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13 februari 2022 

De twee boeketten uit de kerk gaan vandaag, als bemoediging 
en daarbij onze hartelijke groeten naar: 
- Ton en Martine Kotterer 
- Gerry Koppe 

 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 

 Vandaag 

 10.00 uur Tienerdienst 

 12.00 uur  Kruiskerkconcert zie bericht 

 19.15 uur  Viering met liederen uit Taizé Paaskerk 

 Maandag 14 februai  14.00 uur  Open huis zie bericht 

 Dinsdag 15 februari  20.00 uur  Hopeloos hoopvol zie bericht 

 Zondag 20 februari  10.00 uur  Ds. Mirjam Buitenwerf 

 Woensdag 23 februari  16.00 uur  Vesper Titus Brandsmakerk zie bericht 

 Zondag 27 februari  
 10.00 uur  Dr. Harmen de Vries 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Sieb Lanser 

 Zondag 6 maart  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

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 plaats beschikbaar is. 
 

TienerDienst 
Vandaag hebben we weer een TienerDienst, deze keer in de Kruiskerk. 
We zijn van plan sterke verhalen uit te wisselen... 
 

Hoop 
Met de komst van Eric Citroen voor het ouderenwerk in onze gemeente is het 
pastorale team weer compleet. We mogen vieren dat hij aan de gemeente wordt 
verbonden als kerkelijk werker en als ouderling. Binnen de kerkorde is er nu 
gelukkig ruimte om ook kerkelijk werkers als ambtsdrager aan de gemeente 
verbinden. Daarmee worden zij naast medeweker, ook lid van de kerkenraad. 
Vanzelfsprekend is hij daarom betrokken bij de voorbereiding van de viering. Op 
zijn verzoek nemen we een chassidisch verhaal op bij de lezingen: de joodse 
wijsheden bereiken ons niet alleen met de Bijbel, maar ook in de vorm van talloze 
verhalen die op bijna humoristische wijze, prachtig blootleggen waar het in het 
leven echt om gaat. 
We vervolgen verder de lezing uit Johannes 11. Het verhaal dat wij kennen als de 
opwekking van Lazarus, maar dat natuurlijk begint bij de wijze waarop hij 
ingeslapen is. Door het verhaal in onderdelen te overdenken, kunnen we nog 
dichter komen bij de goede boodschap die Johannes aan ons wil overbrengen: 
leven en dood verhouden zich anders tot elkaar dan wij vaak denken. 
Voor Martha is het een worsteling: ze gelooft oprecht in God en ze vertrouwt 
Jezus. Maar hoe verhoudt zich dat tot de ervaren werkelijkheid. Waarop mag je 
eigenlijk hopen als je aan het einde van het leven staat. Of is dat niet het einde? 
Wanneer is een leven voltooid? Waar vind je hoop? Vragen van toen en vragen 
van nu.  
ds. Roel Knijff 
 

Kruiskerkconcert: Orgel- en pianorecital door Alexander de Bie 
Vandaag geeft Alexander de Bie, 20 jaar jong, een concert in de Kruiskerk. Hij zal 
zowel spelen op het prachtige neo-barokke orgel als op de vleugel.  
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Alexander de Bie is een getalenteerd en bevlogen musicus. Aan het conservato-
rium in Wenen bereidt hij zich momenteel voor op een loopbaan als concert- 
organist en -pianist. Op het Flentrop-orgel van de kerk speelt hij van Johann 
Sebastian Bach de monumentale prelude en fuga in C-groot (BWV 547) en een trio 
over en een koraalbewerking van Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 664 en 675). 
Daarnaast horen we op het orgel twee koraalpreludes van de romantische 
componist en Bach-bewonderaar Johannes Brahms. 
Op de vleugel zal Alexander van Brahms de virtuoze en dramatische Eerste 
pianosonate in C-groot spelen. Brahms componeerde zijn opus 1 toen hij 20 jaar 
oud was, even oud als de pianist die dit recital geeft. 
Vanwege de coronavoorschriften moet ieder zich vooraf opgeven. Dat kan met 
een mail naar concert@kruiskerk-amstelveen.nl of door te bellen naar 020-
6434405. Bij de ingang wordt u gevraagd uw coronatoegangsbewijs te tonen. Het 
concert is ook mee te maken via een livestream op kerkdienstgemist.nl. 
Aanvang 12.00 uur, duur circa een uur. 
 

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. 
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 
 

Hopeloos hoopvol - belijdenissen van een postmoderne pelgrim 
Zeggen wat je niet gelooft is soms makkelijker dan zeggen wat je wel gelooft. Hoe 
kunnen we in deze tijd spreken over God? Op twee avonden gaan we met elkaar 
in gesprek onder leiding van Enrieke Damen. Voor iedereen die stil wil staan bij de 
vraag 'wat geloof ik nou eigenlijk?' 
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een van de spannendste en 
controversieelste denkers in de moderne theologie. Voor Caputo gaat in de naam 
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(van) God een onvoorwaardelijke oproep schuil zonder dwang, zonder macht, 
zonder garantie. ‘God bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’. 
Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in het gedachtengoed van Caputo. 
Locatie  Paaskerk 
Datum   dinsdagavond 15 februari en 1 maart 
Tijd   20.00 - 22.00 uur 
Leiding  Enrieke Damen 
Opgave  ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-
amstelveen.nl 
 

Veertigdagentijdkalender 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen(vanaf 2 maart). 'Alles komt goed?!' is het 
thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te 
geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons 
daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goed komt. 
Achter in de kerk liggen enkele papieren exemplaren. U kunt ook dagelijks 
vanaf 2 maart de online-versie bekijken door aanmelding bij 
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 

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  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 deel kan 
hij/zij opsturen naar een vriend of familielid. 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’. 
 

Vesper in de Titus Brandsmakerk. 
De verwachting is dat Titus Brandsma op korte termijn heilig wordt verklaard. Dit 
naar aanleiding van zijn moedige houdig in de oorlog, in de gevangenis en in 
Dachau waar hij werd vermoord. Op woensdag 23 februari, de geboortdag van 
Titus, wordt om 16 uur een vesper gehouden met als thema 'Dankbaarheid'. De 
viering wordt ingevuld rond enkele teksten van Titus. Voorgangers zijn: deken 
Eugene Jongerden, diaken Paul Koopman en pastor Renger Prent. Orgel/piano: 
Vincent Dorenbos. 


