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Zondag 21 augustus 2022 
 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet, vergezeld 
van onze hartelijke groeten voor: 
-  dhr. Wouter Kieft  
   mw. J. van Geffen-Lapré 

 
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 28 augustus  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 Zondag 4 september  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, avondmaal 

 Zaterdag 10 september  10 - 16 u.    Open Monumentendag, kerk open 

 Zondag 11 september 
 10.00 uur 

 Afscheidsdienst ds. Pieterse, Paaskerk 
Kruiskerk gesloten 

 12 - 16 u.    Open Monumentendag, kerk open 

 Zondag 18 september       10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Startzondag 
 

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 
 

Actie Vrijheidsmail augustus 
In de maanden juli en augustus houden wij geen Aktie Vrijheidsbrief, maar u 
wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de mailacties van Amnesty. 
Op de website: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties ziet u alle acties die 
Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie 
op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het betreft, een 
petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur een mail! @. Als u een 
actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u 
alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op 
verstuur mijn e-mail te klikken. Doet u ook mee? 
 

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). 
 

Afscheid ds. Werner Pieterse: 9 & 11 september a.s. 
Het programma rondom het afscheid van ds. Werner Pieterse bestaat uit een 
afscheidsavond (9-9) en een afscheidsdienst (11-9). De avond zal bestaan uit een 
muzikaal deel en een informeel gedeelte op vrijdagavond 9 september. Vanaf 
19.30 uur staan koffie en thee klaar, om 20.00 uur zal het programma, 
bestaande uit een muzikaal en een informeel deel, beginnen. Tijdens het 
informele deel heeft u 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 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 0392 3145 25 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
onder vermelding van “afscheidscadeau Werner Pieterse”.  
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Zaterdag 10/9 & zondag 11/9: Open Monumentendagen 
Ook dit jaar zal de Kruiskerk open zijn voor belangstellenden tijdens de jaarlijkse 
Open Monumentendagen: op zaterdag zal de kerk van 10 tot 16 uur open zijn. 
Zondag zal de kerk van 12 tot 16 uur geopend zijn. Dit jaar is er niet alleen een 
programma (in wording), bestaande uit o.a. een speurtocht voor de kinderen. Er 
is (tevens) een kunsttentoonstelling te bezichtigen. 
Voor het ontvangen van belangstellende op deze 2 dagen zoeken we gastheren 
en/of gastvrouwen. Heeft u tijd en/of gelegenheid om als gastheer / -vrouw te 
helpen, geef u dan op bij Jellie Snijders (06-52 65 35 74) of bij Saskia 
(jongdesa@gmail.com). 
 

Open Kerk 
Vanaf de veertigdagentijd tot en met juni is de Kruiskerk geopend geweest op 
woensdag van 15.00-17.00 uur. We doen dat omdat we een gastvrije gemeente 
willen zijn. Daarom is het goed mensen gelegenheid te geven om de kerk ‘zo 
maar’ binnen te lopen.  
De ervaringen waren wisselend. Soms kwam er niemand, soms kwam er iemand 
om te bidden of een kaarsje aan te steken, soms kwamen er mensen die de kerk 
wel eens van binnen wilden zien. We hebben de indruk dat het vooral toevallige 
voorbijgangers zijn die de kerk binnenkomen als ze het bord “kerk open” buiten 
zien staan.  
De kerkenraad zou in ieder geval tot kerst met de openstelling door willen gaan, 
als er tenminste voldoende mensen zijn die als gastvrouw of gastheer mee 
willen doen. Ook neemt ds. Knijff zich voor, als hij aanwezig is en het uitkomt om 
mensen te spreken, het bord “kerk open” buiten te zetten. De mensen, die al 
eerder hebben meegedaan, hebben al het verzoek gekregen om weer mee te 
doen, maar het zou fijn zijn als er meer mensen zich hier voor opgeven. Je kunt 
je opgeven bij Han Jongeneel (rj@solcon.nl of 06-1461 1820) of via Contact 
Kruiskerk.  
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Namen noemen voor de beroepingscommissie, voor 31-8 
Op 11 september neemt ds. Werner Pieterse afscheid als predikant van de 
Paaskerk en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Nu we al 
toestemming hebben om opnieuw een fulltime predikant te beroepen voor de 
PGA-B als geheel met als primaire standplaats de Paaskerk kan de 
beroepingscommissie geformeerd worden. De AK heeft inmiddels mevrouw 
Alice Stronkhorst bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen. 
Naast de voorzitter zal de commissie bestaan uit 3 leden van de Kruiskerk, 3 
leden van de Paaskerk en 2 leden van de Pelgrimskerk.  
We nodigen u uit om aan uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden door te 
geven die u geschikt acht voor de beroepingscommissie. Onze wijkkerkenraad 
kiest uiteindelijk uit de voorgedragen namen de 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 (T: 06-55 17 40 89, @: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl ). 
We hopen dat u aan deze oproep gehoor wilt geven! 
Pieter Licht (scriba AK) en Anita Winter (voorzitter Kruiskerkgemeente). 
 

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. 
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