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6 maart 2022 

Deze zondag is het eerste boeket bloemen bestemd voor Irene 
van Eenige.. Zij heeft vele jaren voor de kinderen in de kerk 
(basisschoolleeftijd) de kinderdienst verzorgd, waarvoor heel 
hartelijk dank! 
Het tweede boeket is voor Saskia de Jong. Wij wensen haar van 
harte beterschap! 

 
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 

 Zondag 13 maart 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 10.00 uur TienerDienst in de Paaskerk 

 Woensdag 16 maart  13.30 uur  Sing Inn 

 Zondag 20 maart  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zaterdag 26 maart  17.00 uur  TienerDienst: Film en eten in de Paaskerk 

 Zondag 27 maart 

 10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 10.00 uur  TienerDienst 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Bettine Siertsema 

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 
 

Corona-beperkingen:  
alle voor kerkdiensten geldende beperkingen zijn met ingang van zondag 27 
februari ingetrokken. Dus geen mondkapjes meer, geen verplichte 1,5 meter 
afstand meer en aanmelden is niet meer nodig. Ook is er na de dienst weer 
ontmoeting met koffie mogelijk. Er zijn 2 plaatsen waar koffie wordt geschonken: 
in de Pauluszaal voor mensen die graag willen zitten, en achterin de kerkzaal voor 
anderen. Op advies van de PKN houden we wel een gedeelte van de zitplaatsen 
gereserveerd voor mensen, die toch onderling afstand willen bewaren. Daartoe 
zijn de voorste rijen van het linker vak (bij de vleugel) gereserveerd. De 
betreffende banken zijn gemarkeerd met zitkussentjes. 
 

Eerste zondag in de 40 dagen 
Twee jaar geleden was de Vastenavond het moment waarop in Nederland het 
coronavirus doorbrak. Carnaval bleek een goede gelegenheid voor een boost in de 
verspreiding. Het stormde die dagen. Wij hebben ons vanwege het weer 
verscholen in ons heerlijke tijdelijke verblijf aan de rand van het dal tussen de 
heuvels van het Limburgse land. En kwamen gezond weer thuis. 
Vlak voordat de 40 dagen dit jaar zouden beginnen, werden de maatregelen 
opgeheven. De Vastenavond werd vrij gegeven, waar velen er al niet meer op 
hadden durven hopen. Haastig worden de festiviteiten georganiseerd. Nu er 
eindelijk weer ademruimte kwam, zou het feest gevierd worden. Het land hunkert 
naar bevrijding.  
De avond dat de kroegen weer open mogen, stormt het over Nederland. Met 
verbijstering zie ik hoe grote bomen in Amstelveen plat liggen. De pannen 
schuiven van het dak van de kerk en water stroomt binnen. En als de Olympisch 
Spelen beëindigd zijn valt Rusland de Oekraïne binnen. Oorlog in Europa. 
Bommen op steden. Tanks in de straten. Mensen vluchten massaal. 
40 dagen van bezinning voorafgaand aan Pasen. Een week geleden voelde het nog 
heel anders. Er is niet alleen van alles gebeurd, er is ook van alles veranderd. 
Vrede en veiligheid kunnen wankelen door een bankencrisis, door een pandemie, 
door cyberaanvallen, maar ook door bruut geweld. We waren het bijna vergeten. 
Meer dan ooit begin ik aan de 40 dagen in verwarring. Zoveel te overdenken, 
zoveel onzekerheid, zoveel ellende. En voor het eerst sinds lange tijd schijnt 
buiten de zon. Net als 2 jaar geleden, toen we een fantastisch voorjaar hadden. 
We zullen de komende dagen ons brengen!? We mogen elkaar vasthouden, door 
deze 40 dagen heen. Op weg naar Pasen. Naar opstanding. Hoe dan ook. 
Goddank.  
ds. Roel Knijff 
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Na de dienst koffiedrinken en kennismaken 
Komende zondag is er weer koffiedrinken na de dienst. We mogen elkaar weer 
ontmoeten. En voor degenen die zich daarvoor bij onze scriba Henk van de 
Meulen hebben opgegeven is er vervolgens ook nog gelegenheid voor 
kennismaking. We hebben de afgelopen tijd verschillende momenten aangeboden 
om met mij kennis te maken en dit is de laatste bijeenkomst in die reeks.  
Natuurlijk gaat de kennismaking daarna gewoon verder op alle moment dat we 
elkaar ontmoeten. 
 

Paasgroetenkaartenactie 2022 
Deze zondag  is de laatste gelegenheid om de beschreven Paaskaarten voor 
gedetineerden in te leveren. Mocht u ze vergeten zijn neem dan contact op met 
een van de diakenen voor de verdere afwikkeling. 
Dit jaar zorgt u ervoor dat (circa) 100 kaarten met een persoonlijke groet 
verstuurd kunnen worden. Waarvoor hartelijk dank! 
 

Veertigdagentijdkalender 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen. '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 misschien nog enkele papieren exemplaren. U kunt ook 
dagelijks de online-versie bekijken op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd 
U kunt op deze site u ook aanmelden om de 40dagentijdkalender iedere ochtend 
in uw mailbox te ontvangen. 
 

Sing Inn 
Na een stop van exact 2 jaren is het in maart weer mogelijk een Sing Inn te 
houden. We doen dat op woensdag 16 maart, vanaf 13.30 uur. Vanwege de 
gemeenteraadsverkiezingen moeten we uitwijken naar de Bankraszaal, maar dat 
is geen probleem. Wel willen we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen 
rekenen. Wilt u zich daarom opgeven bij de scriba (telefoon 06 55 17 40 89 of 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). We rekenen op een fijne groep zangers.  
Peter van Dongen, Henk van der Meulen. 
 

Terugkijken videostreams 
In verband met onder andere de beeld- en geluidslicenties op de in de dienst 
gebruikte liederen hebben de kerkrentmeesters voorgesteld de openbare 
toegang tot opgenomen diensten te beperken tot één maand. Oudere 
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opnamen blijven wel een jaar bewaard, maar worden met een code 
afgeschermd. Indien u een oudere opname wilt bekijken kunt u een éénmalige 
code aanvragen bij de scriba (scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of telefoon 06 
55 17 40 89). Wilt u dan wel aangeven welke dienst u terug wilt zien? U 
ontvangt dan via email een toegangscode. 
 

Dank 
Heel hartelijk dank voor de mooie cyclaam voor mijn verjaardag die door Marjan 
Kostman mij is gebracht. Ine Zoet 
 

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’. 
 

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 


