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24 april 2022 

Deze eerste zondag na Pasen een bloemengroet ter bemoediging 
en daarbij een hartelijke groet namens ons allen voor: 
 - mevr. Renée Braams 
 - dhr. en mevr. Van der Spek 

 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 

Oekraïne, hoe beëindig je een oorlog en 
waarom is die oorlog begonnen? 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: ds. Niek Scholten 

 Zondag 1 mei  10.00 uur  Rabbijn Soetendorp en ds. Roel Knijff 

 Zondag 8 mei  10.00 uur  Ds. Harmen de Vries 

 Zondag 15 mei  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

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). 

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. 

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! 
 

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
Vanaf de viering op Paasmorgen wordt voor de lezingen de Nieuwe 
Bijbelvertaling 2021 (NBV21) als standaard gebruikt. 
 

Vandaag, aansluitend op de eredienst: 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!? 
Aansluitend op de dienst - na de koffie - 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 (rol van de internationale diplomatie) en dominee 
Roel Knijff (culturele achtergronden, m.n. in de Orthodoxe kerken). Zij zullen de 
vraagstelling vanuit verschillende invalshoeken introduceren, waarna we zorgen 
en verwachtingen met elkaar kunnen delen. 
ds. Roel Knijff, Henk van der Meulen 
 

Muzikale vesper 
Vanmiddag om 16:30 uur is er een muzikale vesper, waarin koor en orkest van 
het vermaarde Bach Ensemble Amsterdam een Bach-cantate en de prachtige 
Ode for Cecilia’s Day van Henry Purcell brengen. 
De mooi opgebouwde cantate BWV 67, Halt im Gedächtnis Jesum Christ, maakte 
Bach voor de zondag na Pasen. Om ‘het nieuwe leven’ te vieren maakte hij een 
instrumentaal rijke cantate, met behalve continuo en strijkers ook twee 
liefdeshobo’s, een schuiftrompet en een traverso. Ook Purcells feestelijke Ode 
for Cecilia’s Day – Cecilia is de patrones van muzikanten en zangers – horen we 
in deze vesper. 
Vocale solisten zijn alt Elsbeth Gerritsen, bas Michiel Meijer en tenor Falco van 
Loon. Paulien Kostense heeft de muzikale leiding, Henk Trommel is organist en 
ds. Niek Scholten de liturg. 
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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Herbevestiging 
De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat Marijke van der Meulen zich 
bereid heeft verklaard om een tweede ambtstermijn als diaken te aanvaarden. 
De herbevestiging zal in één van de diensten na 1 mei plaats vinden. 
Bezwaren tegen deze herbevestiging kunnen tot 27 april 2022 schriftelijk 
worden ingediend bij de scriba (Fideliolaan 98, 1183 PP Amstelveen) of via email 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen van de Kruiskerk t.g.v. mijn 85-ste verjaardag, Ze 
werden mij door Nico Pool overhandigd.Ik ben blij met de verbondenheid die 
het uitdrukt. 
Met hartelijke groet, 
Jeike Biewenga. 
 

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 . 
 

Het verhaal van Pasen alsnog delen met u 
Voor de Goede Week hebben wij - jeugdwerker Nienke van der Heiden en 
dominee Werner Pieterse - drie korte films gemaakt. We waren verleden week 
voor de Kruispuntjes te laat, maar we zouden het verhaal van Pasen echter wel 
heel graag willen delen. Het is natuurlijk al Pasen geweest, maar dat betekent 
niet dat u als gemeenteleden niet geïnteresseerd zou zijn in de verhalen die we 
maken voor scholen! 
Al jaren vertellen wij Bijbelverhalen aan schoolklassen tijdens verhalenmiddagen 
in de kerk en bij de grote Kerst- en Paasvieringen. Inmiddels nemen wij deze 
verhalen ook op, zodat ze in de klas vertoond kunnen worden. We vertellen 
sober, eigentijds en trouw aan het Bijbelverhaal. De verhalen zijn gemaakt voor 
kinderen vanaf groep 5 en zijn naast op school, ook te gebruiken in de kerk of 
gewoon thuis. Na het kerstverhaal (Op weg naar Kerst 2021) vertellen wij nu het 
paasverhaal:  

• Palmpasen: https://www.youtube.com/watch?v=ydUM0Y18RaM    

• De maaltijd, de tuin, Pilatus 
https://www.youtube.com/watch?v=e9e1tQ0mzW8   

• Het Paasverhaal https://www.youtube.com/watch?v=WdswGaMNv6o  
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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 komende zomermaanden: actuele informatie over deze vrije plaatsen kunt 
u bij het vakantiebureau (tel. 0343-745 890) terecht. Uiteraard kunt u ook een 
van de diakenen vragen om informatie. 
 

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 (020 645 29 87). Op deze manier 
hopen we beter naar elkaar ‘om te kunnen zien’. 


