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Zondag 12 juni 2022 

Deze zondag na Pinksteren gaan de bloemen uit de kerk als 
teken van bemoediging en groet naar: 

   mw. Bea Westerhof 

 - mw. M. Faber 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 
 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Vanavond:  19.30 uur  Taizéviering in Paaskerk 

 Donderdag 16 juni  15.00 uur  Kring Romans over Raam, sleutel (Paaskerk) 

 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 

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 
 

Vanavond (19.30 uur): Taizéviering in Paaskerk 
Zondag 12 juni is er weer een oecumenische viering naar de wijze van Taize. Om 
19.30 uur in de Paaskerk. Voorganger is ds. Barbara de Groot. Thema is Lichaam 
en Geest. 
 

Wijkdoelcollecte 19 juni: Help Stichting Jarige Job helpen! 
Wij willen u vast informeren over de wijkdoelcollecte van volgende week zondag 
19 juni. Deze is bestemd voor de stichting Jarige Job. Stichting Jarige Job helpt 
kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen hun verjaardag te vieren door het 
geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een 
echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 
kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job! Van harte aanbevolen! 
Wijkdiaconie 
  

Tienerdienst: volgende week in Paaskerk 
Volgende week (zondag 19/6) zijn we (natuurlijk) te vinden in de Paaskerk. In deze 
dienst zullen we de oudste kinderen van de Kinderdienst ‘opvangen’, die de 
overstap naar onze groep maken. Weet je welkom om ook te komen! Stuur 
Liesbeth (liesbeth.verstoep@gmail.com) een email als je meer wilt weten over 
hoe leuk de tienerdienst is en/of over het aanstaande uitje van vrijdag 1 juli a.s. 
 

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 
Zondag 29 mei j.l. bracht Geert Jaap Welsing mij een heel mooi boeket bloemen 
als teken van medeleven waarvoor mijn hartelijk dank. Van alle geschenken is 
aandacht misschien wel het mooist. Een lief gebaar, een kaart en een groet is zo 
eenvoudig, maar het doet je goed. 
Met een hartelijke groet, Elly Kooistra 
 

Bedankt 
Mevrouw Tonny v.d. Hoeven bedankt ons voor de bloemen die zij kreeg voor haar 
96e verjaardag. Zij leeft erg mee met onze kerk. (Via mw. Annemie van Hamel) 
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Roelof Venemaschool op bezoek in de Kruiskerk 
- Terugblik - Pinksterviering voor groepen 8 
Op woensdag 1 juni kwamen er drie groepen 8 naar de Kruiskerk voor een 
Pinksterviering. We hebben het verhaal van Pinksteren verteld, geluisterd naar de 
prachtige pianomuziek van Vincent, kaarsen aangestoken en een gesprek gehad 
over een nieuw begin. Waar kijken de kinderen naar uit, wat vinden ze spannend 
en wat gaan ze missen aan hun basisschool? Van alles kwam voorbij! Vrienden 
gaan gemist worden, sommigen zien op tegen veel huiswerk of misschien wel 
gepest worden, anderen kijken juist uit naar een nieuwe omgeving. We hebben ze 
meegegeven dat, ook als ze er zelf niet in geloven, God altijd met ze mee zal gaan! 
Ds. Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Heiden 
 

- Vooruitblik - Verhalenochtend voor groepen 3 
Op maandag 13 juni verwelkomen we alle groepen 3 in de Kruiskerk. Voor deze 
verhalenochtend vertellen we het verhaal van Noach. Ds. Roel Knijff en 
jeugdwerker Nienke van der Heiden  
 
 

Vrijdag 24 juni a.s. - Gemeentefeest 
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 
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 

 via de mail (koster@kruiskerk-amstelveen.nl)  

 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.  
 
 

Bedankt 
Wat waren we blij met het prachtige boeket, dat Mareke bezorgde voor mijn 85e 
verjaardag! Blij en dankbaar! Warme groet, Theo en Nel de Vlieger.  
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Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG, augustus 2022 - april 2023) 
In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenteleden deze driejarige cursus 
van één ochtend in de week in Amsterdam gevolgd. De cursus omvat o.a de 
vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, 
ethiek, diaconaat en pastoraat. 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 Per jaar bedragen de kosten € 325,-. Het is ook mogelijk om niet de 
gehele cursus maar slechts enkele 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 . 
 

Over de Pinksterattentie: een zeer gewaardeerde bloemengroet 
In de afgelopen weken heeft de wijkdiaconie zich onder meer ingezet om meer 
dan 100 plantjes bezorgd te krijgen bij degenen voor wie dit jaar de attentie 
bestemd was. Dat deze attentie zeer gewaardeerd wordt, weten degenen die ze 
bezorgden. Maar  de verschillende bedank-berichten, die hierover in de mailbox 
van Kruispuntjes ontvangen werden (zie hieronder), laten dit zien. 
 

Veel dank voor de Pinksterattentie van de Kruiskerk,die ik kreeg via Ria Kok-
van Hall. 
Met vriendelijke groet, Helene Kwee  
 

Geachte College, wij vonden de onverwachte Pinkster bloemengroet een grote 
verrassing en zijn U daar zeer dankbaar voor.  
Met een hartelijke groet, Maryka & JaGlebbeek (Cordes) 
 

Hartelijk dank voor het plantje dat Nico en Loes mij brachten als 
Pinkstergroet. 
Groeten van Nel van den Muijsenberg. 
 

Op zondag 29 mei werd ik verrast door Antoinette Kamsteeg met een 
prachtig bloeiend plantje. Heel veel dank daarvoor, Ik had de aankondiging 
wel gehoord toen ik de uitzending van de kerkdienst zat te bekijken. Mmaar 
je weet toch nooit of je nog in de prijzen valt: ja dus!  
Corrie Matter-Doekes 

 


