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23 januari 2022 

Vandaag een boeket ter bemoediging en als teken van onze 
verbondenheid voor: 
- Leo en Nelleke van Kesteren 
 - Petra Kreb 

 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: 

Vanmiddag:  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. ds. 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 of stuur een emailbericht !  
 

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  
 
 
 

De Kruiskerk in de nieuwe Corona-lockdown: alleen online-diensten 
Informatie omtrent de coronamaatregels worden o.a. op de websites vermeld. 

Voor de actuele stand / informatie: kijk op de kerkwebsite en/of bel met Contact 

Kruiskerk.  
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Mededelingen 

 

Vanmorgen: Gezamenlijke dienst in Kruiskerk 
Vanmorgen zou ds. Werner Pieterse voorgaan in de Kruiskerk en ds. Roel Knijff in 
de Paaskerk. Omdat één van de gezinsleden van ds. Werner positief is getest op 
corona, is hij vanmorgen nog in quarantaine. Daarom is besloten tot een 
gezamenlijke, online viering van Kruiskerk en Paaskerk, waarin ds. Roel Knijff 
voorgaat vanuit de Kruiskerk. U kunt via www.kerkdienstgemist.nl/stations/2096-
Kruiskerk deze eredienst online volgen. Anita Winter 
 

Roeping 
Na zijn doop en de bruiloft in Kana leren we Jezus kennen in zijn leven en werken. 
Hij begint leerlingen om zich heen te verzamelen. Niet meteen de 12, die wij als 
zijn apostelen kennen; het gaat een voor een.  
Deze zondag staat het roepen centraal: eerst de roeping van Samuel en 
vervolgens de roeping van enkele van de leerlingen van Jezus. Het zullen er zeker 
meer dan 12 worden, als we ook de vrouwelijke volgelingen meetellen.  
De roeping van Samuel behoort tot de pareltjes van Bijbelverhalen. Ieder kan zich 
op eigen wijze herkennen in de verwarring en de naïviteit van Samuel. En dat niet 
alleen vanwege zijn leeftijd. Hij hoort een stem. En reageert volkomen 
onbevangen. 
Voor ons voelt dat minder eenvoudig. Geroepen worden is prachtig, als er iets 
moois wacht. Maar geroepen worden voor een taak, dat is van andere orde. 
Helemaal als die taak het ambt is. Misschien kunnen we door het lezen van deze 
verhalen iets ontdekken van het geheim van een roeping: gezien worden en 
gezien zijn; vertrouwen ontvangen en vertrouwen geven. 
Ds. Roel Knijff 
 

Vanmiddag: 16.30 uur - online muzikale vesper met werk van Telemann  
Telemanns solocantate Warum verstellst du die Gebärden is een piëtistische 
cantate uit de barok met veel muzikale uitbeelding van woorden en zinnen, 
devotie en betrokkenheid op het eigen innerlijk. Sopraan Nienke Oostenrijk zingt 
de cantate. Ze wordt begeleid door hoboïst Berend van Halsema, cellist Tara 
Kumar en organist & muzikale leider  Henk Trommel. Een groepje zangers uit de 
Kruiskerkgemeente zal de gemeente vertegenwoordigen en de liederen zingen. 
Liturg is dr. Hanna Rijken, behalve theoloog ook musicus. 
De vesper is om 16:30 uur te volgen op www.kerkdienstgemist.nl/stations/2096-
Kruiskerk. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. U kunt een 
gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008 0729 24 van de Commissie 
Cantatediensten. Van harte welkom!   
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Dank voor de bloemengroet ter bemoediging 
Ontroerd ben ik dat ik na de online dienst waaraan ik thuis had deelgenomen, de 
bloemen die ik tijdens de dienst voor in de kerk had zien staan, thuis aangeboden 
kreeg. Heel hartelijk dank daarvoor.  
Marie Wierda 
 

Overleden 
Op 10 januari jl. is overleden in de leeftijd van 81 jaar Hermien Wilkeshuis-Post. 
Zij woonde met haar man Hans in de Smeenklaan. Velen in de Kruiskerk 
kennen haar via de Christelijke Meditatiegroep en van vroeger via de Groen van 
Prinstererschool. Ook kwam zij wel bij de Vespervieringen in de Kruiskerk. 
Hermien was een liefdevolle, open en geïnteresseerde vrouw. Zij overleed in 
Hospice Bardo in Hoofddorp, waar zij kort tevoren tezamen met haar man was 
opgenomen. Wij wensen haar man en familie veel kracht en Gods Zegen toe in 
deze bewogen tijd. 
Postadres van Hans Wilkeshuis:  
Hospice Bardo, t.a.v. dhr. H. Wilkeshuis, Burg. Jansoniushof 11, 2131 BM 
Hoofddorp. 
 

Bedankt 
Twee memorabele verjaardagen en een 60-jarig huwelijksfeest ontgingen niet aan 
de aandacht van ons aller Leni Kieft. Ze bracht ons een vrolijk bezoek met 
schitterende bloemen. Dank aan haar en allen. 
Flip en Paula Brink. 
 

Nieuwe folders Vakantiebureau  
De nieuwe folders van het Vakantiebureau kunt u vinden op het leesrek achter in 
de kerk. Het Vakantiebureau biedt het hele jaar verzorgde vakanties aan. Voor 
senioren, mensen met een meervoudige beperking, mantelzorgers met 
thuiswonende partners met dementie, gezinsvakanties etc. 
De vakanties worden bijna altijd als zeer positief en fijn ervaren. Laat u eens 
informeren door de folder, door een van de diakenen of ga naar de website van 
het Vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl . 
 

Bedankt 
Mevr. Poesiat heeft ons namens de Kruiskerk gemeente verrast met een boeket 
rozen, ter gelegenheid van ons 63 jarig huwelijk. Hartelijk dank daarvoor.  
Met vriendelijke groet, Gerard en Elly Houtman 
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Kruispuntjes en de liturgie per mail 
De Kruispuntjes en liturgie verschijnen op papier, maar zijn ook via de website 
(www.kruiskerk-amstelveen.nl) te downloaden. Het is ook mogelijk om ze iedere 
week in uw mailbox te ontvangen: stuur mij dan een berichtje via het emailadres 
van de ledenadministratie. Ook als er zich wijzigingen voordoen, dan krijg ik graag 
een email van u. 
Hartelijke groet, Marjon Graven. 
ledenadministratie@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Zondagse bloemengroet. 
Wie komen voor de zondagse bloemengroet in aanmerking? Mensen van de 
Kruiskerkgemeente die om verschillende redenen een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Dan valt te denken aan: een operatie, een opname voor revalidatie 
in een zorginstelling, een val met gevolgen, een extra bemoediging of 
gemeenteleden die, vanwege lichamelijke of geestelijke oorzaken (tijdelijk) niet 
naar de zondagse dienst kunnen komen. 
Voorwaarde is wel dat de genoemde personen het eens zijn met het feit dat hun 
naam op de Kruispuntjes vermeld wordt. Daardoor wordt er vaak ook nadien 
aandacht aan de mensen gegeven door gemeenteleden met een welgemeende 
belangstelling. NB: Voor huwelijksjubilea en voor een 85e, 90e,  etcetera verjaardag 
bestaat een aparte bloemenlijst. 
U allen kunt personen voor de bloemengroet opgeven door middel van een email 
naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl  of een telefoontje naar Marijke v.d. 
Meulen (6452705) of Nel v.d. Muijsenberg (6452987). Op deze manier hopen we 
beter naar elkaar ‘om te kunnen zien’. 
 
 
 
 
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 

 
 


