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Zondag 3 juli 2022 
 

Het eerste fleurige boeket gaat vandaag, als teken van 
verbondenheid en met een hartelijke groet van ons allen, 
naar mevr. Hans van der Weijden. Het tweede naar mevr. 
Corry Verheijke. 

 

 
Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Zondag 10 juli  10.00 uur  Ds. Lettie Oosterhof 

 Zondag 17 juli  10.00uur  Eric Citroen 

 Zondag 24 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Woensdag 27 juli  10.00 uur  Thuiskomen bij Titus Brandsma zie bericht 

 Zondag 24 juli  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 

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. 
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Mededelingen 

 
27 juli Thuiskomen bij Titus Brandsma 
Na de heiligverklaring van Titus Brandsma heeft de Titus Brandsmakerk 
verschillende initiatieven genomen om te beantwoorden aan de hernieuwde 
belangstelling voor hem. De parochie wil daarbij graag open staan voor anderen, 
zodat ook wij van harte welkom zijn. 
Gezamenlijk organiseren wij 27 juli (oecumenisch) een groepsreis naar Bolsward; 
de plaats waar Titus Brandsma geboren is. 27 juli is zijn sterfdag. We beginnen 
om 10.00 uur met een korte oecumenische gebedsdienst in de Titus 
Brandsmakerk en aansluitend vertrekken we.  
In Bolsward is er een uitgebreid programma voorbereid langs de Broerkerk, de 
Martinuskerk, de St. Franciscus Basiliek en natuurlijk zijn geboortehuis. 
Vanzelfsprekend worden we ondergedompeld in al het goede van het katholieke 
noorden, dat vast weer anders zal verlopen dan in het zuiden.  
Het programma zal tot 21.00 uur duren, waarna we weer huiswaarts keren. 
Maar er is voldoende ruimte voor het aangename en voor wie Bolsward niet 
kent is er ook gelegenheid deze Friese stad te verkennen.  
De reis wordt begeleid door pastoor Eugène Jongerden, de pastores Dea 
Broesen en Renger Prent en dominee Roel Knijff. 
KOSTEN 
Lunch/diner en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Kosten van 
deelname zijn € 25,- per persoon voor vervoer per bus, koffie/thee en een hapje 
bij aankomst, entree musea (indien u beschikt over een museumjaarkaart deze 
graag meenemen) en een borrel in ‘De Tijd’. Als de opgetelde kosten te hoog 
worden, dan mag u dat aangeven en vinden we een oplossing.  
AANMELDEN 
Aanmelding kan tot uiterlijk 14 juli bij onze scriba Henk van der Meulen: 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Zij worden 
verdeeld op volgorde van inschrijving.  
ds. Roel Knijff  
 
Portucala 
Vorige week kwam Nico Pool namens de Kruiskerk gemeente mij feliciteren met 
mijn 93 ste verjaardag. Hij dacht: jij hebt natuurlijk al veel bloemen gekregen, ik 
breng nu een plantje voor jou mee. Ik ken aardig wat plantjes en bloemen, maar 
dit was nieuw voor mij. Het is een soort vetplantje. Het presenteert 
verschillende kleuren kleine bloemetjes roze, rood, geel en oranje, die na een 
dag weer afvallen. 
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Mijn hartelijke dank aan de gemeente, ook sommigen mede kerkgangers wisten 
dat 21 Juni een bijzondere dag voor mij is. Ook aan hen mijn dank. 
Ik ben benieuwd of ik, naast Nico Pool de enige ben die PORTUCALA als plantje 
kennen. 
Ik ben er blij mee en zal er goed voor zorgen. 
An Poot 
 
Terugkijken gemeentefeest 
Het kort programma in de kerkzaal van het gemeentefeest van 24 juni jl. kunt u 
terugkijken op Kerkdienstgemist van onze kerk op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096 
 
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 . 
 
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. 


