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Zondag 15 mei 2022 

Deze zondag een bloemengroet namens ons allen, als teken 
van bemoediging en troost, voor:  
- Marion Radius en 
- dhr. Sietse en mevr. Anneke van Huizen 

 
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  16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk “Mozes” 

 Woensdag 18 mei  13.30 uur  Sing Inn 

 Zondag 22 mei  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

  10.00 uur  Tienerdienst in de Paaskerk 

  16.30 uur  Muzicale vesper; Liturg: ds. M. Buitenwerf 

 Donderdag 26 mei  09.30 uur  Ds. Roel Knijff, Hemelvaart 

 Zondag 29 mei  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, Avondmaal 

 Zondag 5 juni  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Pinksteren 

  10.00 uur  Tienerdienst 

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  
Ook al zijn (formeel) alle coronamaatregelen ingetrokken, er blijven mensen 
voor wie het nog niet voorbij is. Ook binnen onze gemeente zijn er mensen, die 
voorzichtig blijven; maar ook graag in onze Kruiskerk zelf de viering meemaken. 
Voor hen (en alle anderen, die onderling afstand willen bewaren) worden 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! 
 

Aktie Vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor twee Soedanese tieners, Mohammed Adam van 
17 en Mohammed al Fatih van 18 jaar die op 14 januari met geweld werden 
opgepakt en tijdens hun verhoor gruwelijk zijn gemarteld. De tieneractivisten 
zijn zeer waarschijnlijk opgepakt vanwege de dood van een politieman tijdens de 
protesten. Maar hiervoor is geen bewijs naar buiten gebracht en ze zijn niet 
aangeklaagd. In de te schrijven brief roepen we de Soedanese autoriteiten op 
Adam en al-Fatih onmiddellijk vrij te laten tenzij ze worden aangeklaagd voor 
een internationaal erkend misdrijf. De brief inclusief postzegel is na de dienst 
voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “@ 
stuur een mail! 
 

Verhaal in de Kruiskerk - Mozes 
zondag 15 mei 2022 van 16.00 – 18.15 uur. 
God vraagt Mozes om naar de farao van Egypte te gaan. Hij wil dat het volk van 
Israël vrijgelaten wordt. Maar de farao is het daar niet mee eens. Met hulp van 
God probeert Mozes het volk toch te bevrijden. Hoe zou dat aflopen? Beleef het 
verhaal op zondag 15 mei tijdens Verhaal in de Kruiskerk! 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. 
Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit Bijbelverhaal door 
middel van spelletjes, proefjes, creatieve en sportieve activiteiten. Daarna is er 
een korte viering (half uur) en als afsluiting eten we met elkaar.  
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 12 mei aan bij: 
De jonge Kruiskerk (Antoinette Kamsteeg) 0616150657 / djk@kruiskerk-
amstelveen.nl  
of Jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl  
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Sing Inn 
Op woensdag 18 mei staat er weer een Sing Inn op het programma. Na de Sing 
Inn van 16 maart j.l. (die 2 Coronajaren was uitgesteld) willen we de 
gebruikelijke agenda weer oppakken. Dus de derde woensdag in de oneven 
maanden. 
U bent om 13.30 uur van harte welkom in de Kruiskerk. Na een kennismaking 
zullen we samen weer bekende en wat onbekendere liederen gaan uitvoeren. 
Zangkunst is niet nodig, wel enthousiasme om samen te zingen. Wij gaan ons 
binnenkort beraden op het programma! 
Met het oog op het aantal te produceren programmaboekjes is het fijn als we 
van te voren weten op hoeveel mensen we mogen rekenen (maar als u op het 
laatst gewoon komt binnenlopen is het ook goed). 
Opgave graag bij Henk van der Meulen, 06 55 174 089 of via de email 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
 

Uitnodiging voor PGA-B gemeentevergadering op 24 mei 
Op dinsdag 24 mei leggen we u in een gemeentevergadering in de Kruiskerk de 
jaarverslagen 2021 voor van het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment 
binnen onze kerkgemeenschap. De vergadering begint om 20.00 uur. De stukken 
vindt u op de website: www.pga-b.nl. Met een e-mail aan de scriba van de AK 
(scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau 020 - 641 3648 
krijgt u de stukken opgestuurd. U kunt ook op afstand deelnemen aan deze 
gemeentevergadering. via kerkdienstgemist van de Kruiskerk op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096 
 

Pinksterattenties 
Het duurt nog wel even voordat het Pinksteren is (5 juni) maar graag willen we 
nu al uw hulp vragen voor de bezorging van de attenties voor de supersenioren 
in onze kerk die op zaterdag 28 mei uitgedeeld gaan worden. Wilt u helpen? Dan 
graag het aantal attenties melden. Als u voorkeursadressen heeft kunt u dat ook 
doorgeven. Opgave bij Herma Hemminga herma.hemminga@casema.nl of via 
diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Hartelijk dank 
Terwijl wij op 1 mei j.l. de verjaardag van Gustaaf vierden in Verpleeghuis Klaasje 
Sevenster, werd er een prachtig boeket gebracht door Nel van den Muijsenberg 
namens de Kruiskerkgemeente Amstelveen. 
Hartelijk dank voor deze vrolijke verrassing, 
Gustaaf en Anneke Prast 
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Vakanties met Aandacht 
Voor senioren en mensen met een zorgvraag biedt het vakantiebureau van de 
Protestantse kerk volledig verzorgde vakanties aan. Genieten van rust, mooie 
omgeving, goed hotel, heerlijke maaltijden, leuke programma’s, uitstapjes en 
ontmoeten van nieuwe mensen. Maar ook veel aandacht van de vrijwilligers die 
dag en nacht voor u klaar staan. Zijn de kosten van een vakantie een bezwaar, 
neem dan contact op met een van de diakenen. 
Voor meer informatie over de diverse vakantiemogelijkheden, die Het 
Vakantiebureau biedt, kunt u bij het vakantiebureau (tel. 0343-745 890) terecht. 
Uiteraard kunt u ook een van de diakenen vragen om informatie. 
 

Kring Romans in Paaskerk 
Op 16 juni om 15 uur komt de kring romans weer bij elkaar in de Paaskerk. Wij 
bespreken dan het boek "Raam, sleutel" van Robbert Welagen.  
Informatie en aanmelding: Albert van Blaaderen 06-25338624.  
Van harte welkom. 
 

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 (6452987). Op deze manier 
hopen we beter naar elkaar ‘om te kunnen zien’. 
 


