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16 januari 2022 

Op deze zondag een bemoedigende bloemengroet, vergezeld 
van onze hartelijke groeten voor: 
- mevr. Corry Verheijke 
- Marjon Graven en Geert Toebes 

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

 
Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: alleen online !! 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 23 januari  
 10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 16.30 uur  Muzikale vesper, liturg: dr. Hanna Rijken 

 Zondag 30 januari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 6 februari  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

 Zondag 13 februari  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 
 

Contact Kruiskerk: 06 – 21 12 45 67 – contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Wilt u iets doorgeven aan de kerk, heeft u een andere vraag over kerk, pastoraat of 
heeft u hulp nodig: Bel met Contact Kruiskerk!  
 

Bloemengroet:  
Kent u iemand, die voor een bloemengroet in aanmerking komt? Stuur dan een email 

naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel met Nel van den Muijsenberg 020 
645 29 87. 
 

Kopij voor Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren via email 
mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl of via Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67. 
Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl  
 

Informatie omtrent de coronamaatregels worden o.a. op de websites vermeld. 

Houd daarom de websites in de gaten en/of bel met Contact Kruiskerk voor de 

actuele stand / informatie.  



2 

Mededelingen 

 

De Kruiskerk in de nieuwe Corona-lockdown: alleen online-diensten 
Helaas hebben moderamen en kerkenraad moeten besluiten tot nieuwe 
beperkingen als gevolg van de maatregelen in verband met corona: alle vieringen 
zullen online uitgezonden worden via Kerkdienstgemist.nl of onze eigen website, 
www.kruiskerk-amstelveen.nl. 
Henk van der Meulen, scriba 

 

Wie is verantwoordelijk? 

Wie is verantwoordelijk? Laat ik eerlijk zijn dat dit niet eerste vraag was, die mij 
opkwam bij het voorbereiden van komende zondag, als het gaat over de bruiloft 
in Kana. Maar gaandeweg drong deze vraag zich op. 
Dat er voor de bruiloft in Kana niet genoeg wijn is ingeslagen is pijnlijk, maar toch 
niet de verantwoordelijkheid van Jezus of van zijn moeder. Of strekt hun 
verantwoordelijkheid verder dan wij kunnen overzien? 
In de Testamentische lezing durft Mozes God voor te leggen wie er eigenlijk 
verantwoordelijk is voor het volk Israël dat zich nu midden in de woestijn bevindt. 
Wie heeft hen zover gebracht en wie is dan nu hun hoeder? 
De kinderen zullen met elkaar het verhaal lezen en bespreken van Kaïn en Abel. 
Het snijdt ieder door de ziel als Kaïn -na alles wat er gebeurd is- zichzelf denkt te 
vrijwaren met de vraag: Ben ik mijns broeders hoeder? 
Als wij in deze coronatijd moeten beslissen over het ophalen van een vaccinatie, 
blijft onze verantwoordelijkheid dan beperkt tot onszelf of de kleine kring mensen 
om ons heen? Of zou je onze verantwoordelijkheid ook breder kunnen zien? 
Wat gebeurt er met onszelf als deze vragen voorbij komen; hoe dicht komt het 
ons op de huid? Over wie gaat het eigenlijk als we de verhalen goed lezen en hoe 
kunnen ze ons helpen om vrijmoediger kind van God te zijn? 
ds. Roel Knijff 

 

Kinder- en tienerdienst 
Na de kerstvakantie vervalt de sluiting van scholen voor basis- en middelbaar 
onderwijs. Kinderen en tieners mogen gelukkig weer naar school! In lijn met deze 
versoepelingen beginnen we in onze gemeente voorzichtig aan ook weer met de 
kinder- en tienerdienst. De tienerdiensten vinden plaats in een eigen ruimte in de 
Kruis- of Paaskerk en de tieners en leiding houden zich daarbij aan regels als 
afstand houden en mondkapjes dragen. 
De kinderdienst begint voorlopig één keer per maand, op de derde zondag van de 
maand. Dat is de zondag waarvoor we sinds begin vorig jaar ouders en hun 
kinderen nadrukkelijk uitnodigen en er extra aandacht is voor de kinderen in de 
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dienst. Dat betekent dat we voor zondag 16 januari ouders met hun jonge 
kinderen uitnodigen om in de dienst in de kerk aanwezig te zijn. Andere 
kerkgangers kunnen vanwege de lockdown helaas nog niet komen. We willen 
graag onze kinderen de verhalen uit de Bijbel meegeven en fysieke aanwezigheid 
daarbij en contact met elkaar is voor kinderen van essentieel belang. We 
verwachten dan ook dat oudere gemeenteleden begrip hebben voor de 
uitzondering die we op dit moment voor kinderen en hun ouders maken. We 
kijken uit naar het moment dat iedereen zich weer kan aanmelden voor de 
diensten. 
Anita Winter 

 

Aktie Vrijheidsbrief januari online 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor een online Aktie Vrijheidsbrief. 
Op https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties ziet u alle acties die Amnesty op 
dit moment voert. U ziet daar foto’s met de namen van de mensen voor wie wij 
schrijven met het onderschrift “write for rights actie”. Dit zijn acties die voorheen 
werden aangeduid met “@stuur een mail!”. Als u een actie opent ziet u links een 
toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres 
en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn brief> te klikken. Doet 
u ook mee? 

 

Sing Inn 
Helaas kan de Sing Inn van aanstaande woensdag, 19 januari, NIET doorgaan. Dit 
omdat de situatie rond Corona nog erg onzeker is. 
De volgende geplande datum is 16 maart. Wij zullen dan eerst inventariseren wat 
de mogelijkheden zijn en naar uw belangstelling informeren! 
Peter van Dongen en Henk van der Meulen. 
 

Bloemengroet 
We waren enorm verrast toen onze vrienden Ineke en Humphrey Jansen ons 
namens de Kruiskerk-gemeente een prachtig boeket kwamen bezorgen, ter 
gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Wat een verwennerij! 
Héél hartelijk bedankt. Nico en Bea Westerhof 
 

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 
Kerkelijk Bureau  

(di-do.9-12.30u) 

020 - 641 36 48 kerkelijkbureau@pga-b.nl 

 


