der Tiefen rufe ich, Herr (BWV 131) 
uitgevoerd, van zijn tijdgenoot Christoph Graupner klinkt Aus der Tiefen rufen 
wir (GWV 1113/23a) en van de Franse barokcomponist Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville het prachtige De Profundis. Deze vocale werken worden omlijst 
met instrumentale delen uit Bachs Tweede Orkestsuite (BWV 1067).  
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Vooraankondiging: Bewindvoering in het Open Huis 6 oktober a.s. 
Bewindvoering, beschermingsbewind, testamentair bewind, schuldenbewind en 
WSNP-bewind: u heeft er ongetwijfeld wel eens wat over gelezen in de krant of 
op televisie. In dit Open Huis kunt u het zelf horen van én vragen aan 2 
bewindvoerders: Saskia de Jong en Siska Plantinga, lid van onze gemeente, 
komen langs om meer te vertellen over hun werk als bewindvoerder. 
U kunt zich al aanmelden bij Trudy Joosse (ouderenpastor@pga-b.nl / 06 833549 24)  
 

 
 
Kledinginzameling: Sam’s Kledingactie: op zaterdag 24 oktober (9.30 – 12u)  
- Wat nemen wij graag in ontvangst?  
kleding (schoon en draagbaar), schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, 
gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken 
of dozen, brillen apart afgeven. 
- Waar vindt u inzamelpunten: 
Bij de Pelgrimskerk, Paaskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, , Augustinuskerk 
en de Urbanuskerk (Bovenkerk). 
Opbrengst wordt met name besteed aan schoon drinkwater en sanitair voor 
5000 mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne van levensbelang! 
We hopen op een mooie opbrengst! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mareke Kniep, tel. 020-6435765/e-mail 
p.v.dongen@online.nl, of Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368. 
 


