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6 februari 2022 

Deze eerste zondag van februari een boeket bloemen, ter 
bemoediging en vergezeld met onze hartelijke groeten, voor 
- fam. Visch 
- mevr. Neely de Knegt 

 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 cq activiteit 

 Donderdag 10 februari  14.30 uur Vrouw en Geloof 

 Zondag 13 februari 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 12.00 uur  Kruiskerkconcert zie bericht 

 Maandag 14 februai  14.00 uur  Open huis zie bericht 

 Zondag 20 februari  10.00 uur  Ds. Mirjam Buitenwerf 

 Zondag 27 februari 
 10.00 uur  Dr. Harmen de Vries 

 16.30 uur  Muzikale vesper, liturg: Sieb Lanser 
 

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

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 
Tot dinsdagavond 18.00 uur kunt u kopij voor de Kruispuntjes inleveren via email 
mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl of via Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67. 
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Mededelingen 

 

Coronamaatregelen: openstelling met beperkingen 

De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn toegankelijk, maar nog wel met beperkingen: 
• Maximaal 50 bezoekers (exclusief medewerkers) 
• De regels t.a.v. afstand houden, aanwijzing van plaatsen en het dragen van een 
mondkapje als u loopt zijn van toepassing 
• Koffiedrinken is met het oog op het houden van de afstand nog niet mogelijk 
•Aanmelden (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl) is sterk aanbevolen 
• Niet aangemeld? Dan krijgt u alleen toegang als er nog een plaats beschikbaar 
is. 
 

Vrouw en Geloof 
De bijeenkomst van Vrouw en Geloof op donderdag 10 februari a.s. is van 14.30 
uur tot 16.00 uur. En begint dus niet om 14.00 uur. 
 

Orgel- en pianorecital door Alexander de Bie 
Zondag 13 februari is er om 12.00 uur weer een Kruiskerkconcert. De 20-jarige 
Alexander de Bie zal op het orgel de monumentale Prelude en Fuga in C-groot 
(BWV 547) van Bach spelen. Ook van Bach het Trio over ‘Allein Gott in der Höh sei 
ehr’ (BWV 664) en een bewerking over dit koraal (BWV 675). Verder speelt hij 
werken van Brahms. Op het orgel twee koraalbewerkingen uit Opus 122, op de 
vleugel de virtuoze en dramatische Eerste pianosonate. Brahms’ opus 1, waarmee 
hij zich als componist voor eens en al op de kaart zette. Er mogen 50 mensen 
komen; aanmelden op concert@kruiskerk-amstelveen.nl of bij Aart Appelhof.  
Bij binnenkomst vragen we om uw QR Code of vaccinatiebewijs. 
Toegang vrij; deurcollecte of bijdrage op de bankrekening van de commissie 
cantatediensten (NL98 INGB 0008 0729 24). 
 

Open Huis maandag 14 februari 
We nodigen u graag uit voor een Open Huis op maandagmiddag 14 februari van 
14.00-16.00 uur. Vanaf 13.30 uur zijn de deuren open en wordt u ontvangen met 
een kopje thee of koffie. 
Ds. Roel Knijff zal op die middag ook graag aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid 
om wat nader kennis met elkaar te maken. Er zal ongetwijfeld meer dan genoeg 
stof tot praten en overdenken zijn. We gaan er een gezellige middag van maken. 
Vanwege afstandsregels, kunnen we een beperkt aantal mensen plaatsen. We 
willen daarom vragen om u aan te melden. Ook vragen we bij toegang om QR 
Code of een vaccinatiebewijs. Dit klinkt helaas niet erg welkom. Maar is toch nog 
nodig voor de veiligheid. 
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Voor informatie of aanmelden mail naar: a.s.pfauth@gmail.com of 
meulenmarijke@kpnmail.nl  
Bellen kan ook: 06 14612726 (Anita; spreek svp duidelijk naam en 
telefoonnummer in) of 020 6452705 (Marijke). 
Hopelijk tot ziens. Marijke van der Meulen, Anita Pfauth 
 

