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20 maart 2022 

Deze 3e zondag van de Veertigdagentijd gaan de bloemen met 
onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar: 
- mw. Ine Zoet  
- Wim en Annelies van Groenewoud  

 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 

 Vanmiddag:  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 , Tienerdienst 

  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Bettine Siertsema 

 Maandag 28 maart  10.00 uur  Open Huis (zie berichtje) 

 woensdag 30 maart  17.00 uur  SAT-Maaltijd 

 Zondag 3 april  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

  12.00 uur  Extra Kruiskerkconcert voor Giro 555 

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 een mail 
naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel Nel v/d Muijsenberg (645 29 87). 

Kopij voor Kruispuntjes 
Tot dinsdagavond 18.00 uur kunt u kopij voor de Kruispuntjes inleveren via mail 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl ) of via Contact Kruiskerk (zie boven). 

Kerk open op woensdagmiddag, van 15 tot 17 uur. 
U bent welkom voor bijv. een persoonlijk stiltemoment, het branden van een 
kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers. 
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Mededelingen 
 

Corona-beperkingen ingetrokken, koffiedrinken na de dienst weer mogelijk  
Alle voor kerkdiensten geldende beperkingen zijn ingetrokken. Na de dienst 
wordt op 2 plaatsen koffie geschonken: in de Pauluszaal voor mensen, die graag 
willen zitten en achterin de kerkzaal voor anderen. Op advies van de PKN 
houden we voor mensen, die toch onderling afstand willen bewaren, de voorste 
rijen van het linkervak (bij de vleugel) gereserveerd: herkenbaar aan kussentjes. 
 

Derde zondag in de 40 dagen 
Wij zien met verbijstering hoe mensen in de Oekraïne die een gewoon leven 
hadden, opeens midden in een oorlog leven. Alles is van de ene op de andere 
dag onzeker geworden. Ook het leven zelf. En wij realiseren ons voor het eerst 
sinds lange tijd, dat oorlog ook ons kan bereiken. Niet alleen met de afgeleide 
gevolgen, maar gewoon echt. Deze zondag lezen we tot 3 x toe over een 
ontknoping, die afwijkt van de verwachting. Je zou verwachten, dat het volk 
dolblij reageert als Mozes overbrengt, dat God hen wil  bevrijden uit hun 
onderdrukking. Maar de mensen zijn zo moedeloos door de dwangarbeid dat ze 
niet naar hem willen luisteren. Je zou verwachten, dat Jezus de mensen kan 
duidelijk maken waarom het noodlot je kan treffen, maar hij legt juist uit dat 
mensen volkomen buiten hun eigen schuld om slachtoffer kunnen worden. Als 
een boom geen vrucht geeft, kun je de vraag stellen of die boom wel waarde 
heeft en niet beter omgehakt kan worden. Maar Jezus vertelt deze gelijkenis om 
ruimte te geven voor een herkansing. Je zou denken, dat iedereen vrijheid wenst 
en de gelegenheid aangrijpt om die te verwerven. Maar je kunt zo murw zijn; dat 
je niet eens de energie hebt om je te verzetten. Het noodlot kan je zomaar 
treffen, buiten je eigen schuld. Als het resultaat van al je werk niets oplevert, 
moet je er dan maar mee ophouden? Of mogen we ons vastklampen aan het 
vervolg in de verhalen; dat de Israëlieten zich laten overtuigen van een betere 
toekomst en de moed hebben op weg te gaan naar beloofd land; dat jij je leven 
niet laat bepalen door het noodlot, maar de willekeur te boven komt door je 
eigen leven waarde te geven; de boom die geen vrucht droeg, kan mogelijk 
onverwacht een rijke oogst geven? Ds. Roel Knijff 
 

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming: zaterdag 23 april a.s. 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse kledinginzameling voor 
het goede doel, zal zijn op zaterdag 23 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. Meer 
informatie op www.samskledingactie.nl  en bij Anne-Mieke (06-21555472). 
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Na de dienst: Aktie Vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor de Nigeriaanse oppositie-activist Omoyele 
Sowore die op 3 augustus 2019 werd opgepakt voor het organiseren van een 
vreedzaam protest (#RevolutionNow). Hij riep de Nigeriaanse regering op 
respect te hebben voor mensenrechten en de rechtsstaat. Dat werd hem niet in 
dank afgenomen. Hij wordt onder meer beschuldigd van terrorisme en verraad. 
Op deze misdrijven staat in Nigeria de doodstraf. In de te schrijven brief roepen 
we de autoriteiten in Nigeria op om de aanklachten tegen Omoyele Sowore 
onmiddellijk in te trekken. De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 
te koop. Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel 
mogelijk te vermijden. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties, 
herkenbaar aan “stuur een mail! @”,op via https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties.  
 

