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Zondag 10 juli 2022 
 

Deze tweede zondag van juli gaan de fleurige bloemen uit de 
kerk met een hartelijke groet namens ons allen, naar: 
- mw. Els Stam 
- mw. Bep van der Veen 
 

 

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

 Zondag 17 juli  10.00uur  Eric Citroen 

 Zondag 24 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Woensdag 27 juli  10.00 uur 
 Oecum. reis - 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 

 

Woensdag 27 juli -  Thuiskomen bij Titus Brandsma, opgave t/m 14 juli 
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  
 

Terugkijken gemeentefeest 
Het korte 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 
 

Bedankt 
Hartelijk dank gemeente voor het fraaie veldboeket dat Loes kwam brengen ter 
gelgenheid van ons 65-jarig huwelijksjubileum. Wij zijn blij met deze attentie, 
het is een teken van medeleven en verbondenheid. 
Met vriendelijke groet, Jan en Joop Mulder-Fopma 
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Van de diaconie: Advies en hulp bij vragen over rondkomen 
In deze tijd van steeds stijgende prijzen en verhoging van energiekosten is het 
niet voor iedereen mogelijk de financiële eindjes nog aan elkaar te knopen. 
Misschien bent u niet op de hoogte van alle mogelijkheden om daar via 
bepaalde regels, een tegemoetkoming of korting voor te krijgen. Mocht u er 
zelf niet meer uitkomen dan kunt u, via de diaconie van de PGA-B, daarbij 
advies en hulp krijgen. U kunt zich aanmelden bij een van de diakenen van onze 
kerk persoonlijk, door een email ste sturen naar diaconie@kruiskerk-
amstelveen.nl of telefonisch via Contact Kruiskerk (06 - 21124567). 
Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld. 
 

Berichtje van Neda 
Regelmatig vragen jullie hoe het gaat met Neda. Hierbij daarom een berichtje.  
Neda wacht nog altijd op een uitspraak van de Raad van State. Daarom is zij nog 
altijd in onzekerheid. 
Omdat Neda nu in Amsterdam woont, zien we Neda nog maar af en toe. Maar 
ze voelt zich bij ons betrokken. En wij met haar! 
Laten we aan Neda blijven denken en voor haar bidden.  
Groet, Marleen Jongeneel (06 -  42813011)   
 

Verslag PGA-B gemeentevergadering van 24 mei jl. 
Op de website van de PGA-B (www.pga-b.nl) treft u het verslag aan van de 
gemeentevergadering van 24 mei in de Kruiskerk. 
Naast de bespreking van de jaarverslagen van het College van Kerkrentmeesters 
en het College va Diakenen kunt u daar ook kennis nemen van een aantal 
actuele ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen - 
Buitenveldert. 
Pieter Licht, scriba AK (scribaak@pga-b.nl). 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij van de gemeente mochten 
ontvangen via Mareke Kniep. Graag had Dick met de cantorij nog gezongen. 
Corona was de spelbreker en laat nog moeheidsklachten na. We hopen dat deze 
van voorbijgaande aard zijn. Gelukkig ben ik niet ziek geworden.  
Nogmaals dank met hartelijke groeten van Dick en Marijke Labohm. 
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Het is weer zomer! 


