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10 april 2022 

 Deze laatste zondag voor Pasen gaan de bloemen uit de kerk 
met een bemoedigende groet en namens ons allen naar 
- mevr. Hans van der Weijden 
- dhr. en mevr. Westerhof 
 

 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 

 Vandaag na de dienst  Cakejes actie zie bericht 

  
 Inzameling van plantjes en stekjes zie 
bericht 

 Donderdag 14 april  19.30 uur  Ds. Roel Knijff, Witte Donderdag 

 Vrijdag 15 april  20.00 uur  Passiemuziek, Goede Vrijdag zie bericht 

 Zaterdag 16 april  21.00 uur  Ds. Roel Knijff, Stille Zaterdag 

 Zondag 17 april  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, 1e Paasdag 

 Zondag 24 april  10.00 uur  Ds. Arie Jan van der Bom 

   Tienerdienst 

  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Niek Scholten 

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 . 

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:-gereserveerde plaatsen linksvooraan voor wie nog afstand wenst  
Hoewel alle coronamaatregelen zijn ingetrokken, houden we voor mensen, die 
toch onderling afstand willen bewaren, de voorste rijen van het linkervak (bij de 
vleugel) gereserveerd: in deze banken liggen de kussentjes als markering. Het is 
dus ook de bedoeling, dat de tussenliggende banken vrij blijven! 
 

Palmpasen 
De eerste dag van de Goede Week. We gaan de drempel over, de poort door en 
betreden de ruimte waar het allemaal gaat gebeuren. Dit is de zondag van de 
Passie, waar ziel en zaligheid blootgelegd worden. Het begint met euforie: de 
omwenteling staat op komst, Jezus wordt op het schild gehesen; het volk 
demonstreert haar verlangen naar een nieuwe tijd. 
Maar Jezus is niet de nieuwe politieke leider; hij is de nieuwe geestelijke leider. 
Hij wil niet de democratie in ere herstellen, hij wil God in ere herstellen. Niet de 
beperkende god, maar de God die ruimte geeft om te leven. Niet als de god van 
het einde, maar de God van het begin. Hoe kunnen we de balans herstellen? 
De kleuters die ik deze week over de betekenis van de Palmpasenstokken mocht 
vertellen, kennen onze kerk van het speeltuintje. En van de klokken die luiden. 
Het is een gebouw. Maar ze begrijpen heel goed wat er gebeurt als je een 
verhaal vertelt. Met een verhaal kun je iedereen meenemen in de film over de 
weg die Jezus gaat naar zijn opstanding.  
De haan zorgt voor de grote wake-up call; wakker worden iedereen, zie je wel 
wat er om je heen gebeurt! We moeten er samen voor zorgen dat dingen beter 
worden. Kinderen begrijpen dat je daar zelf aan mee moet doen, anders 
verandert er niets. Dan moet je wel een idee hebben, waar je naar toe wil. En 
wat je niet wil. Dat blijkt niet altijd gemakkelijk. Wanneer kraait de haan?  
ds. Roel Knijff 
 

Na de dienst: Cakejes actie 

Na de dienst kunt u cakejes kopen van de kinderen en de tieners achter in de 
kerk en in de Pauluszaal. Heerlijk vers gebakken. Lekker bij de koffie, thee of 
limonade. 
Bij Liesbeth zijn een aantal gluten en lactosevrije kokos koekjes te krijgen. 
De opbrengst gaat naar “Stichting Derde Wereld Hulp”. Deze stichting heeft 
weeshuizen in India. 
Voor meer informatie kunt u kijken op deze site: https://www.sdwh.nl 
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Vandaag: inzameling van plantjes en stekjes voor ruilmarkt 
Studentenwerkers Froukje en André van de Kas Uilenstede organiseren op 20 
april een plantjes/stekjes ruil event in de Kas. Studenten kunnen dan hun 
plantjes en stekjes ruilen en de studentenwerkers hopen met studenten in 
gesprek te gaan over het thema ‘nieuw leven'. 
Voor dit evenement zijn de studentenwerkers op zoek naar overgebleven 
plantjes en stekjes, die op vandaag - zondag 10 april - in de kerken ingeleverd 
kunnen worden. Heeft u stekjes of plantjes over en mogen deze gebruikt 
worden voor het ruil event, neem deze dan op palmzondag 10 april mee naar de 
kerkdienst. Kunt u niet naar de kerk komen, maar heeft u wel stekjes over? 
Froukje, een van de studentwerkers, komt ze met plezier ophalen als u haar 
even belt: 06 30 77 37 89. De studentenwerkers zullen ervoor zorgen dat ze in 
de Kas terecht komen. Hartelijk dank! 
 

Passiemuziek op Goede Vrijdag 15 april 
Op Goede Vrijdag zal de met gastleden versterkte Kruiskerkcantorij de Markus 
Passion van Reinhard Keiser ten gehore brengen. Deze uitvoering begint niet 
(zoals als eerder gepubliceerd) om 19.30 uur, maar om 20.00 uur. Dit in verband 
met de voorafgaande generale repetitie. 
 

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, 06-21 55 54 72 of Theo den Blanken, 
06-37 44 74 20 
 

Benefietconcert 3 april 
Wij mochten afgelopen zondag genieten van een mooi concert, gegeven door 
Suzanne Niesporek, Michiel Eekhof, Eric van der Wel, Edith Neuman en David 
Schlattke, ten behoeve van de noodhulp in Oekraïne. Dit benefietconcert heeft 
een prachtige collecte opgeleverd van €1750,95! 
Dit geld is inmiddels naar giro 555 (en op verzoek van één gever naar de 
rekening van Pax) overgemaakt. Alle gevers hartelijk dank! 
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Het Vakantiebureau: plaatsen vrij voor specifieke vakantieweken in zomer 
Wist u dat naast het aanbieden van vakanties voor ouderen het vakantiebureau 
ook vakantieweken organiseert voor (thuiswonende) mensen met dementie en 
hun mantelzorger? Het aantal mensen met dementie neemt helaas alleen maar 
toe en voor mantelzorgers is dit vaak een grote zorg. Hoe fijn is het dan om 
samen een week op vakantie te gaan en alle hulp en zorg te ontvangen, die 
nodig is, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. 
Er zijn speciale folders over deze vakantiemogelijkheden. Er zijn nog plaatsen vrij 
in de tijd van 30 april tot 7 mei, van 4 juni tot 11 juni, van 11 juni tot 18 juni en 
van 23 juli tot 30 juli. 
Voor informatie kunt u terecht bij het vakantiebureau (tel. 0343-745 890) of bij 
een van de diakenen. 
 

 Gevraagd: Collectanten 
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. Informatie of aanmelden bij een van de 
diakenen of via diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl  
 


