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Zondag 27 september 2020 
 

De bloemen van de kerk gaan vandaag, ter bemoediging en 
met een hartelijke groet naar mevr. Magda Meinen.  

 

 
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 4 oktober  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 11 oktober  10.00 uur  Ds. Jaap Doolaard, Odijk 

  16.30 uur  Muzikale vesper 

 Zondag 18 oktober  10.00 uur  ds. Corine Sloots 
 

 Na de dienst:  Bezoek de expositie “Expressions for Justice” 

 Woensdag 30 september  14.30 uur  Bijbelkring Matteüs 

 Zondag 4 oktober   16.30 uur  Pianoconcert Seàn Morgan Rooney 

 Maandag 5 oktober  20.00 uur  Theoloog des Vaderlands vertelt (Pelgr.krk) 

 Dinsdag 6 oktober  10.00 uur  Open Huis over bewindvoering 

 Woensdag 7 oktober  20.00 uur  Kring over zonde (ds. F. Omta, Paaskerk) 

 Donderdag 8 oktober  14.00 uur  Kring Vrouw en Geloof 

 Donderdag 8 oktober  15.00 uur  Kring romans (Paaskerk) 
 

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).   



2 

Mededelingen 
 

Vanmorgen: Eerste keer tienerdienst! 
Vandaag is er, als er voldoende aanmeldingen zijn, voor het eerst sinds de 
lockdown weer een tienerdienst! De tieners zijn meteen om 10.00 uur in hun 
eigen ruimte begonnen. Dit om extra verplaatsingen door de kerkzaal te 
voorkomen. Ondanks wat aanpassingen gaan we gewoon met elkaar bidden, 
een verhaal lezen, praten & discussiëren, iets creatiefs doen en eerst even goed 
bijpraten. Misschien ziet u ons na de dienst nog wel op het voorplein! 
Geert-Jaap Welsing 
 

Na de dienst: Expositie ‘Expressions for Justice’ 
Sinds vorige week is er tot en met 18 oktober 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). 
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. 
International Justice Mission (IJM) zet zich actief in om kinderslavernij (zoals 
kinderarbeid, seksueel misbruik en/of mensenhandel) wereldwijd te bestrijden. 
Ook in Nederland is de IJM actief op het gebied van cyberseks. Achterin de kerk 
liggen folders van deze organisatie voor uitgebreidere informatie. 
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 11 oktober is de wijkdoelcollectie voor 
hen bestemd. 
 
 

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) 
 
 

Bedankt 
Beste mensen, veel dank voor het mooie boeket bloemen, dat ons gebracht 
werd door Nel van den Muijsenberg, ter gelegenheid van ons 60 jarige huwelijk. 
Een groet van mevrouw en de heer Spek.  
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Een kaartje voor ds. Masmeijer 
Ds. Masmeijer is nog steeds aan het revalideren. Het ziet er naar uit dat de 
hersenbloeding, die hem heeft getroffen, ernstige blijvende gevolgen heeft. Wie 
met hem mee wil leven en hem wil bemoedigen kan hem een kaartje sturen.  
Omwille van de privacyregels is het privé-adres van ds. Masmeijer in deze web-
editie niet opgenomen. U kunt het adres opvragen via Contact Kruiskerk.  
 

Open Huis 6 oktober  - Bewindvoering 
Natuurlijk wilt u zo lang als het kan zelfstandig uw eigen financiële zaken blijven 
beheren. Maar wat als het door omstandigheden niet meer lukt? En/of als er 
(helaas) geen partner of kinderen in de buurt zijn, die het kunnen of willen 
overnemen? Deze situatie komt vaker voor en dan kan beschermingsbewind 
uitkomst bieden. Saskia de Jong en Siska Plantinga, beiden lid van onze 
gemeente en werkzaam als professioneel bewindvoerder, komen in het 
komende Open Huis langs en zullen dan ook meer vertellen hierover. U kunt zich 
al aanmelden bij Trudy Joosse (ouderenpastor@pga-b.nl / 06 833549 24)  
NB: we zitten in de kerkzaal, waardoor voldoende afstand gehouden kan 
worden. 
 

Bedankt  
Mevrouw Corry Verheijke belde mij op om te bedanken voor de bloemen, die zij 
afgelopen zondag mocht ontvangen. Zij was er erg blij mee. 
Groeten Nel van den Muijsenberg 
 

Doel bereikt? Theoloog des Vaderlands Samuel Lee blikt terug 
Op maandag 5 oktober, 20.00 uur vertelt de in Buitenveldert woonachtige 
Theoloog des Vaderlands Dr. Samuel Lee of zijn doelen zijn bereikt. Wat heeft de 
titel Theoloog des Vaderlands hem gebracht? Hoe heeft het hem veranderd? 
Gespreksleider Hermen Jan Rijks geeft u ruim de gelegenheid om uw eigen 
vragen aan Samuel Lee te kunnen stellen. Iedereen is van harte welkom in de 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat - ingang Backershagen 12 - Amsterdam-
Buitenveldert. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal toehoorders 
beperkt en is aanmelden verplicht via lezing@pelgrimskerk.nu. Gratis toegang. 
Kijk voor meer informatie op www.pelgrimskerk.nu. 
 

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.   
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Woensdag 7 oktober - Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip 
Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de verf komt. 
Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt ervaren, tegen wie/wat 
zondig je dan? Een nieuw zondebegrip moet mensen aanspreken in hun kracht, 
niet in hun zwakheid. Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar 
tegen het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons tot 
mens maakt; en wat van daaruit een zinnig zondebegrip kan zijn. De 
bijeenkomsten zijn in de Paaskerk op woensdag 7 en 14 oktober en 4 november 
om 20.00 - 21.30 uur. Opgave (verplicht) en informatie ds. Fokko Omta, 06 – 30 
34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl. Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. In verband met coronamaatregelen is aanmelding verplicht. 
 

Donderdag 8 oktober - Kring Romans (aanvang: 15.00 uur, Paaskerk) 
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om gezamenlijk 
een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken. In de Paaskerk wordt 
donderdag 8 oktober, 15.00 uur, de vooraf gelezen roman van Oek de Jong, 
Zwarte Schuur, besproken. Informatie en opgave (verplicht) bij Albert van 
Blaaderen, 0297-58 25 93, literatuur@paaskerk-amstelveen.nl. Alle 
belangstellenden zijn van harte welkom. In verband met coronamaatregelen is 
aanmelding verplicht. 
 

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. 
 
 
In verband met de privacyregels worden in de web-editie van Kruispuntjes 
geen privégegevens vermeld, tenzij dit nadrukkelijk is wel aangegeven. Via 
Contact Kruiskerk kunt u zo desgewenst het adres van degene opvragen, die de 
bloemengroet heeft gekregen om bijv. een bemoedigend kaartje te sturen. 


