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Zondag 11 april 2021 
 

Deze zondag een hartelijke bloemengroet ter bemoediging 

voor: - Henk en Irene van Klaveren 

 - Bep Malipaard 

 

 
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: 

 Vanmiddag   16.30 uur  Muz. vesper (BWV 104), lit. ds. Mirjam Buitenwerf 

 Zondag 18 april  10.00 uur  Ds. Van der Bom, Schagen 

 Zondag 25 april  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 Zondag 2 mei   10.00 uur  Rabbijn Soetendorp & ds. Fokko Omta  
 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (zie hieronder). 
Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel met 
Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).  
 

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk: Aanmelding vooraf  via: 

 het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr. 18 u.) 

 een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr. 18 uur)  

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

CONTACTGEGEVENS: 
Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Fokko Omta 06 - 30 34 60 50 f.omta@protestantsekerk.nl) 

Scriba Kruiskerk 06 - 55 17 40 89 scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

Jonge Kruiskerk 06 - 16 15 06 57 djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
Kerk. Bureau (di-do.9-12.30u) 020 – 641 36 48 kerkelijkbureau@pga-b.nl 
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Mededelingen 
 

Zondag 11 april – Tienerdienst  
De tieners van Kruis- en Paaskerk zijn vanmorgen weer samen in onze kerk.  
 

Vanmiddag (16.30 uur) - Muzikale vesper 
Vanmiddag (aanvang 16:30 uur), zal de prachtige Bachcantate Du Hirte Israel, 
höre (BWV 104) worden uitgevoerd. U kunt het ook via de live-stream volgen. 
Du Hirte Israel, höre  is een van de prachtige cantates, die Bach gemaakt heeft 
bij het beeld van Jezus Christus als goede herder, die voor zijn schapen zorgt, 
hen voor gevaar behoedt en hen naar grazige weiden voert. Solisten zingen de 
aria’s en koralen begeleid door een barokensemble met strijkers, hobo’s en 
continuo. Bert ’t Hart heeft de muzikale leiding, Henk Trommel is organist en 
ds. Mirjam Buitenwerf is liturg.  
 

Van de diaconie - Terugblik op Paasgroetenactie 
Landelijk werden zo’n 30.000 paaskaarten opgestuurd naar gevangenissen en 
tbs-klinieken. Hoofd-justitiepredikant Jan-Gerd Heetderks: “Ik ben dankbaar, 
dat mensen ook in deze onzekere tijd aan anderen denken. Het doet me elk 
jaar weer goed te zien, dat er aan gedetineerden in hun situatie gedacht 
wordt. Het is een sprekend gebaar van verbondenheid en teken dat mensen 
niet opgegeven worden. Dat past bij Pasen”. Zie www.protestantsekerk.nl/ 
nieuws/protestantse-kerk-stuurt-duizenden-paasgroeten-naar-gevangenissen/ 
 

Bedankt 
Graag wil ik de gemeente bedanken voor het prachtige boeket, dat ik heb 
gekregen en de goede wensen daarbij! Inmiddels gaat het langzamerhand een 
beetje beter met mij.  
Irene v Eenige 
 

Sam’s Kledingactie op 24 april a.s. (9.30 – 12 uur) 
Geef uw oude, schoon maar draagbare kleding en schoenen een 2e leven. De 
geldelijke opbrengst gaat naar een urgent project om schoolbezoek en het 
volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, 
waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door o.a. conflicten niet 
naar school. U kunt uw kleding en schoenen in gesloten zakken of dozen 
inleveren. Brillen graag deze apart afgeven. Inzamelpunten: o.a. Kruiskerk, 
Urbanuskerk (Bovenkerk) en Titus Brandsmakerk. U kunt ook contact 
opnemen met Mareke Kniep, 020- 6435765. Zie ook www.samskledingactie.nl  


