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Zondag 31 oktober 2021 
 

Deze laatste zondag van oktober namens ons allen een 
bloemengroet ter bemoediging voor: 
- Dhr. Johan en mevr. Riet Hart 
- Mevr. An Poot 

 

 

Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt 
u zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 7 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Avondmaal 

 Zondag 7 november  16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk 

 Zondag 14 november  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 Zondag 21 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 
 

Datum:  Tijd:   Activiteit: 

 Maandag 1 november  14.00  Open Huis 

 Woensdag 3 november  14.00 
 Tentoonstelling: De vele gezichten van Maria 
 Magdalena 

 Zondag 7 november   
 Kennismaking ouders met de TienerDienst 
 leiding (na tienerdienst, Paaskerk) 

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).  
CONTACTGEGEVENS: 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Roel Knijff 06 – 54 33 12 44 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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 
 

Aanmelden en QR code is nodig voor Open Huis maandag 1 november 
We nodigen u graag uit voor het Open Huis op maandagmiddag 1 november van 
14:00-16:00 uur.  Vanaf 13:30 uur zijn de deuren open en wordt u ontvangen met 
een kopje thee of koffie. Rond 14:00 uur starten we met het programma: Mareke 
Kniep zal ons vertellen over haar vrijwilligerswerk met kinderen van anderstaligen 
in de zogenaamde Taalvijver. Ongetwijfeld gaat dat ruimschoots stof opleveren 
om daar verder met elkaar over te praten. 
Om risico's te beperken, willen we (in tegenstelling tot vorig bericht) u toch 
vragen om u aan te melden. Ook vragen we bij toegang om (papieren) QR Code of 
een vaccinatie bewijs. 
Voor informatie mail naar: a.s.pfauth@gmail.com of meulenmarijke@kpnmail.nl . 
Bellen kan ook: 06 14 61 27 26 (Anita; spreek svp duidelijk naam en 
telefoonnummer in) of 020-645 27 05 (Marijke). 
Hopelijk tot ziens. Marijke van der Meulen, Anita Pfauth 
 

Excursie Catharijneconvent Utrecht, woensdag 3 november 14.00 uur 
We staan oog in oog met Maria Magdalena en ontrafelen haar beeldvorming door 
de eeuwen heen in het Museum Catharijneconvent tijdens een grootse 
tentoonstelling gewijd aan deze fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft 
inspireren. Ga mee op ontdekkingstocht langs historische bronnen, 
indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur. 
We verzamelen bij de Paaskerk om 14.00 uur. De kosten voor vervoer v.v. Utrecht 
en voor de toegang tot het museum zijn voor eigen rekening. 
Informatie en opgave: ds. Barbara de Groot, 020 -239 02 93/ 
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl . 
 

Tienerdienst in Paaskerk zondag 7 november 
Volgende week zondag (=7/11) is de tienerdienst in de Paaskerk. Na afloop van 
deze tienerdienst kunnen ouders kennismaken met de leiding.(zie berichtje). 
Wil je meer informatie, stuur dan een email aan: liesbeth.verstoep@gmail.com . 
  

mailto:a.s.pfauth@gmail.com
mailto:meulenmarijke@kpnmail.nl
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Kennismaking met de TienerDienst leiding 7 november 
Beste ouders van de TienerDiensten (voorheen ook JD12+ genoemd), na de 
"gewone" TienerDienst op 7 november in de Paaskerk willen wij, de TienerDienst 
leiding, u uitnodigen om ook een stukje TienerDienst mee te maken. Dan weet u 
ook een beetje wat uw kinderen moeten doorstaan en kunt u ook "officieel" 
kennismaken met de leiding en vragen stellen over het hoe en wat. 
Tot dan, of wie weet eerder.  
Groetjes namens de TienderDienst leiding, Anko Verburg. 
 

Verhaal in de Kruiskerk zondag 7 november 2021 (16.00 - 18.15 uur) 
Daniël wil belangrijk zijn voor koning Darius, maar tegelijkertijd trouw blijven aan 
zijn God. Daar steken jaloerse ministers een stokje voor en gooien Daniël in een 
kuil vol met leeuwen. Hoe zou dat aflopen? Beleef het verhaal op zondag 7 
november tijdens Verhaal in de Kruiskerk! 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. 
Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit Bijbelverhaal door middel 
van spelletjes, proefjes, creatieve en sportieve activiteiten. Daarna is er een korte 
viering (half uur) en als afsluiting eten we met elkaar.  
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 4 november aan bij: 
De jonge Kruiskerk (Antoinette Kamsteeg) 06 16 15 06 57/djk@kruiskerk-
amstelveen.nl of Jeugdwerker Nienke van der Heiden 06 37 22 76 76 / 
nienke@pga-b.nl . 
 

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 
De derde avond van dit seizoen van Meditatief Bijbellezen vindt op dinsdagavond 
9 november om 20.00 uur in de Kruiskerk plaats. 
 

Film: Mary Magdalene vrijdag 12 november om 20.00 uur in de Paaskerk 
Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven. Naarmate de 
bekendheid van de groep groeit en steeds meer mensen zich aangetrokken voelen 
tot de boodschap van Jezus, zal Maria's spirituele reis haar naar Jeruzalem 
brengen. Acteurs: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim. 
Regisseur: Garth Davis. 

U kunt deze film zien voor 7,50 incl. pauzedrankje. Voor meer informatie bel of 
mail ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl . 
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Sing Inn 
De oproep om deel te nemen aan de Sing Inn op 17 november heeft tot nu toe te 
weinig respons opgeleverd. We zoeken nog minstens 6 deelnemers. Als die niet 
komen moeten we de eerste bijeenkomst helaas naar 19 januari verplaatsen! 
Meldt zich deze week, dus voor zaterdag 6 november, alsnog aan bij 
meulenhenk@kpnmail.nl of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl . 
Henk van der Meulen. 
 

Bijbelkring Johannes en Jeremia 
De vierde bijeenkomst is op dinsdagmiddag 9 november om 14.00 uur in de 
Pelgrimskerk en staat onder leiding van ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, 
predikant@pelgrimskerk.nu  
 

Excursie Oranjehotel 
Voor de excursie naar het Oranjehotel hebben zich 22 deelnemers aangemeld. De 
excursie zal plaats vinden op donderdag 25 november. Aanvang om 14.00 uur. De 
deelnemers ontvangen nader bericht via hun email. 
We zitten tegen de maximale groepsgrootte aan. Meldt u zich alsnog aan als u 
meewilt. Bij een te grote intekening leg ik een reservelijst aan. Aanmelden: 
meulenhenk@kpnmail.nl of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl . 
Het NM Oranjehotel is verplicht om bezoekers naar een (papieren) QR-code te 
vragen. 
Henk van der Meulen 
 

Bedankt 
Blij verrast was ik door het bezoek en de fraaie bos bloemen die Nico Pool mij 
bracht namens de Kruiskerk. De aanleiding: het bereiken van een bijzondere 
leeftijd. Heel hartelijk dank hiervoor. 
Ria Kok – van Hall 


