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Zondag 5 juni 2022, Pinksteren 

Vandaag gaan de twee boeketten uit de kerk als felicitatie 
naar de ouders van de dopelingen Elin Gillebaard en Floris 
Vleesch Dubois. 

 

  

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Zondag 12 juni  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 19 juni  10.00 uur  Ardin van Mourik 

  10.00 uur  Overvliegdienst in de Paaskerk 

 Vrijdag 24 juni  17.00 uur  Gemeentefeest Kruiskerk(zie berichtje) 

 Zondag 26 juni  10.00 uur  Dr. Harmen de Vries 

  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Sytze de Vries 

 Vrijdag 1 juli  16.30 uur  KruisPaas Tienerdienst Uitje 

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 
 

Tienerddienst 
Vandaag zijn we als tieners weer bij elkaar, hier in de Kruiskerk! 
Ons seizoen loopt bijna af, op 19 juni vliegen nieuwe tieners naar ons over in de 
Paaskerk (welkom alvast!) en op vrijdag 1 juli luiden we de zomer in met een 
gezellige avond: we eten met elkaar en doen daarna een escaperoom. 
Meer weten, meedoen of leiding worden? Mail Liesbeth: 
liesbeth.verstoep@gmail.com 
 

Het feest van de Geest 
Komende zondag mogen we Pinksteren vieren. En op velerlei wijze hopen we te 
ervaren hoe we door Jezus niet verweesd zijn achtergelaten met Hemelvaart. 
Met dit grote feest voor de zomertijd mogen we met elkaar onze bezieling 
delen. Het prachtige verhaal van de Geest zal ons meenemen naar het begin van 
de christelijk geloofsgemeenschap. 
Feitelijk vieren we met Pinksteren het begin van de kerk. Tot grote verrassing 
van ieder die het toen mocht meemaken. Wat daar gebeurde heeft mensen 
aangezet tot een geloofsgetuigenis dat doorklinkt tot op de dag van vandaag. 
We mogen er deze zondag weer van horen en mogelijk zullen we het ook 
ervaren.  
Hoe dan ook is het bijzonder feestelijk dat deze dag twee kinderen gedoopt 
mogen worden. Twee ouderparen stappen met hun kind naar voren, met het 
verlangen dat hun kind de doop mag ontvangen. Daarmee hopen zij ook dat hun 
kinderen deel mogen worden van onze geloofsgemeenschap en worden in 
gewijd in de waarde van het geloof. 
Het delen van de waarde van het geloof willen we ook praktisch borgen met de 
wisseling van ambtsdragers. We zijn dankbaar voor alle inzet van degenen die 
afscheid nemen en zijn blij dat het werk mag voortgaan. Vanuit ons gedeelde 
geloof hopen we van harte dat we allen mogen ervaren hoe die Geest ieder van 
ons mag aanraken en mag inspireren. 
ds. Roel Knijff 
 

GEMEENTEFEEST VAN DE KRUISKERK op vrijdag 24 juni a.s. 
De traditie van ons gemeentefeest pakken we weer op en daarom word u/jij van 
harte uitgenodigd voor dit feest van ontmoeting en verbinding 
op vrijdag 24 juni a.s.! 
Vanaf 17.00 uur is er de inloop en een drankje en vanaf 18.00 uur soep en een 
saladebuffet met brood. Rond 19.15 uur starten we een kort programma 
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in de kerkzaal, waarin onze predikant iets over zijn ervaringen in ons midden zal 
vertellen. Daarna kijken we letterlijk “ achter de schermen van de zondagse 
eredienst” via korte gefilmde impressies en zingend sluiten we dit programma 
af. Daarna is er om 20.15 uur koffie en thee tot besluit. 
Vanuit praktisch oogpunt is het belangrijk te weten hoeveel mensen er komen, 
daarom het verzoek om u/je aan te melden: op de lijst die achter in de kerk ligt, 
of via de mail koster@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch bij de koster:  
06 42 92 51 49 ( niet op vrijdag en zaterdag). 
Wij rekenen op een grote opkomst! 
Namens de kerkenraad, 
Antoinette Kamsteeg en Mareke Kniep. 
 

Hartelijk dank 
Ik was zeer verrast door de komst van mevr. Kostman die een Pinkstergroet 
namens de Kruiskerk gemeente bracht. Hiervoor wil ik u allen hartelijk 
bedanken. Gezegende Pinksterdagen, 
Hartelijke groet, Alie Smeenk. 
 

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 25 33 86 24. Van harte welkom. 
 

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 
Hartelijk dank voor het mooie, gele, boeket bloemen namens “onze” 
Kruiskerkgemeente. Mevr. Wierda heeft ze gebracht. 
Fijne Pinksterdagen met vriendelijk groet van Corry de Jong. 
 

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 
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scriba. Wilt u dan wel aangeven welke dienst u terug wilt zien? U ontvangt dan 
via email een toegangscode. 
 

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 83 99 55 20, e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de 
website: www.tvg-amsterdam.nl 
 

Dank 
Van de Kruiskerk kreeg ik bezoek met een plantje. 
Hartelijk dank voor deze verrassing. 
Hartelijke groeten, Gerda van Oosten-Keuter 
 

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. 
 


