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Zondag 28 augustus 2022 
 

Deze zomerse zondag gaat er een bloemengroet namens ons 
allen en ter bemoediging naar mevr. Tineke te Velde. Zij heeft 
een ongelukkige val gemaakt en we wensen haar beterschap. 
Het tweede boeket gaat ter bemoediging  naar dhr. en mevr. 
Van Eijk. 

 
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 4 september  

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff, avondmaal 

 10.00 uur  Tienerdienst in de Paaskerk 

 12 – 13 uur  Kruiskerkconcert zie bericht 

 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 

 Zondag 18 september  10.00 uur  Tienerdienst in de Kruiskerk 

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.



2 

Mededelingen 
Overleden 
Op 13 augustus 2022 is Johanna Louise van der Weijden - Schreuder Goedheijt 
overleden op 88 jarige leeftijd. Zij woonde in de Klaasje Zevensterstraat 13. Zij is 
op 22 augustus in besloten kring op Zorgvlied begraven. 
 

Expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld 
Het zijn mijn kunstwerken, die vanaf vandaag t/m 30 november in de kerk 
hangen. Voor deze expositie vormen teksten en verhalen uit het Oude en 
Nieuwe testament de basis. De Bijbel is voor mij een kostbare bron van 
inspiratie en nog altijd actueel. Daar ik dit keer de Bijbel in zijn geheel als 
uitgangspunt heb gekozen, moest ik mij beperken tot een selectie van 
kunstwerken uit mijn collectie. 
Als beeldend kunstenaar werk ik met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en 
soms abstract. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken en 
materialen. Ik ben voornamelijk autodidact en ik heb destijds tijdens mijn 
opleiding voor leerkracht gekozen voor de specialisatie Textiele Werkvormen. Ik 
werk vrij en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de Bijbel, de 
natuur en de cultuur. Daarnaast ben ik lid van de kunstgroep KinK (kunst in de 
kerk). Dit betreft een kunstgroep in de Protestantse Gemeente in Alkmaar. 
Sinds 2004 exposeer ik mijn werk regelmatig in kerken, het ziekenhuis en 
wijkcentra. Als ik mijn werk exposeer, werk ik meestal met thema’s als: de 
psalmen, de gelijkenissen, de wonderverhalen of een thema passend bij de tijd 
van het kerkelijk jaar. Mijn werk is ook te koop. 
De tentoonstelling te bezichtigen op woensdag van 15.00 - 17.00 uur, op 
zaterdag van 10 - 16 uur en zondag na de dienst 12 - 16 uur, op de 1e zondag 
van de maand aansluitend op het kruiskerkconcert ca. 13.00 - 17.00 uur. Voor 
meer informatie bel of mail met Contact Kruiskerk.  
Marga Jelles-van Huizen 
 

Zondag 4 september, 12:00 uur - Eerste Kruiskerkconcert nieuw seizoen 
Op zondag 4 september van 12:00 tot 13:00 uur Kruiskerkconcert met de 
bekende Amstelveense violist Jeroen Dupont komt met pianist Rik Kuppen. Zij 
spelen o.a. de weergaloos moeilijke Duivelstrillersonate van Guiseppe Tartini, 
preludes van Gershwin die voor viool en piano bewerkt zijn door de vermaarde 
Jascha Heifetz en de bekende vioolsonate van Claude Debussy. 
Van harte welkom, een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd en is 
onmisbaar om op deze wijze concerten in de Kruiskerk mogelijk te maken. 
Aart Appelhof 
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Open Kerk 
De kerkenraad wil in ieder geval van september tot kerst met de openstelling op 
woensdag van 15.00-17.00 uur door 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.  
 

Zaterdag 10 en zondag 11 september: 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. 
 

Gezocht: gastvrouwen en gastheren 
Voor het ontvangen van belangstellende op de Expositie, Open kerk en de Open 
Monumentendagen zoeken we gastheren en/of gastvrouwen. Heeft u tijd en/of 
gelegenheid om als gastheer / -vrouw te helpen, geef u dan op: 

• Expositie bij Jellie Snijders 06-52 65 35 74 of bij Saskia jongdesa@gmail.com; 

• Open Monumentendagen bij Saskia jongdesa@gmail.com ; 

• Open kerk bij Han Jongeneel rj@solcon.nl of 06-14 61 18 20 of via Contact 
Kruiskerk.  

 

Afscheid ds. Werner Pieterse: 9 en 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”.  
 

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 
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bij het samen zingen van liederen. Met het oog op de te drukken programma’s 
vragen wij u om u op te geven bij Henk van der Meulen scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl , maar het is ook niet erg als u gewoon komt binnen vallen. 
 

Beroepingsproces 2022 (2e bericht): uitnodiging voor gemeentevergadering 
Zoals in het eerste bericht in het kader van het beroepingsproces is aangekondigd, 
wordt u hierbij uitgenodigd voor een gemeentevergadering op woensdag 21 
september in de Paaskerk om 20.00 uur. Het betreft een gemeentevergadering 
voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: 
PGA-B). We beroepen immers een predikant die deels werkzaam zal zijn in de 
Paaskerk en deels binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de vergadering staan 
de wijkprofielen en het profiel van de gewenste nieuwe predikant centraal. Op 
basis van deze profielen gaat de beroepingscommissie aan de slag. Alle profielen 
die in de week van 12 september beschikbaar komen, zijn nadrukkelijk bedoeld 
als concepten. Na een korte plenaire inleiding gaan we in kleine groepen uiteen 
om een effectieve bespreking mogelijk te maken. De profielen kunnen dus n.a.v. 
uw opmerkingen bijgesteld worden. Finale goedkeuring door de kerkenraden 
vindt dan ook pas plaats na de gemeentevergadering. We verwachten dat de 
wijkprofielen uit 2019 - met hier en daar enkele aanpassingen - nog steeds een 
goed beeld geven van onze drie wijkgemeenten. Voor het predikantsprofiel ligt 
dit anders. In dit concept profiel zullen we op onderdelen niet verder gaan dan 
het noemen van enkele aandachtspunten voor bespreking in de 
gemeentevergadering. Voor het ‘Paaskerk-gedeelte’ van het profiel kunnen we in 
zekere mate putten uit het predikantsprofiel uit 2019.  Maar voor het ‘PGA-B deel’ 
van het profiel is dat niet het geval. Daar zullen we het nadrukkelijk met elkaar 
moeten hebben over de PGA-B brede taken die de nieuwe predikant worden 
toegedacht en welke kwaliteiten en ervaring zij/hij daarvoor moet hebben. Hier 
zullen keuzes gemaakt moeten worden, die de kerkenraden niet alleen willen 
maken. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig. 
Praktisch punt: is het voor u moeilijk om naar deze gemeentevergadering te 
komen, laat het mij weten. We zorgen dan voor vervoer naar de Paaskerk en 
terug. Ik zal u blijven informeren. 
Pieter Licht, Scriba PGA-B kerkenraad scribaak@pga-b.nl of 06 83 99 55 20. 


