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Zondag 24 juli 2022 
 

Deze zondag een boeket bloemen als felicitatie voor Anita 
Pfauth. Zij wordt vandaag ingezegend als taakdrager voor de 
diaconie. We wensen haar wijsheid, zegen en vreugde in haar 
nieuwe taak. 
 

Het 2e boeket gaat ter bemoediging en met een hartelijke 
groet namens ons allen naar Els en Ludo Tilburgs.  
 

Vandaag staan er, namens de Kruiskerk, weer bloemen bij de 
vieringen in het detentiecentrum op Schiphol (zie berichtje).  

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

 Zondag 24 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 31 juli  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 7 augustus  10.00 uur  Ds. Geertien Morsink 

 Zondag 14 augustus  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 
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 
 

Bij de bloemegroet 
Vandaag staan er namens de Kruiskerk weer bloemen in het detentiecentrum op 
Schiphol. Met ca. 25 kerkgemeenten rondom Schiphol verzorgen we bij 
toerbeurt deze bloemengroet. U kunt lezen over de waarde die deze 
kerkdiensten hebben, in het interview met Ger Stoker in Present #5. 
Anita Pfauth 
 

Bedankt 
Beste mensen, hartelijk dank voor de prachtige bos zonnebloemen, die Nico Pool 
mij kwam brengen ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag. Mijn grootste 
verrassing was deze dag, dat ik mijn 1e achterkleindochter Zelda van 8 maanden 
uit Zweden voor het eerst vast kon houden. Geweldig. 
Hartelijke groet van Nel van den Muijsenberg- Jaasma. 
 

Van de diaconie - Inzamelactie van D.E. punten bij Venstra door Lion’s Club 
Mocht u spaarpunten van Douwe Egberts hebben, waarmee u niets doet dan 
kunt u ze deponeren in een doos bij boekhandel Venstra. Deze doos wordt 
regelmatig geleegd door mensen van de Lion’s club die de punten omruilt voor 
pakken koffie die aan de Voedselbank gedoneerd worden. 
 

Kamer gezocht 
Chiara Mastroianni gaat een jaar in Amsterdam studeren (New Media and Digital 
Culture aan de Universiteit van Amsterdam). Chiara komt uit Caserta (Italië). Ze 
is lid van een protestantse gemeente. Voor buitenlandse studenten is het heel 
moeilijk om woonruimte te vinden. Hebt u een kamer of weet u iets? Chiara 
hoort het graag. Haar email adres is: chimas9904@gmail.com. 
 

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 21 12 45 67. Uw vraag 
wordt vertrouwelijk behandeld. 
 


