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20 februari 2022 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet uit onze kerk 
en namens ons allen voor: 
- Wouter en Leni Kieft 
- Mw. Adrie Kroon 
- de deelnemers aan de vieringen in en de geestelijk 
verzorgers van het Detentiecentrum op Schiphol (zie ook het 
berichtje).   

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 

 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 

 Zondag 13 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 nog van kracht: 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. 
Naar het zich laat aanzien zullen, met ingang van 25 februari a.s., alle voor de kerk 
geldende coronaregels vervallen. Aanmelden voor de zondagen vanaf 27-2-2022 is 
dan niet meer nodig. Maar een en ander kan nog veranderen, dus houd 
deberichtgeving in de gaten. Scriba 
 

Vanmorgen: Bloemengroet in Detentiecentrum Schiphol 
Vandaag staan er namens de Kruiskerk weer bloemen bij de vieringen in het 
detentiecentrum op Schiphol. Met ongeveer 25 kerkgemeenten van diverse 
gezindten rondom Schiphol verzorgen we bij toerbeurt deze bloemengroet. De 
deelnemers aan de kerkdiensten en hun geestelijk verzorgers zijn heel erg blij, dat 
er aan hen gedacht wordt. Anita Pfauth 
 

Vanmorgen: Aktie Vrijheidsmail februari 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. Als u op deze link 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link 
kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty 
op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op gericht 
is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het betreft, een petitie, mail 
of brief. De mailacties herkent u aan @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 e-mail> te 
klikken. Doet u ook mee? 
 

Uitvaartdienst van Chris Gastel op 22 februari a.s.  

Afgelopen zondag werd het overlijden van Aresinus Christinus (Chris) Gastel 
afgekondigd op de leeftijd van 90 jaar. 
De, voor donderdag 17-2 aangekondigde, uitvaartdienst is in verband met een 
corona-besmetting van één der familieleden uitgesteld tot dinsdag 22 februari, 
14.00 uur in de Kruiskerk. Ds. Sieb Lanser zal in deze dienst voorgaan. 
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Vesper in de Titus Brandsmakerk. 
De verwachting is dat Titus Brandsma op korte termijn heilig wordt verklaard. Dit 
naar aanleiding van zijn moedige houding 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. 
 

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 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen namens de Kruiskerk door Marijke en 
Henk van der Meulen gebracht. Ik kijk er met plezier naar en ben er erg blij mee. 
Hartelijke groeten, Neely de Knegt - Krul. 
 

Paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen 
Deze en volgende week zondag kunt u nog kaarten aanschaffen die, via de PKN in 
Utrecht, verstuurd worden naar de landelijke penitentiare inrichtingen als 
bemoediging voor degenen, die daar verblijven. Uw paaskaart aan een 
gedetineerde is een lichtpuntje in hun bestaan. Want het 2e deel van de dubbele 
kaart kan een gedetineerde opsturen naar een vriend of familielid. 
Na afloop van de dienst zijn de kaarten + toelichting verkrijgbaar bij een van de 
diakenen. 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. 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’. 
Graag de beschreven kaarten inleveren op uiterlijk 6 maart aanstaande in de kerk 
of via een van de diakenen.   
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Kennismaking met ds. Roel Knijff: 23/2 of  24/2  of 6/3 (na de dienst) 
Zoals u mogelijk al in Present hebt gelezen wil ik graag -nu het mag- in wat breder 
verband met u kennismaken. Daarvoor zijn er de komende week 2 mogelijkheden: 

- op woensdagmiddag 23 februari om 14.00 uur  

- op donderdagavond 24 februari om 20.00 uur  

 Een derde mogelijkheid is er op zondag 6 maart na de dienst. U kunt zich opgeven 
bij onze scriba Henk van der Meulen (scriba@kruiskerk-amstelveen.nl ). Bellen mag 
ook (06 55174089). Als u zich opgeeft, weten we of we meer momenten moeten 
organiseren, of dat we bijeenkomsten beter kunnen samenvoegen.  
Zelf hoop ik dat het geen eenzijdige kennismaking wordt. Daarom stel ik voor iets 
mee te brengen wat u dierbaar is en helpt om te vertellen wat u raakt en verbindt 
in uw geloof en/ of in de gemeente en kerk. Zo zal het ook een onderlinge 
kennismaking worden. Want het zou niet protestants zijn als alles alleen om de 
dominee draait. En als hij kan sluit ook onze nieuwe pastor voor ouderenwerk aan 
bij de ontmoeting. Eric Citroen is afgelopen zondag in het ambt bevestigd. We 
horen graag van u.  
ds. Roel Knijff 
 

Bedankt 
Mijn hartelijke dank voor de bloemen uit de kerkdienst, die Riekus Kok mij op 
maandag kwam brengen in het verpleeghuis aan de Poel. Ik ben gelukkig nu weer 
thuis. Groet aan jullie allen. Dag, Roline Woldinga-Veldkamp 
 

Donderdag 17 maart (15 u., Paaskerk) : leeskring romans  
Een kring voor (een kleine groep) enthousiaste lezers, die bij elkaar komen om 
gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken. We lezen voor 
17 maart  De Kaasfabriek van Simone van der Vlugt. Informatie en opgave: Albert 
van Blaaderen, 0297-58 25 93, literatuur@paaskerk-amstelveen.nl . 
 

Overleden 
Op 8 februari 2022 is de heer Jan Fransen overleden. Hij werd 87 jaar. 


