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Zondag 29 mei 2022 

Deze zondag voor Pinksteren gaan de 2 boeketten uit de kerk, 
vergezeld met een hartelijke groet namens ons allen naar: 
- mw. Elly Kooistra 
- mw. Corry de Jong 

 
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 

 Maandag 30 mei  14.00 uur  Open Huis (zie berichtje) 

 Zondag 5 juni  10.00 uur  Ds. Roel Knijff; doopdienst, Pinksteren 

   10.00 uur  Tienerdienst in Kruiskerk 

 Zondag 12 juni  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 19 juni  10.00 uur  Ardin  van Mourik 

 Vrijdag 24 juni  nnb  Gemeentefeest (zie berichtje) 

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 
 

Dopen met Pinksteren 
Met grote vreugde delen we met u dat door Florine en Niels Gillebaard de doop 
is aangevraagd voor hun dochter Elin en door Frederike en Alwyn Vleesch 
Dubois voor hun zoon Floris. We hopen van harte dat de Pinksterviering voor 
ons allen daarmee een echt feest van de Geest mag worden.  
Ds. Roel Knijff 
 

Morgenmiddag (30/5, 14 uur): Open huis over “Geloof komt met de jaren?” 
Morgenmiddag, maandag 30 mei, is er weer een open huis in de Kruiskerk. Deze 
is onder leiding van ouderenpastor Eric Citroen en Anita Pfauth, het thema is 
'Geloof komt met de jaren?'. We kijken naar hoe ons geloof in de jaren al of niet 
is veranderd. Eerder is dit thema ook in de Paaskerk behandeld en het leverde 
mooie gesprekken op. Het open huis begint om 14.00 uur. Van harte welkom, 
voor mensen uit alle wijken. Informatie: Eric Citroen (ouderenpastor@pga-b.nl / 
tel. 06 50677403). 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, die ik van de kerk mocht ontvangen 
voor mijn 95e verjaardag! 
Piet Heitlager. 
 

Woensdag 1 juni: Groepen 8 van Roelof Venemaschool in de Kruiskerk 
Op woensdag 1 juni komen de groepen 8 van de Roelof Venemaschool naar de 
Kruiskerk voor een Pinksterviering. Het thema ‘een nieuw begin’ zal deze 
ochtend centraal staan, de kinderen van groep 8 gaan na de zomer immers naar 
een nieuwe school! Daar gaan we met elkaar over in gesprek. We zijn heel blij 
dat Vincent Dorenbos deze viering muzikaal wil ondersteunen. Dominee Roel 
Knijff zal aanwezig zijn om kennis te maken. Ds. Werner Pieterse en jeugdwerker 
Nienke van der Heiden  
 

Bedankt 
Ik ben heel blij met de bloemen, die mij door Han Jongeneel namens de kerk 
gebracht werden, en dankbaar voor de belangstelling voor mij vanuit de kerk. 
Annie van Uxem 
 

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. 
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Overleden 
Op zondag 15 mei jl. is de heer Mient Jan Faber overleden in de leeftijd van 81 
jaar. Mevrouw Wijnanda Helena Marianne (Marianne) Tinga - van de Vrugt is 
dinsdag 17 mei jl. op 70-jarige leeftijd overleden. De heer Nicolaas (Nico) 
Westerhof is op 25 april jl. overleden op de leeftijd van 84 jaar. 
 
 

 
 
 
Overvliegdienst op zondag 19 juni    

 
Op zondag 19 juni zal de jaarlijkse Overvliegdienst plaatsvinden. De kinderen 
van de Kinderdienst Kruiskerk en Kinderkerk Paaskerk ‘vliegen’ dan over naar 
de gezamenlijke KruisPaasTienerdienst. De dienst vindt dit jaar plaats in de 
Paaskerk (10.00 uur), voorgangers zijn ds. Werner Pieterse en jeugdwerker 
Nienke van der Heiden. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te 
wonen! 
 

Bedankt 
Annemie van Hamel verraste mij namens de Kruiskerk met prachtige bloemen 
voor mijn zoveelste kroonjaar.Hartelijk dank hiervoor! 
Nel Paul-Oosthoek 
 

Voor in de agenda: Vrijdag 24 juni a.s. Gemeentefeest 
Het duurt nog wel enkele weken, maar de traditie om het kerkelijke seizoen af te 
sluiten met een feestelijke bijeenkomst met eten en drinken voor alle 
gemeenteleden willen we weer oppakken. Meer informatie volgt uiteraard, 
maar u kunt de datum nu vast in uw agenda noteren! 
 

Terugkijken van vieringen via Kerkdienst gemist 
In verband met onder andere de beeld- en geluidslicenties op de in de dienst 
gebruikte liederen hebben de kerkrentmeesters voorgesteld de openbare 
toegang tot opgenomen diensten te beperken tot één maand. Oudere opnamen 
blijven wel een jaar bewaard, maar worden met een code afgeschermd. Indien u 
een oudere opname wilt bekijken, kunt u een éénmalige code aanvragen bij de 
scriba. Wilt u dan wel aangeven welke dienst u terug wilt zien? U ontvangt dan 
via email een toegangscode. 
   



4 

 

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 
 

Voor in de agenda: woensdag 21 september (13.30 uur) Sing Inn 
De volgende Sing Inn zal pas na de zomervakantie zijn. Op woensdag 21 
september begeleiden Henk van der Meulen en Peter van Dongen u weer met 
veel plezier bij het samen zingen van liederen. 
 


