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Zondag 26 juni 2022 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag, vergezeld van onze 
hartelijke groeten naar  

- mevr. J. van der Bregge en  

- Dick en Marijke Labohm. 

 
 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Vandaag  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Roel Knijff 

 Zondag 3 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 10 juli  10.00 uur  Ds. Fokko Omta 

 Zondag 17 juli  10.00uur  Eric Citroen 

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 
 

Feestelijke Choral Evensong 
Vanmiddag is er in de Kruiskerk een Choral Evensong. Onder leiding van Hanna 
Rijken, predikant en musicus, zingt het Vocaal Theologen Ensemble geheel in 
Anglicaanse stijl een chant, canticles en avondgebeden. Sebastiaan ’t Hart is 
organist en ds Roel Knijff liturg en koorzanger. 
Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vesper waar vaak eeuwenoude 
kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, vaak de laatste vesper voor de 
zomer, is er een Choral Evensong. Er klinkt een chant met psalm 150, een 
anthem (‘concertant’ koorstuk) van Vivaldi, een Magnificat en Nunc Dimittis van 
Brewer en gezongen gebeden. Ook de melodieën van de hymnen die gekozen 
worden, komen uit de Anglicaanse traditie. 
Hanna Rijken is in Nederland de expert op het gebied van de Choral Evensong. 
Zij is gepromoveerd op en een warm pleitbezorgster van deze Anglicaanse 
kerkelijke traditie. 
Aanvang 16.30 uur, duur circa een 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! 
 

Hartelijke dank 
Hartelijke dank voor de bloemen uit de kerk die Saskia heeft bezorgd. En voor al 
die telefoontjes en kaartjes. 
Lieve groet Leni 
 

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.  
 

Verrast 
Reuze verrast was ik dat ik zondag 12 juni een beeldige bloemengroet vanuit de 
Kruiskerk kreeg! 
De duizendschonen en pioenen zijn prachtig opengegaan! Heel hartelijk 
bedankt! 
Bea Westerhof -Wassink 
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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 . 
 

Bedankt 
Nu werd ik afgelopen zondag weer verblijd met een prachtig boeket, en weer 
namens de Kruiskerk, maar nu met een begeleidende kaart ondertekend door de 
predikant van deze zondag, Saskia de Jong (die het me kwam brengen, veel 
dank!!) als ouderling en Marijke van der Meulen als diaken.Ik ben heel erg 
geroerd door dit blijk van medeleven vanuit de Kruiskerk, maar vraag me af wie 
dit heeft aangezwengeld. Niet dat ik het per se hoef te weten, maar ik weet dat er 
weinig mensen zijn die mij nog kennen en er MOET dus iemand zijn die hier achter 
zit. Hoe dan ook, mijn dank is groot. 
Met hartelijke groet, Corrie Matter-Doekes 
 

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. 
 