Paasgroeten gedetineerden 
Doet u dit jaar (weer) mee met het sturen van een paaskaart aan een 
gedetineerde in één van de Nederlandse gevangenissen? Zo brengt u hen een 
lichtpuntje in hun bestaan. U kunt via een van de diakenen, tel.nr. 020-
6452705(Marijke van der Meulen) of via email diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl 
dubbele kaarten bestellen. Eén deel is voor de gedetineerde, het andere kan 
hij/zij opsturen naar een vriend of familielid. Er worden voorbeeldteksten 
bijgeleverd. De kaarten kosten 2 euro per stuk (incl. postzegel). Het bedrag voor 
de kaarten kunt u overmaken naar banknummer NL74 RABO 0373 7360 37 van 
Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. ‘ Paasgroet 
gedetineerde’ 
Vorig jaar konden we vanuit de Kruiskerk 90 kaarten versturen en hopen dat dit 
jaar ook weer te kunnen doen. Helpt u mee? 
 

Actie Kerkbalans 2022 "Geef voor je kerk" 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel verschillend 
zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is! Om zo’n 
waardevolle plek te blijven is het belangrijk dat we ons samen enthousiast en 
actief blijven inzetten. Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te 
blijven voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst! Hiervoor vragen wij u 
ook om een financiële bijdrage.  
Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans wordt besteed om onze activiteiten te blijven 
uitvoeren, zoals de wekelijkse zondagsvieringen op drie verschillende plekken, het 
organiseren van verdiepings- en ontmoetingsbijeenkomsten en kinderactiviteiten. 
Geef voor je kerk! Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans of via ons digitaal portaal 
https://site.skgcollect.nl/74/ 
Voor alle vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau op 
dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.30 uur, telefoon (020) 641 36 48 of per 
e-mail kerkelijkbureau@pga-b.nl. 
 

De vakantieweken van het Vakantiebureau gaan weer van start! 
De Paasvakantieweek zal, anders dan in de vakantiegids vermeld, toch 
plaatsvinden van zaterdag 16 april - zaterdag 23 april. In deze week vieren gasten 
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en vrijwilligers samen de Paasdagen in Hotel Nieuw Hydepark! Al wandelend of 
fietsend kan men genieten van de ontluikende natuur op het landgoed. 
In huis zijn er (creatieve) activiteiten en in de avond is er een sfeervol en gezellig 
avondprogramma. 
Wilt u er op korte termijn op uit? Er is op dit moment nog plek in de volgende 
weken: 
Nieuw Hydepark, Doorn 16 april - 23 april (Paasweek) Gemengde senioren 
vakantie 
Dennenheul, Ermelo 30 april – 7 mei Vakantie voor mantelzorgers en hun 
thuiswonende partner met dementie 
Dennenheul, Ermelo 7 mei – 14 mei Seniorenvakantie zonder of met lichte zorg 
Dennenheul, Ermelo 14 mei – 21 mei  Seniorenvakantie zonder of met lichte zorg 
Ook later in het seizoen zijn er nog diverse mogelijkheden! 
Men kan zich aanmelden via de website www.hetvakantiebureau.nl of een 
vakantiegids en reserveringsformulier aanvragen via: info@hetvakantiebureau.nl, 
0343 74 58 90. Of bij een van de diakenen. 
 

Dringend gezocht: diakenen en collectanten 
De diaconie van de Kruiskerk zal na half mei inkrimpen tot 3 personen. Om de 
huidige taken te kunnen blijven uitvoeren zijn wij dringend op zoek naar 
gemeenteleden die zich geroepen voelen tot het ambt van diaken. Naast twee 
vergaderingen per maand is er de praktische uitvoering van acties en nieuwe 
ideeën. Circa eenmaal per maand doet een diaken dienst in de zondagse 
eredienst. Voelt u zich geroepen? Spreek dan een van de diakenen aan voor meer 
informatie. 
Om nu reeds de taken van de diakenen te verlichten zijn we ook op zoek naar 
collectanten die circa eenmaal per maand het collectegeld en de collectebonnen 
tellen en registreren. Deze activiteit is niet tijdrovend. Na de zondagse dienst bent 
u ongeveer een half uur met deze taak bezig. U wordt ingewerkt door ervaren 
collectanten of diakenen. Leeftijd speelt geen rol. 
Voor beide functies graag aanmelden bij een van de diakenen of via de mail 
diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Bedankt 
Zondag jongstleden bracht Jos Pronk ons een boeket fraaie bloemen namens de 
Kruiskerkgemeente. Mijn hartelijke dank daarvoor. 
Hartelijke groeten Hein Koningen 


