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 Zondag 4 oktober 2020 
 

Deze zondag een hartelijke bloemengroet voor dhr. Hans 
Reijenga. We willen hem hiermee bemoedigen en beterschap 
wensen. 

 

 
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 11 oktober  10.00 uur  Ds. Jaap Doolaard, Odijk 

  16.30 uur  Concert met Runa ’t Hart (viool) e.a. 

 Zondag 18 oktober  10.00 uur  Ds. Corine Sloots 

 Zondag 25 oktober  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser  

  16.30 uur   Muzikale vesper 
 

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

 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) 

 Woensdag 14 oktober  14.00 uur  Bijbelkring Johannes (Pelgrimskerk) 

 Woensdag 14 oktober   19.15 uur  Gebedsgroep  
 

Aanmelding bezoek: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl (zie ook pag. 2) 

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 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 
 

Na de dienst: Expositie ‘Expressions for Justice’ 
Heeft u de kunstwerken van de expositie al bekeken? Het is zeker de moeite 
waard om u te verdiepen in de betekenis van de tentoongestelde werken. 
Waarom de expositie gehouden wordt kunt u bekijken op www.ijmnl@org en 
www.arsprodeo.nl  Volgende week is de wijkdoelcollecte voor de IJM bestemd. 
 

Vanmiddag: Geen pianoconcert 
Helaas heeft de pianist een blessure opgelopen, waardoor het voor vanmiddag 
geplande concert helaas niet kan door gaan. 
Volgende week geven Ruña ’t Hart (viool), Kalle de Bie (cello) en Martin Moriarty 
(altviool) samen een concert in de Kruiskerk. Volgende week volgt meer 
informatie. 
 

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) 
 

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee morgenavond in Pelgrimskerk 
Morgenavond, 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. 
 

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.   
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Bericht van overlijden  
Op 17 september overleed Alie Heek in de leeftijd van 90 jaar. Zij is o.a. scriba in 
de Bankraskerk geweest. Vanwege haar verminderend gezichtsvermogen 
verhuisde zij in 2015 naar een aanleunwoning in Nootdorp, dicht bij haar 
dochter. Op 22 september jl. is zij bij haar man begraven op de begraafplaats 
Karssenhof, na een dienst in de aula waarin Renger Prent voorging. 
 

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.  
 

De arbeid des mensen ligt hier in het kwade en die van God in mildheid en 
genade    (P.C. Boutens) 
Met de titel van zijn boek De meeste mensen deugen lijkt Rutger Bregman 
voorgoed af te rekenen met het idee dat de mens van nature onbekwaam zou 
zijn om ‘goed‘ te doen, of zelfs geneigd tot alle kwaad. Daartegenover schetst hij 
de mens als innemende “jonge hond” (homo puppy), wier grote natuurlijke 
kracht juist haar “vriendelijkheid” is. Dus toen deze oermens tienduizend jaar 
geleden nog als jager/verzamelaar door de bossen en velden struinde, had hij – 
aldus Bregman - een natuurlijke hekel aan geweld, en koos zich leiders die aardig 
en open waren, genereus en bescheiden: … “egoïsten werden buitengesloten … 
niemand wilde voedsel delen met mensen die vol waren van zichzelf …”. Deze 
visie van een bijna paradijselijke oer-toestand lijkt verrassend veel op die van 
Genesis 1-3. En komt ook aardig overeen met het liberaal-humanistische ‘geloof’ 
dat ieder mens een kwaliteit toemeet van intrinsieke menselijkheid, een unieke 
waardigheid dat ook als fundament dient voor de universele rechten van de 
mens. Maar over dit liberaal-humanistische inzicht oordeelt een andere auteur 
van bestsellers, Yuval Noah Harari, dat het “gênant weinig gemeen heeft met de 
beschikbare wetenschappelijke feiten over Homo Sapiens”. Bregman zit meer op 
de lijn van het boek Spreuken, bij Harari kun je meer van Prediker herkennen. 
Hoe dan ook, je hoeft geen volgeling van de Heidelberger te zijn, om toch nog es 
serieus over mens en zonde na te denken. Dat gaan we komende weken, op 
woensdag 7 oktober, 14 oktober en 4 november, dan ook doen. Welkom.  
Plaats        Paaskerk 
Tijd       20.00 uur 
Aanmelden      Graag even aanmelden i.v.m aantal: 
       f.omta@protestantsekerk.nl  -  06-30346050 
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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.  
 

Goede Buren wordt Wijkraad Elsrijk 
Goede Buren, waarin de Kruiskerk met Stadsdorp Elsrijk, het Apostolisch 
Genootschap en zorgcentrum Nieuw Vredeveld samenwerkte aan activiteiten, 
als herdenking WOII en openluchtdiensten, is half september opgeheven. 
Reden: in augustus is de Wijkraad Elsrijk gestart. Hierin hebben naast bewoners 
ook vertegenwoordigers van o.a. kerken, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties 
zitting. De Wijkraad adviseert het bestuur van Stadsdorp Elsrijk over initiatieven 
en activiteiten in de wijk. Voor Goede Buren reden om te stoppen en zitting te 
nemen in Wijkraad Elsrijk. De vraag is nu: wie van de Kruiskerkleden wil namens 
de kerk zitting nemen in deze Wijkraad. Voor informatie zie de website van 
Stadsdorp (http://www.stadsdorpelsrijk.nl/wijkraad-elsrijk) of bel met Ton 
Kotterer – 0622196510. 
 

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. 
 


