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Zondag 11 september 2022 
 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 
 Zaterdag 10 september  10 - 16 u.  Open Monumentendag, kerk open 

 Zondag 11 september 
 10.00 uur 

 Afscheidsdienst ds. Pieterse in de Paaskerk 
 Kruiskerk gesloten 

 12 - 16 u.  Open Monumentendag, kerk open 

 Woensdag 14 september  15 - 17 u.  Kerk open & Expositie 

 Zaterdag 17 september  10 - 16 u  Expositie 

 Zondag 18 september  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Startzondag, Tienerdienst 

 Woensdag 21 september  
 13.30 uur  Sing Inn 

 20.15 uur  Gemeentevergadering in de Paaskerk 

 Donderdag 22 september  20.00 uur  Kerk en vrede zie bericht 

 Zondag 25 september 
 10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg Ruurd van der Weg 

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. 
Kerk open op woensdagmiddag, van 15 tot 17 uur. 
U bent welkom voor bijv. een persoonlijk stiltemoment, het branden van een 
kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers. 



2 

Mededelingen 
 

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  
U kunt (natuurlijk) ook even bellen met Contact Kruiskerk om u op te geven.  
 

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. 
Henk Trommel heeft toegezegd vanaf 14 uur aanwezig te zijn en dan speciaal 
voor de kinderen een uitleg geven over het orgel. 
Zondag zal de kerk van 12 tot 16 uur geopend zijn.  
Er is o.a. een speurtocht voor de kinderen, filmpjes over activiteiten en 
(uiteraard) is de expositie te bezichtigen. 
 

Expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld 
De tentoonstelling is (officieel) vanaf 10/9 te bezichtigen op woensdag van 15 - 
17 uur, op zaterdag van 10 - 16 uur en zondag (na de dienst) 12 - 16 uur. Als er 
een Kruiskerkconcert is (13/11, 20/11) dan is het aansluitend op dit concert van 
13.00 - 16 .00 uur te bezichtigen.  
Voor meer informatie o.a. over de actuele openingstijden bel of mail met 
Contact Kruiskerk.  
 

Startzondag 18 september “Aan tafel” 
Komende zondag is het weer de startzondag. Met het jaarthema “Aan tafel” 
gaan we natuurlijk ook echt samen aan tafel. De viering zelf krijgt het karakter 
van een Thomasviering: voor-elk-wat-wils in de eigen nevendienst. We zijn al 
druk bezig met het voorbereiden van een veelzijdig programma. 
Maar dat diverse aanbod is als nevendienst gewoon onderdeel van de dienst 
zelf. Dus kunnen we elkaar na de dienst ontmoeten tijdens de koffie (of iets 
anders) en gaan we aansluitend samen aan tafel. Om praktische redenen vragen 
we nu al of u zich wilt opgeven als u aan deze maaltijd wilt deelnemen. Dat kan 
op een intekenlijst in de kerk of via een mail aan onze koster: koster@kruiskerk-
amstelveen.nl Doe het meteen. Het kan uiterlijk tot 15 september om 12.00 uur. 
Ds. Roel Knijff. 
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Dank 
Via Ria Kok-van Hall kreeg ik van u een prachtig verjaardags bloemengroet, 
waarmee ik heel blij ben.  
Mijn hartelijke dank hiervoor en met hartelijke groet, Helene Kwee 
 

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. 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 (3e bericht): uitnodiging voor gemeentevergadering 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op 
woensdag 21 september in de Paaskerk om 20.15 uur. Het betreft een 
gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen - 
Buitenveldert (afgekort: PGA-B).  
We beroepen een predikant die deels werkzaam zal zijn in de Paaskerk en deels 
binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de vergadering staan het 
predikantsprofiel en de wijkprofielen in concept vorm centraal. Op basis van 
deze profielen gaat de beroepingscommissie aan de slag. Na een korte plenaire 
inleiding gaan we in kleine groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan. Ik 
benadruk hierbij dat de profielen n.a.v. uw opmerkingen bijgesteld kunnen 
worden. Finale goedkeuring door de kerkenraden vindt 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 predikantsprofiel kunnen we in zekere 
mate putten uit het profiel uit 2019.  Maar voor het ‘PGA-B deel’ van het profiel 
is dat niet het geval. Daar zullen we het 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. 
Nog twee praktische punten: 
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• De teksten van de profielen en een notitie over kerkelijke presentie in 
Amstelveen – Buitenveldert komen in de week van 12 september 
beschikbaar via de PGA-B website en in gedrukte vorm in de kerken; 

• Als het voor u moeilijk is om naar deze gemeentevergadering te komen, laat 
het mij weten. We zorgen dan voor uw vervoer naar de Paaskerk en terug. 

Pieter Licht 
Scriba PGA-B kerkenraad 
Mailadres: scribaak@pga-b.nl 
Telefoon: 06 83995520 
 

Kerk en vrede 22 september 20.00 uur 
Met een open brief “voor het te laat is” wordt vanuit de vereniging Kerk en 
Vrede opgeroepen tegen de bewapening van Oekraïne door het Westen. De 
reacties daarop liegen er niet om: “Zelden zoiets doms gelezen”. Er volgt een 
hele reeks posts van hoogleraar theologie Stefan Paas op twitter. En daarop 
weer reacties in diverse publicaties. Maar het levert niet echt een vruchtbaar 
gesprek op. Dat is ook niet eenvoudig door alles dat we zien gebeuren. Maar 
juist in de Vredesweek willen we toch nadenken over het vredesvraagstuk. Wat 
is daar vanuit ons geloof over te zeggen? We beginnen met de uitleg van de 
open brief door een van de ondertekenaars. Die open brief is eenvoudig met 
google te vinden. En vervolgens willen we met elkaar in gesprek. Juist wel. 
ds. Roel Knijff 
 

Muzikale vesper zondag 25 september 
Zondag 25 september is er ’s middags (16:30 uur) een muzikale vesper in de 
Kruiskerk. De Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel brengt met vier vocale 
solisten en een barokensemble de bekende cantate Herz und Mund und Tat und 
Leben (BWV 147) van Johann Sebastian Bach. De cantate is in 1723 gemaakt 
voor een van de Maria-feesten in de Lutherse kerk van Leipzig. De vreugde over 
Jezus’ aanwezigheid in ons leven, wordt muzikaal uitbundig geuit. BWV 147 is 
een feestelijke cantate met viool-, trompet- en hobo-solo’s. Het bekende koraal 
Jesu bleibet meine Freude besluit de cantate. Liturg is ds. Ruurd van der Weg 
(Uithoorn). 
 

Hartelijk dank 
hartelijk dank voor de bloemen bij mijn 85-ste verjaardag. 
mw. H. Peters-van de Water 


