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Zondag 7 augustus 2022 
 

Deze zondag gaat een vrolijk boeket uit de kerk ter 
bemoediging naar: 
- mevr. Corry Westera, Dignahoeve  
- mevr. Roline Woldinga - Veldkamp. Zij is onlangs 
verhuisd naar Amsterdam. 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, 
meldt u zich dan bij de ouderling van dienst of bij Contact.  
 
Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Zondag 14 augustus  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 21 augustus  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 28 augustus  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 Zondag 4 september  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, avondmaal 
 

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 

Namen noemen voor de beroepingscommissie 
Op 11 september neemt ds. Werner Pieterse afscheid als predikant van de 
Paaskerk en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Gelukkig 
hebben we van het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken al 
toestemming om opnieuw een fulltime predikant te beroepen voor de PGA-B 
als geheel met als primaire standplaats de Paaskerk.  
Net als bij de vorige beroepingsprocedure komt er een gezamenlijke 
beroepingscommissie. Hierin hebben naast de voorzitter zitting: drie leden 
van de Kruiskerk, drie leden van de Paaskerk en twee leden van de 
Pelgrimskerk. De AK heeft inmiddels mevrouw Alice Stronkhorst bereid 
gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen.  
We nodigen u uit om aan uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden 
door te geven die u geschikt acht voor de beroepingscommissie. De 
moderamina van de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk (de PGA-B 
kerkenraad) overleggen met elkaar om aan de hand van de genoemde 
namen tot een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen. De 
wijkkerkenraad van de Kruiskerk stelt tenslotte vast welke 3 leden uit de 
Kruiskerk zitting nemen in de beroepingscommissie. Aangezien er 
waarschijnlijk meer dan drie namen van Kruiskekerkleden doorgegeven 
worden, is het  is zeker mogelijk, dat de persoon die u noemt toch niet in de 
commissie komt. U kunt uiterlijk tot en met dinsdag 30 augustus namen 
doorgeven aan onze scriba Henk van der Meulen (tel: 06-55174089, e-mail: 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl) 
We hopen dat u aan deze oproep gehoor wilt geven! 
Pieter Licht, scriba AK 
Anita Winter, voorzitter Kruiskerkgemeente 
 

Diaconale wijkdoelcollecte zondag 14 augustus 
De wijkdoelcollecte van zondag 14 augustus van Kruis- en Paaskerk is bestemd 
voor het Kinderfonds van de Diaconie van Amstelveen. 
Met de opbrengst van de collecte willen de diaconieën van beide kerken 
toegangskaarten voor het zwembad De Meerkamp aanschaffen, bestemd  
voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank in 
Amstelveen. Op deze wijze willen wij deze kinderen en hun begeleiders in de 
vakantieperiode een dagje zwemplezier geven. 
  

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Bedankt  
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat Nico Pool dinsdag  
19 juli namens de Kruiskerkgemeente kwam brengen voor mijn 80e 
verjaardag, Het was een dag met een gouden randje. 
Met hartelijke groet van Nanny Engels. 
 

Gevraagd: medewerker beeld & geluid 
Afgelopen zondag, 31 juli, heeft Yotam Worede voor het laatst dienst gedaan 
achter de knoppen van de beeld- en geluidregie. In verband met zijn studie 
moet hij zijn werk beëindigen. Langs deze weg onze dank voor jouw inzet, 
Yotam!. 
Er is dus een vacature. Wie van u is bereid toe te treden tot het team? Na een 
instructie en een aantal keren meedoen tijdens een dienst is het werk dat 
weliswaar grote alertheid vraagt, maar verder niet moeilijk is!  
Meldt u zich bij Freek de Vries of ondergetekende! 
Henk van der Meulen – scriba. 
 

Bedankt 
Onlangs mocht ik weer m'n verjaardag vieren. Dat ontging de Kruiskerk-
gemeente niet en daardoor ontving ik tijdens een gezellig gesprek uit handen 
van  Elly Blankenstijn een prachtig boeket bloemen.  
Ben U en haar daar dankbaar voor. 
Flip Brink. 
 

Kruispuntjes en de liturgie per mail ontvangen? 
De Kruispuntjes en liturgie verschijnen op papier, maar zijn ook digitaal 
beschikbaar via de website (www.kruiskerk-amstelveen.nl) en/of per email. 
Om iedere week de Kruispuntjes en liturigie in uw mailbox te ontvangen, is 
het doorgeven van uw emailadres aan de ledenadministratie voldoende  
(ledenadministratie@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Hartelijke groet, Marjon Graven. 
 

Overleden 
Op maandag 25 juli jl. is mevrouw Fenna Hendrikse - Kok overleden in de 
leeftijd van 99 jaar. De dankdienst voor haar leven en de bijzetting in het 
familiegraf hebben op donderdag 4 augustus jl. plaatsgevonden. 
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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 
vrijdagavond 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 
Zondag 30 juli ontvingen wij, namens de Kruiskerk Amstelveen, een mooi 
bosje bloemen. Heel hartelijk dank daarvoor!  
Groeten Els en Ludo Tilburgs 
 

Van de diaconie: hulp als u er, financieel gezien, niet goed meer uitkomt 
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, via diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl of via de 
contacttelefoon(0621124567). Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
 

Het Kerkelijk Bureau is vanwege vakantie gesloten. 
Vanaf 16 augustus is het weer te bereiken. 

 


