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Zondag 14 augustus 2022 
 

De eerste bloemengroet, ter bemoediging en met onze 
hartelijke groeten gaat naar mevr. Annie van Uxem. 
De andere bloemengroet gaat ter bemoediging naar  
mevr. Wijnie Visser. 

 
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 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 

 Zondag 11 september  10.00 uur  Dr. Hanna Rijken 
 

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 
 

Vakantie 

Ds. Roel Knijff is t/m 19 augustus op vakantie. Voor alle communicatie kunt u 
terecht bij de scriba, Henk van der Meulen, scriba@kruiskerk-amstelveen.nl,  
06 55 17 40 89 
 

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: 06-55 17 40 89, e-mail: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 
We hopen dat u aan deze oproep gehoor wilt geven! 
Pieter Licht, scriba AK 
Anita Winter, voorzitter Kruiskerkgemeente 
 

Dank 
Op zondag 7 augustus kwam Tine de Lange na kerktijd bij mij langs om mij  
namens de Kruiskerkgemeente een prachtig boeket bloemen te brengen. Daar 
ben ik u erg dankbaar voor! 
Hartelijke groet van Corrie Westera. 
  

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl


3 

Gevraagd: medewerker beeld & geluid 
Er is een vacature medewerker beeld & geluid. 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 webmaster@kruiskerk-amstelveen.nl, 
 06 29 56 65 52 of bij Henk van der Meulen scriba@kruiskerk-amstelveen.nl,  
06 55 17 40 89. 
 

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 30 augustus tot 25 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 . 
 

Hartelijke dank 
Dag allen, vanuit een verpleeghuis in Amsterdam, waar ik sinds kort verblijf, mijn 
hartelijke dank voor de bloemen uit de kerk. Riekus Kok kwam ze brengen. Ik ben 
er blij mee en blijf bij de Kruiskerkgemeente horen.  
Met groet, Roline Woldinga-Veldkamp. 
 

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.  
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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 0392 3145 25 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
onder vermelding van “afscheidscadeau Werner Pieterse”  
 

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(06 21 12 45 67). Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld. 
 

Voor in de agenda: woensdag 21 september (13.30 uur) Sing Inn 
De volgende Sing Inn zal op woensdag 21 september om 13.30 uur zijn. Henk van 
der Meulen en Peter van Dongen zullen u weer met veel plezier begeleiden bij het 
samen zingen van liederen. 
 


