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Zondag 7 november 2021 

Vandaag een boeket bloemen ter bemoediging en  vergezeld 
van  onze hartelijke groeten, voor 
- Dhr. en mevr. Tilburgs 
- Mevr. Adrie den Hartog 

 

 

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: 

Vanmiddag  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, Gedachteniszondag 

 Zondag 28 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 
 

Datum:  Tijd:   Activiteit: 

 Vanochtend   
 Kennismaking ouders met de TienerDienst 
 leiding (na tienerdienst, Paaskerk) 

 Vanmiddag  12.00 uur  Koffieconcert 

 Vanmiddag  15.00 uur  Herdenking Sterven aan de hoop (zie bericht) 

 vrijdag 12 november  20.00 uur  Film: Mary Magdalene 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 



2 

Mededelingen 
 

Tienerdienst vanochtend in de Paaskerk 
In de TienerDienst vanochtend ontmoeten we een ex-gedetineerde, die in de 
gevangenis is opgeleid tot barista. We praten door over hoe het is om 
gevangene te zijn en daarna weer je leven op te pakken en lezen daarbij een 
stuk uit Richteren. 
Wil je meer informatie, stuur dan een email aan: liesbeth.verstoep@gmail.com  
 

Laatste dag van de landelijke Dorcas-voedselactie 
Deze zondag is de laatste dag van de landelijke Dorcas-voedselactie. U kunt 
met de codes die op de briefjes staan een bedrag overmaken voor één of 
meerdere voedingsmiddelen. Een donatie per bank overmaken kan ook: NL04 
RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas Voedselactie 2021 
 

Na de dienst (12.00 u.): Koffieconcert van aanstormend muzikaal talent 
Sopraan Iris Bouman en pianist Geert Omta brengen een programma met 
liederen en enkele stukken voor pianosolo. Iedere bezoeker moet bij de 
ingang een coronatoegangsbewijs en ID laten zien. Het concert is ook mee te 
maken via een livestream op kerkdienstgemist.nl. Er wordt geen entree 
gevraagd, maar een – ruimhartige - vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 

Vanmiddag (15.00 uur ): Herdenking “Sterven aan de hoop”  
Vandaag om 15.00 u. is in de Mozes en Aäronkerk de jaarlijkse oecumenische 
herdenking plaats van vluchtelingen, die afgelopen jaar omkwamen aan de 
Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke 
plaats in. De theologe Manuela Kalsky zal de toespraak verzorgen. Verder 
werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt 
afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden 
uitgestrooid om de overledenen te gedenken. 
Voorafgaand aan de herdenking houdt prof. Thomas Spijkerboer een lezing 
over het migratiebeleid van de EU in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 
205, aanvang 13.30 u. Professor Spijkerboer is hoogleraar aan de VU en 
verricht toonaangevend onderzoek op het terrein van het (inter)nationale 
migratie- en vluchtelingenrecht. Aanmelden voor de lezing via 
info@santegidio.nl . De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door de Raad 
van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, De Protestantse Diaconie en 
Gemeenschap van Sant’Egidio.  
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Deze week 
De eerste week van november is altijd een beetje duizelingwekkend vanwege 
de opeenhoping van memorabele dagen: Hervormingsdag, Allerheiligen, 
Allerzielen, Dankdag voor gewas en arbeid en dan deze week de afkondiging 
van nieuwe coronamaatregelen en de klimaatmars.  
Het lijkt of we door de verschillende dagen heen worden meegetrokken in een 
twist over prioriteiten; wat vraagt in de eerste plaats onze aandacht? Maar 
misschien verwijzen de dagen uiteindelijk wel naar iets gemeenschappelijks: 
wij mensen zijn kwetsbaar. En we hebben elkaar en God nodig om ons veilig te 
voelen. 
Natuurlijk worden we door deze dagen ten diepste opgeroepen om niet 
passsief toe te kijken naar wat er om ons heen gebeurt, maar om samen zorg 
te dragen voor de toekomst. Maar hoe? In de Bijbel komen we met regelmaat 
het beeld tegen van schapen die zich maar moeizaam in de kudde voegen. En 
zelf willen we ook geen dom volgzaam schaap zijn.  
En toch verlangen we naar veiligheid; wie zich heeft laten vaccineren, net als 
degene die dat juist niet wil. Waar en wanneer zijn we veilig? Wat zegt ons 
hier en nu dan het beeld van de herder? Na een heftige week mogen we 
samenkomen in de kerk en deze zondag ook delen in de Maaltijd van de Heer; 
delen in de van God gegeven gaven. Wat doet dat met ons?  
ds. Roel Knijff 
 

Dinsdag 9 november (14 u. , Pelgrimskerk): Bijbelkring Johannes en Jeremia 

De vierde bijeenkomst is op aanstaande dinsdag, 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  
 

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 
De 3e avond van dit seizoen van Meditatief Bijbellezen vindt op dinsdagavond 
9 november om 20.00 uur in de Kruiskerk plaats. 
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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 . 
 

Excursie Oranjehotel donderdag 25 november 
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 
 

Dankwoorden 
Zondag 31 Oktober heb ik weer kunnen luisteren en kijken naar de dienst waar 
Barbara de Groot in voorging. Preek en liederen de moeite waard om nog eens  
te beluisteren. 
Niet lang na de dienst werd ik verrast door Han Jongeneel, die mij een prachtig 
boeket overhandigde met de liturgie, Kruispuntjes en een mooie kaart namens 
Cor Omta, ds. Barbara de Groot en Han Jongeneel. Hartelijk dank daarvoor 
getuige het meeleven wanneer het even wat minder goed gaat. 
Wie niet genoemd werd, is de organist Henk Trommel. Speciaal naar zijn 
orgelspel luister ik graag, temeer daar hij ook altijd laat zien wat er gespeeld 
wordt. Veel dank daarvoor Henk. 
Alle betrokkenen een hartelijke groet, An Poot 
 


