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Zondag 22 mei 2022 

Vandaag gaan de boeketten uit de kerk, met een hartelijke groet 
namens ons allen, naar: 
- Auke en Jikke Hofman  
- Annie van Uxem 

 
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 c.q. activiteit 

 Vanmiddag  16.30 uur  Muzikale vesper; lit. 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 in Kruiskerk 

 Zondag 12 juni  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 19 juni  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 
 

Vanuit de TienerDienst 
Vanochtend treffen de tieners elkaar in de Paaskerk. In onze tijd spelen er erg 
veel problemen, 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 wil je meer weten? Mail 
Liesbeth: liesbeth.verstoep@gmail.com 
 

Corona:-gereserveerde plaatsen linksvooraan voor wie nog afstand wenst  
Formeel zijn alle coronamaatregelen ingetrokken, toch blijven de voorste rijen 
van het linkervak / bij de vleugel gereserveerd voor hen, die nog afstand 
wensen: in deze banken liggen de kussentjes als markering. Het is dus ook de 
bedoeling, dat de tussenliggende banken vrij blijven. 
 

Stichting Anna Poot 
De Stichting Anna Poot is heel dankbaar dat de diaconie vanmorgen opnieuw 
voor de stichting StAP wil collecteren. Het geld zal worden besteed aan de in 
opleiding zijnde verpleegkundigen en verloskundigen. De StAP maakt met haar 
bijdrage dus een verschil in de levens van zowel patiënten als verpleeg- en 
verloskundigen en bevordert de gezondheidszorg in het algemeen. 
Dit jaar was er een feestelijke gebeurtenis waar StAP ook een bijdragen aan 
heeft geleverd. Het 100 jarig bestaan van het verpleegkunde instituut 
Nsambya in Kampala. We hebben voor hen een poster gemaakt van de 
studenten, die gesponsord zijn. De studenten en de principal tutors hebben 
aangegeven hoe belangrijk de financiële ondersteuning is. 
Ook in Afrika worden de kosten van de verpleegkunde- opleiding steeds hoger. 
Vorig jaren ondersteunde we gemiddeld nog 50-60 studenten, maar inmiddels 
is dit gezakt naar 30 studenten bij 10 scholen. De cursusgelden zijn omhoog 
gegaan en het zoeken naar donateurs wordt steeds moeilijker.  
Inmiddels is de Stichting bezig met het opzetten van een nieuwe website, die 
hopelijk dit jaar gelanceerd gaat worden zodat u op de hoogte blijft van de 
activiteiten van StAP. Meer informatie over de Stichting en/of het donateur 
worden vindt u op wwww.stichtingannapoot.com . 
 

Hartelijk dank 
Van harte dank! voor het prachtige boeket bloemen, dat wij afgelopen zondag (= 
15/5)vanuit de kerk ontvingen. Het steunt en bemoedigt ons in deze voor ons heel 
moeilijke periode. 
Met een hartelijke groet van Anneke en Sietse van Huizen.   
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Vanmiddag (16.30 uur): Muzikale vesper ‘O sung unto the Lord’  
De tekst van de uit te voeren anthem van Henry Purcell, een deel uit Psalm 96,  
roept heel de aarde op om Gods grootheid te bezingen. In de muziek wisselen  
solisten en koor elkaar continu af, nu eens sereen en ingetogen, dan weer  
uitbundig en feestelijk.  Vocale solisten zijn Arleen van Wijland (sopraan), Jeroen 
de Vaal (tenor), Lester Lardenoye (countertenor), en Christiaan Peters (bas).  het 
barokorkest bestaat uit strijkers en basso continuo. De Vesperscantorij zingt de 
koordelen, Henk Trommel heeft de muzikale leiding, Peter Ouwerkerk is organist 
en ds. Mirjam Buitenwerf de liturg. De vesper duurt ca.1 uur. 
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. Van harte welkom! 
 

Uitnodiging voor PGA-B gemeentevergadering op 24 mei in Kruiskerk 
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 : bezorgers gevraagd! 
Vanaf komende zaterdag 28 mei wordt er bij de supersenioren van onze 
gemeente een Pinksterattentie bezorgd in de vorm van een plantje. Er zijn circa 
110 uit te delen en daarvoor vragen we uw/jullie hulp. Aan het begin van deze 
week hadden er zich al bezorgers aangediend voor zo’n 40 plantjes. Een kleine 
rekensom laat zien dat er nog circa 70 plantjes verdeeld moeten gaan worden ……. 
Het is geen moeilijk, maar wel dankbaar werk. Al kunt u / je er maar vier 
bezorgen: alle assistentie helpt! De plantjes zijn bij de kerk op te halen op 
zaterdag 28 mei van 10.30-11.30 u en op zondag 29 mei na de dienst van 10.00 
uur. Mocht u vergeten zijn zich op te geven: ook dan zijn er vast nog wel een paar 
over ter bezorging. 
Graag uw naam en het aantal gewenste adressen opgeven bij Herma Hemminga 
(herma.hemminga@casema.nl of diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl . 
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Overleden 
Op 3 mei jl. is Sietse Wiebrand (Wiebe) van Huizen overleden in de leeftijd van 48 
jaar. Wiebe was de de zoon van onze gemeenteleden Sietse en Anneke van 
Huizen. De dankdienst voor zijn leven was op 9 mei in de Kruiskerk, de crematie 
heeft aansluitend in besloten kring plaatsgevonden. 
 

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. 
 

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden(TVG, augustus 2022 - april 2023) 
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw?? Wat was 
Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen 
van Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische 
inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor 
Geïnteresseerden (vroeger: Theologische Vorming voor Gemeenteleden). 
Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze 
in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die 
deels al bekend waren maar ook heel veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een 
ervaring! 
In totaal duurt de cursus 3 jaar. Per jaar worden van eind augustus tot eind 
april op elke dinsdagochtend van 10.00 – 13.00 uur gedurende 34 weken in 
totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en 
ervaren docenten (locatie: kerk De Bron in de Watergraafsmeer, Amsterdam). 
Per jaar bedragen de kosten € 325,-. Het is ook mogelijk om niet de gehele 
cursus maar slechts een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken. 
Mocht er in het najaar onverhoopt weer sprake zijn van coronamaatregelen dan 
gaat de cursus ‘gewoon’ online (via Zoom) door. Niet ideaal, maar we kunnen 
dan wel verder. 
Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: 
Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de 
website: www.tvg-amsterdam.nl 
 