Na de dienst (van 12 tot 13 uur): Koffieconcert met Vespucci-kwartet 
Het kwartet speelt van Ludwig van Beethoven het beroemde Heiliger 
Dankgesang eines Genesenden. Van Robert Schumann horen we het expressieve 
en poëtische 3e strijkkwartet van opus 41 in a-klein. Het concert duurt ca. 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. 
 

Gebedsdiensten in de Kruiskerk: iedere 2e en 4e woensdag om 19.15 uur 
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. Duur: ca. 30 
minuten. 
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. 
De eerstvolgende gebedsdienst zal plaats vinden op woensdag 23 maart. 
 

Open huis maandag 28 maart (aanvang 14 uur) : praten over de oorlog 
Op maandag 28 maart is er weer een open huis. Thema is deze keer de 
actualiteit, namelijk de oorlog in Oekraïne. Gebleken is dat veel alleenstaanden 
hierover graag zouden willen praten en hun zorgen delen. Daarvoor is alle 
ruimte en ook wordt er gekeken naar het bijbels perspectief. De middag wordt 
begeleid door ouderenpastor Eric Citroen. U kunt zich opgeven bij Eric (tel. 06 - 
50677403 of ouderenpastor@pga-b.nl ) of bij Anita Pfauth, 
a.s.pfauth@gmail.com. U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen. Welkom!  
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Bedankt 
Hartelijk dan voor de mooie plant die Annemie van Hamel mij namens de 
Kruiskerkgemeente bracht ter gelegenheid van mijn verjaardag.  
Auke Hofman 
 

Zondag 27 maart: Muzikale vesper met Stabat mater dolorosa 
Op zondag 27 maart is er weer een muzikale vesper in de Kruiskerk. Aanvang 
16:30 uur. De Vesperscantorij zingt het Stabat mater van Josef Rheinberger. Het 
Stabat mater dolorosa is een middeleeuws gedicht, dat in de loop der eeuwen 
vele malen op muziek gezet. Het gedicht heeft door de eeuwen heen veel 
mensen ontroerd, omdat in de tekst ‘wijzelf’ staan naast Maria. De cantorij 
wordt begeleid door een strijkorkest en orgel. Het geheel staat onder leiding van 
Henk Trommel. Liturg is neerlandica dr. Bettine Siertsema.  
 

SAT-Maaltijd 30 maart a.s. : opgeven kan tot maandag 28/3! 
Woensdag 30 maart willen we weer Samen Aan Tafel gaan! Ontvangst is tussen 
17:00 uur en 17:30 uur. We zullen weer & meer zingen onder begeleiding van 
onze vaste pianist, Bart Poesiat.  Aanmelden kan op de lijsten achter in de kerk;  
bij  Tine (6457579) en Leni (6472586) of via aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl 
We hebben er zin in en hopen dat het weer gezellig wordt! De SAT commissie 
 

Zondag 3 april (aanvang 12 uur): Benefietconcert voor Oekraïne 
Onder de titel Muziek tegen de waanzin wordt er op zondag 3 april een extra 
Kruiskerkconcert worden georganiseerd. Het wordt een benefietconcert voor 
Oekraïne, waar de musici belangeloos aan meewerken. Susanne Niesporek 
(viool), Michiel Eekhof (viool), Eric van der Wel (altviool) en Edith Neuman (cello) 
spelen strijkkwartetten van Haydn en Benda. David Schlaffke (orgel) speelt een 
Prelude en Fuga van Bach en ook samen spelen de musici iets. De toegang is vrij, 
maar we vragen u een ruimhartige donatie te doen, contant of via uw bankapp. 
De volledige opbrengst is voor Giro555, de samenwerkende hulporganisaties 
voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Het concert duurt ca. een uur.  
 

Zaterdag 9 april - Palmpasen stokken maken, aanmelden voor 7 april ! 
Graag nodigen wij alle kinderen met hun (groot)ouders uit om op zaterdag 9 
april om 16.00 uur een palmpasenstok te komen maken. Na afloop zijn er 
pannenkoeken voor alle kinderen en hun (groot)ouders. Zondagmorgen 10 april 
mogen de kinderen met hun palmpasenstok in optocht door de kerk lopen. 
Aanmelden uiterlijk donderdag 7 april via djk@kruiskerk-amstelveen.nl of 06-
16150657. We hopen dat veel kinderen komen en we een leuke zaterdagmiddag 
samen zullen hebben én op Palmpasen een bijzondere viering. 
Antoinette Kamsteeg 


