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Zondag 31 juli 2022 
 

Deze zondag gaat een boeket uit de kerk naar mevr. W. 
Scheeres-Bakker die 2 augustus haar 100e verjaardag hoopt 
te vieren.  
 
Het andere boeket gaat, samen met onze hartelijke groeten, 
naar mevr. M. van der Niet  

 
Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Zondag 7 augustus  10.00 uur  Ds. Geertien Morsink 

 Zondag 14 augustus  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 21 augustus  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 
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 

Beroepingsproces 2022 (1e bericht) 
Op basis van het PGA-B beleidsplan uit 2019 heeft de PKN Classis Noord Holland 
ons toestemming gegeven om een nieuwe (fulltime) predikant te mogen 
beroepen. Dat betekent dat het beroepingsproces officieel van start kan gaan. In 
de AK-vergadering van juni is besloten dat mw. Alice Stronkhorst opnieuw 
voorzitter wordt van een nieuw samen te stellen beroepingscommissie 
(afgekort: BRC). Uw wijkkerkenraad zal binnenkort met een oproep komen om 
namen van gemeenteleden te noemen die mogelijk kunnen plaatsnemen in de 
nieuwe BRC. Alle drie de wijkgemeenten zijn namelijk betrokken bij dit beroep. 
We beroepen wederom een predikant voor de gehele Protestantse Gemeente 
Amstelveen – Buitenveldert, die deels taken binnen de wijkgemeente van de 
Paaskerk en deels bovenwijkse taken heeft. Er wordt toegewerkt naar een PGA-
B brede gemeentevergadering in de Paaskerk in de week van 19 september om 
de profielen van predikant, wijkgemeenten en de PGA-B als geheel met u te 
bespreken. De precieze datum wordt later gecommuniceerd.  
Ik zal u de komende maanden regelmatig op de hoogte houden van de 
voortgang in dit beroepingsproces. Pieter Licht, Scriba PGA-B kerkenraad 
 

Afscheid ds. Werner Pieterse 
Het programma rondom het afscheid van ds. Werner Pieterse bestaat uit twee 
delen, een avond en een kerkdienst. De avond zal bestaan uit een muzikaal deel 
en een informeel gedeelte. Tevens zal er een afscheidsdienst zijn waarin hij zelf 
zal voorgaan. De afscheidsavond zal plaatsvinden op vrijdag avond 9 september. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar, om 20.00 uur zal het programma 
beginnen. Na het muzikale deel is er een informeel deel waarin er de 
mogelijkheid is om afscheid van hem te nemen. De gezamenlijke afscheidsdienst 
is op zondag 11 september om 10.00 uur in de Paaskerk te Amstelveen. U bent 
van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken en ds. Werner Pieterse te groeten.  
Ter gelegenheid van zijn afscheid willen wij hem een gezamenlijk cadeau 
aanbieden. Als u wilt bijdragen aan het afscheidscadeau, kunt u geld overmaken 
naar NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
onder vermelding van “afscheidscadeau Werner Pieterse”.  
 

Bedankt 
Hierbij willen wij de Kruiskerk hartelijk bedanken voor de bos met o.a. 
zonnebloemen die wij op zondag 17 juli hebben ontvangen. Frits bracht de 
bloemen mee nadat hij in de dienst op het orgel had gespeeld. Hartelijke groet, 
Frits en Marianne Heil-Meijer 


