
KRUIS-

PUNTJES 

          
 

 
 
 

 

1 

13 maart 2022 

Deze tweede zondag in de veertigdagentijd gaan de bloemen 
uit de kerk met onze hartelijke groeten en als teken van 
verbondenheid naar  
- mevr. Petra Kreb 
- dhr. T. Roubos. 

 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 16 maart   13.30 uur  Sing Inn 

  15.00 uur  Kerk open voor bezinning 

 Zondag 20 maart  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

  12.00 uur  Kruiskerkconcert: Vespucci-kwartet 

 Woensdag 23 maart  19.15 uur  Gebedsdienst i.v.m. de oorlog in Oekraïne 

 Zondag 27 maart  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

   10.00 uur  TienerDienst 

  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Bettine Siertsema 

 woensdag 30 maart  17.00 uur  SAT-Maaltijd 

 Zondag 3 april  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 
 

Corona-beperkingen:  
Alle voor kerkdiensten geldende beperkingen zijn ingetrokken. 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. 
 

Tweede zondag in de 40 dagen 
Het voelt net als 2 jaar geleden. Ik kijk naar buiten en zie de zon schijnen. Je ziet 
en voelt dat het jonge groen op doorbreken staat. Alles wijst er op dat het leven 
weer opnieuw begint. Pasen is in aantocht. Dit is de tijd van de hunkering naar het 
moment dat het gaat gebeuren. Maar juist wat hier naar buiten kijkend niet in 
beeld is, verstoort alles.  
Het is oorlog. Het is oorlog in Europa. Het is oorlog aan de andere kant van de 
grens en dus is het ook onze oorlog. En anders dan bij voormalig Joegoslavië kan 
deze oorlog zomaar de grens oversteken. Joegoslavië was een brandhaard. De 
volken daar delen een pijnlijke geschiedenis van onderlinge twisten. Na de dood 
van Tito werd de strijd wederom uitgevochten. Onderling. Op de Balkan. 
Nu voelt dat anders. We zijn niet bang zoals tijdens corona, maar je moet er toch 
niet aan denken dat… Onze samenleving hapert. Wederom blijkt hoe we 
bufferruimte missen; als er iets mis gaat hebben we geen reserves. Daarbij 
denken we vooral economisch en militair. De escalatieladder zijn we in een paar 
dagen tijd al ver omhoog geklommen. 
In de kerk gaat het over andere reserves. Waartoe zijn we als mens in staat? En als 
gemeenschap? In geloof en vertrouwen? De gang door de veertig dagen brengt 
ons bij de tweede zondag. Met lezingen over de dreiging wat te gebeuren staat. 
Hoe kunnen we uit Testament en Evangelie leren, zodat we ons niet laten 
beetnemen door de waan van de dag en door de doem van onze zorgen?   
ds. Roel Knijff 
 

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 
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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. 
 

Kerk open voor bezinning 
Met ingang van woensdag 9 maart is de Kruiskerk op woensdagmiddagen van 
15.00 tot 17.00 open zijn. U bent welkom voor een persoonlijk stiltemoment, het 
branden van een kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers. 
 

Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 20 maart 2022 
Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met de fysieke 
verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. Om contacten te beperken vragen wij u de 
brieven zoveel mogelijk gepast te betalen. De kosten van de brief zijn €1,50. 
Houdt u hier volgende week rekening mee? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Kruiskerkconcert 
Zondag 20 maart treedt het internationaal vermaarde Vespucci-kwartet op in de 
Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a. Ze brengen strijkkwartetten van 
Beethoven en Schumann ten gehore. Aanvang 12:00 uur, duur ongeveer een uur. 
Iedereen is van harte welkom. De toegang tot het concert is vrij, na afloop wordt 
een deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden. 
Het Vespucci-kwartet bestaat uit vier jonge en gedreven musici: de violisten 
Lisanne Soeterbroek en Ruña ’t Hart, altist Stephanie Steiner en de cellist Douw 
Fonda. Ze spelen van Ludwig van Beethoven het beroemde Heiliger Dankgesang 
eines Genesenden, een koraalachtige melodie gevolgd door prachtige emotionele 
variaties, die hij schreef toen hij herstelde van een periode van ernstige ziekte. 
Van Robert Schumann horen we het expressieve en poëtische 3e strijkkwartet van 
opus 41 in a-klein. 
 

Gebedsdiensten in de Kruiskerk 
In verband met de oorlog in Oekraïne nodigt de kerkenraad van de Kruiskerk u uit 
tot het bijwonen van de gebedsdiensten die op iedere 2e en 4e woensdag van de 
maand gehouden zullen worden. Aanvang om 19.15 uur. De dienst duurt 
ongeveer 30 minuten. 
De kerkenraad sluit hier mee aan bij de al langer bestaande gebedsgroep, die op 
die tijden bijeenkomt in de Kruiskerk. Door deze bijeenkomst te verplaatsen naar 
de kerkzaal kan de bijeenkomst breder gemaakt worden. 
De gebedsdienst bestaat naast de gebeden uit korte lezingen, een stiltemoment 
voor persoonlijke meditatie, een of twee gezangen uit de traditie van Taizé en 
wordt afgesloten met een bede om Gods zegen. Tijdens de dienst is het mogelijk 
een kaarsje aan te steken en persoonlijke gebedsintenties uit te spreken. 
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De eerstvolgende gebedsdienst zal plaats vinden op woensdag 23 maart, om 
19.15 uur, in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A te Amstelveen. 
 

SAT-Maaltijd 
Nu dat alle Corona maatregelen van tafel zijn, willen we weer Samen Aan Tafel! 
We durven het nu de besmettingen zo laag zijn wel aan dit weer te 
organiseren.Hopelijk durft u het aan weer te komen en geeft u zich op… vóór 
Maandag 28 Maart 2022. 
De maaltijd is op woensdag 30-3-2022.  
Ontvangst is tussen 17:00 uur en 17:30 uur.  
We zullen weer en meer zingen onder begeleiding van onze vaste pianist  
Bart Poesiat. 
Aanmelden kan op de lijsten achter in de kerk of bij:  
Tine de Lange 020-6457579 en Leni Kieft 020-6472586 
Ook kunt u aanmelden via de e-mail: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl 
We hebben er zin in en hopen dat het weer gezellig wordt!  
De SAT commissie. 
 

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse kledinginzameling voor het 
goede doel, wordt gehouden op zaterdag 23 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U 
kunt kleding en schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten zakken of dozen 
afgeven. Brillen graag apart inleveren. 
Inzamelpunten op 23 april zijn: de Paaskerk, Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus 
Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen kinderen in Oeganda na Covid-
19, weer terug naar school. 
Voor informatie: Anne-Mieke Steensma, 06-21555472 of kijk op 
www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022 
 

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 
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. 
 


