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Zondag 19 juni 2022 

Deze zondag een bloemengroet als teken van verbondenheid 
voor mevr. C. Matter. En voor Leni Kieft. Leni is ongelukkig 
ten val gekomen en we wensen haar beterschap en een goed 
herstel. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Vandaag 
 Na de 
dienst 

 Gesprek over de Maaltijd van de Heer in de 
Bankraszaal (zie berichtje) 

 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 

 Zondag 3 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 10 juli  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

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 
 

Overvliegdienst met pannenkoeken en spelletjes na afloop 
Vandaag, zondag 19 juni, is de Overvliegdienst! Tijdens deze dienst ‘vliegen’ alle 
 groep 8-ers van de 
kinderkerk over naar de 
Tienerdienst. We hebben het 
zondag met elkaar over 
‘vertrouwen’ en ‘een nieuw 
begin’.  
De kerkdienst begint om 
10.00 uur en is in de 
Paaskerk (Augustinuspark 1). 
Na afloop nodigen we je uit 
om nog even te blijven voor 
spelletjes en pannenkoeken!  
Jullie zijn van harte welkom! Hopelijk tot dan. De leiding van de kinder- en 
tienerdienst, dominee Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Heiden 
 

Wijkdoelcollecte vandaag: Help Stichting Jarige Job helpen! 
Wij willen u vast informeren over de wijkdoelcollecte van vandaag. 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 
 

Gesprek over de Maaltijd van de Heer vandaag na de dienst 
Midden in de coronaperiode was ik als predikant in opleiding verbonden aan de 
Paaskerk en heb daar invulling gegeven aan mijn afrondende predikantsstage 
(vroeger ‘vicariaat’). Vanwege corona waren er echter ook veel beperkingen. Eén 
onderdeel is mij destijds niet gelukt en dit zou ik graag alsnog willen inhalen nu de 
afronding van mijn studie in zicht is. Dit betreft een groepsgesprek met 
gemeenteleden over de Maaltijd van de Heer. 
Graag wil ik het met ca. 6 tot 8 gemeenteleden hebben over de betekenis van de 
Maaltijd van de Heer. In het bijzonder ben ik benieuwd naar welke functie de 
Maaltijd voor u heeft (en hoe dat was in tijden van Corona) en wat voor u de 
belangrijkste boodschap is van de Maaltijd. Wie meldt zich na de dienst als 
vrijwilliger om hieraan deel te nemen? Het gesprek vindt plaats in de Bankraszaal 
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na afloop van de dienst en duurt maximaal een uur. Ik zorg voor iets lekkers bij de 
koffie. Alvast dank! Ardin Mourik, predikant in opleiding. 
 

Gebedsdienst 22 juni 
De oorlog in Oekraïne is helaas nog in alle hevigheid gaande. Daarom willen we 
ook voor Oekraïne blijven bidden. Op woensdag 22 juni is er weer gebedsdienst 
om 19.15 uur in de kerkzaal. Deze gebedsdienst duurt ongeveer een half uur. We 
kunnen dan bidden voor de situatie in Oekraïne, maar ook voor alles wat ons 
verder bezig houdt. We hopen dat veel gemeenteleden dan samen komen om 
met elkaar te zingen en te bidden. 
 

Vrijdag 24 juni a.s. - Gemeentefeest 
De traditie van het houden van ons Kruiskerkgemeentefeest pakken we weer op 
en daarom wordt u/word jij van harte uitgenodigd voor dit feest van ontmoeting 
op vrijdag 24 juni a.s.! 
Vanaf 17.00 uur inloop met een drankje en vanaf 18.00 uur is er 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 nog koffie en thee. 
U/jij komt toch ook? Meldt u zich wel aan uiterlijk maandag 20 juni: 

• op de lijst die achter in de kerk ligt 

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

• telefonisch bij de koster: 06-42925149 ( niet op vrijdag en zaterdag). 
We hopen op een grote opkomst! 
Namens de kerkenraad, 
Antoinette en Mareke 
 

Hartelijk dank 
Dag, hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk die ik kreeg met mijn 98e 
verjaardag. Ik zag digitaal dat er steeds meer mensen kerken op zondag, helaas 
kan ik zelf niet meer. Lieve groet, Roline Woldinga-Veldkamp 
 

Voor de bezorgers van de Pinksterattenties 

Aan allen die de Pinksterattenties dit jaar rondgebracht hebben vragen we een 
terugkoppeling van uw bevindingen naar de diaconie. Degenen die al 
gereageerd hebben hoeven dit niet meer opnieuw te doen. 
Graag willen van u horen of er problemen waren met de bezorging en of mensen 
die de attentie van de kerk niet op prijs stelden. 
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Uw reactie graag per mail naar diaconie@kruiskerk-amstleveen.nl of mondeling 
bij iemand van de diaconie. 
 

Kruiskerkpost 
In verband met aanvullingen op de erfgoed-bibliografie van de Kruiskerk ben ik op 
zoek naar het wijkblad ‘Kruiskerkpost’. 
Wie heeft er nog exemplaren? Ik ben in elk geval op zoek naar nummers uit 1994. 
Uw reactie graag naar erfgoedkruiskerk@ziggo.nl. 
Vast bedankt, Lida Ruitinga.  
 

Dank 
Hartelijk dank voor de bloemen na het overlijden van Mient Jan (Kerkdienst 12-6) 
Minie Faber –Korpershoek 
 

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 . 
 

Hartelijk dank 
Ik was blij verrast door het boeket bloemen dat Annie Smit mij bracht voor mijn 
85ste verjaardag. Hartelijk dank voor deze attentie. 
Hartelijke groeten, 
Wytske de Vries 


