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27 maart 2022 

 Deze zondag een bloemengroet als teken van bemoediging en 
verbondenheid voor: 
- dhr. en mevr. Gerard en Nanny Engels 
- mevr. Marijke de Borst 

 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  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Bettine Siertsema 

 Maandag 28 maart  15.00 uur  Open Huis (zie berichtje) 

woensdag 30 maart  13.30 uur  Gesprek over Oekraïne 

   17.00 uur  SAT-Maaltijd 

 Zondag 3 april  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

  12.00 uur  Extra Kruiskerkconcert voor Giro 555 

 Zaterdag 9 april  16.00 uur  Palmpasen stokken maken 

 Zondag 10 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 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 
 

Actie Hulp aan Oekraïne 
Vandaag kunt u nog artikelen meenemen voor de inzamelingsactie voor 
Oekraïne die door meerdere Amstelveense kerken gehouden wordt. De precieze 
gegevens vindt u op de website van de Kruiskerk of op de poster op het 
whiteboard in de hal. Uiterste inlevermogelijkheid is maandag 28 maart om 
10.00 u in de Paaskerk. Daar wordt dan ook gesorteerd en ingepakt. Daarvoor 
kunnen we nog wat extra handen gebruiken! 
 

Even terug van weggeweest 
Verheug me erop vandaag weer bij jullie voor te gaan in de Kruiskerk. Bijzonder, 
want dit wordt tevens de eerste keer zonder Corona gedoe. Maar ja, is het 
Covid-drama grotendeels voorbij, zijn we ondertussen de volgende crisis 
ingerold. Die is voor ons in Schoorl dagelijks dichtbij, vanwege een Oekraïens 
echtpaar dat voor enige tijd bij ons logeert. Communiceren via handen, voeten 
en Google Translate.  
Als tegenbeeld tgo. de aanstichter van deze oorlog, lezen we in de dienst o.a. 
Psalm 72: een gebed voor de rechtvaardige koning. En we lezen van de 
zogenoemde ‘Koning der Joden’, die tegenover zijn ondervrager, Pilatus, 
verklaart dat ‘zijn koningschap niet van deze wereld is’. Nu maar hopen dat ik er 
een beetje uitkom. Graag tot zondag, hgr. Fokko F. Omta 
 

TienerDienst 
Vanochtend zijn we weer bij elkaar, hier in de Kruiskerk. 
In onze tijd spelen er erg veel probemen, zoals we allemaal weten. 
Hoe lossen wij onze problemen op? Kan dat? Welke wegen leiden er allemaal 
naar Rome?Daar praten we met elkaar over. 
Ook een keer naar de TienerDienst, of meer weten?  
Mail Liesbeth: liesbeth.verstoep@gmail.com 
 

Vanmiddag om 16.30 uur: Muzikale vesper met Stabat mater dolorosa 
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 is 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. 
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te bestrijden. 
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008 0729 24 van 
de Commissie Cantatediensten. 
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Open huis: praten over de oorlog maandag 28 maart om 15.00 uur 
Op maandag 28 maart is er weer een open huis in de Kruiskerk. De bijeenkomst 
begint om 15.00 uur (let op, tijdstip is gewijzigd t.o.v. de eerdere aankondiging). 
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 perspec-
tief. De middag wordt begeleid door ouderenpastor Eric Citroen. U kunt zich bij 
laatstgenoemde opgeven, T 06 50677403, ouderenpastor@pga-b.nl, of bij Anita 
Pfauth, a.s.pfauth@gmail.com. U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen. 
Welkom!  
 

30 maart 13.30 uur Oekraïne, hoe beëindig je een oorlog en waarom is die 
oorlog begonnen? 
Nu de oorlog in de Oekraïne zo escaleert, is de grote vraag hoe daaraan een 
einde gemaakt kan worden. Dat begint met de vraag hoe het zover kon komen!? 
Deze middag willen we ons een beter beeld vormen van beide landen -Rusland 
en de Oekraïne- en de wijze waarop volken en ook kerken zich ontwikkeld 
hebben. We gaan met elkaar in gesprek na een inleiding van Henk van der 
Meulen en dominee Roel Knijff. Zij zullen de vraagstelling vanuit verschillende 
invalshoeken introduceren, waarna we zorgen en verwachtingen met elkaar 
kunnen delen.  
Henk van der Meulen en ds. Roel Knijff 
 

SAT-Maaltijd 30 maart om 17.00 uur - Opgeven kan vandaag nog! 
Woensdag 30 maart willen we weer Samen Aan Tafel gaan! 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; 
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 
 

Gevraagd 
Wilt u iets doen in de kerk maar geen vergaderingen bijwonen? Dan is het 
collectant zijn misschien iets voor u/jou! Gemiddeld eenmaal per 5 weken bent 
u/ben je volgens rooster aan de beurt. Graag opgeven bij een van de diakenen 
of via diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl  
 

Van de diaconie 
Zondag 3 april zal de eerste collecte weer een wijkdoelcollecte zijn. Dat wil 
zeggen: het doel wordt bepaald door de leden van de eigen diaconie. 
Deze keer een project van Kerk in Actie voor de boeren in Kameroen. 
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De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met 
een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit 
gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma 
werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te 
werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede 
samenleven. 
 

Zondag 3 april 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. 
 

Bakkers gevraagd 
Wie wil thuis een stapel van 15-20 pannenkoeken bakken voor de kinderen die 
een palmpasenstok maken op zaterdag 9 april? Graag nog twee of drie 
gemeenteleden die dit willen doen.  
Namens de kinderen alvast bedankt! Ik hoor het graag, Antoinette Kamsteeg 
(06-16150657, ackamsteeg@cs.com) 
 

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 
 

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). 
 


