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Zondag 18 september 2022, Startzondag 
 

Deze startzondag een fleurig boeket, vergezeld gaande met 
onze hartelijke groeten, voor dhr. Dick Labohm en voor dhr. 
Nico Pool. 

 
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 

 Woensdag 21 september  

 13.30 uur  Sing Inn 

 15 - 17 u.  Kerk open & Expositie 

 20.15 uur  Gemeentevergadering in de Paaskerk 

 Donderdag 22 september  20.00 uur  Kerk en vrede (zie bericht) 

 Zaterdag 24 september  10 - 16 u  Expositie 

 Zondag 25 september 

 10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 12 - 15 u   Expositie (!! gewijzigde openingstijd) 

 16.30 uur  Muzikale vesper; lit. ds. Ruurd van der Weg 

 Woensdag 28 september  15 - 17 u.  Kerk open & Expositie 

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 
Vanmorgen: Tienerdienst  
Nadat we twee weken geleden weer begonnen zijn in de Paaskerk, komen de 
tieners nu voor het eerst na de zomer weer bij elkaar in de Kruiskerk. We volgen 
ons eigen programma tijdens deze startzondag, misschien komt u ons wel tegen! 
 

Na de dienst (1): Boek&Tafel 
Bij het thema “Aan tafel” denk ik terug aan de Boekentafel, die tot december 2019 
in de Kruiskerk heeft gestaan. Na opheffing zou het restant boeken in het voorjaar 
van 2020 verkocht worden. Door corona is dat niet doorgegaan. Er is nog een doos 
met mooie boeken. Op een tafel achterin de kerk kunt u kijken en kopen op zondag 
18 september. De opbrengst is voor de wijkdiaconie. Nico Pool 
 

Na de dienst (2): Actie Vrijheidsbrief voor Bahreinse activist en academicus 
Deze maand schrijven wij voor de activist en academicus Abduljalil Al-Singace uit 
Bahrein die al een jaar in hongerstaking is omdat het boek dat hij had geschreven 
door gevangenisautoriteiten werd ingenomen. Ook krijgt hij geen medicatie meer. 
Al-Singace heeft een levenslange celstraf gekregen vanwege zijn – vreedzame – 
betrokkenheid bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011. 
In de te schrijven brief roepen we de kroonprins van Bahrein op om Abduljalil al-
Singace vrij te laten, om zijn boek veilig te stellen en hem zijn medicatie te geven. 
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor €1,50 te koop.  
Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via de Amnesty-website: 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur 
een mail! @”.  
 

Maandag 19 september - Open Huis: Queen Elisabeth II ten voorbeeld 
Morgen, 19 september, is de begrafenis van Koningin Elisabeth II, na een periode 
van 70 jaar dienstbaarheid aan haar land, vanuit een rotsvast vertrouwen in God. 
Diezelfde dag is er om 14.30 uur een open huis - we gaan weer van start met een 
nieuw seizoen - waarin we hierover in gesprek kunnen. Hoe inspirerend is zij voor 
de ouderen van onze gemeente? Als u in de gelegenheid bent, van harte welkom! 
Wilt u vervoer, geeft u even een belletje. Mocht deze datum niet uitkomen maar u 
zou hierover wel graag willen doorpraten, dan maak ik graag een afspraak. Kijkt u 
voor de overige data naar de flyer die dit weekend wordt verspreid. 
Eric Citroen, 06 50677403 
 

Overleden 
Op woensdag 7 september 2022 overleed Maria Catharina Wilhelmina Wortel-
Vink inde leeftijd van 96 jaar. 
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Bedankt 
Op 4 september jl. bracht de heer Van Balderen mij prachtige bloemen namens 
de Kruiskerkgemeente. Hartelijk dank daarvoor allemaal. 
Anneke Prast 
 

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’. 
 

Bericht over Belia de Geus 
Velen van ons kennen Belia nog goed. Vanwege haar huwelijk met Wiendelt 
Steenbergen is zij alweer een tijd geleden naar Zwolle verhuisd. Omdat Belia 
fysiek en mentaal achteruitgaat, is zij inmiddels helaas weer verhuisd. Ze woont 
nu voorlopig in De Hulstkampen, Afd. Kerkenhoek, kamer 28, Raiffeisenstraat 1, 
7711 JE in Nieuwleusen. Dit in afwachting van plaatsing in een zorgappartement 
voor Belia en Wiendelt samen. Bezoek aan Belia is mogelijk en van harte 
welkom, maar wel graag in overleg met Wiendelt ( wiendeltsr@gmail.com ). Een 
kaartje sturen kan natuurlijk altijd. Laten we Belia niet vergeten!  
 

Donderdag 22 september (aanvang 20 uur) - “Vredesweek in oorlogstijd” 
“Voor de zogenoemde “realisten” in het Westen, die Oekraïne van meet af aan 
opriepen om Poetin tegemoet te komen, moet het verloop van deze oorlog een 
breinbreker zijn.” schrijft Stevo Akkerman in Trouw afgelopen maandag (= 12/9) 
onder de kop “Het einde van Rusland”. Je mag aannemen dat hij daarbij verwijst 
naar de recent gepubliceerde open brief van Kerk en Vrede. 
In deze open brief “voor het te laat is” wordt vanuit de vereniging Kerk en Vrede 
opgeroepen tegen de bewapening van Oekraïne door het Westen: “Keer terug 
van de heilloze weg van het bewapenen van de Oekraïne en het verder isoleren 
van Rusland. Voorkom een totale, uitzichtloze oorlog in Europa voor heet te laat 
is!” 
Juist in de Vredesweek willen we nadenken over wapens en geweld. Wat is daar 
vanuit ons geloof over te zeggen? Kunnen kerken zinvol bijdragen aan het 
gesprek over bewapening, oorlog en vrede? Yosé Höhne-Sparborth heeft de 
open brief ondertekent en is bereid een toelichting te geven. En vervolgens 
willen we zelf met elkaar in gesprek. Omdat het voor iedereen een breinbreker 
is. Donderdagavond 22 september 20.00 uur in de Kruiskerk. 
ds. Roel Knijff 
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Vredesweek 2022 (17 - 25 september): “Generatie Vrede”  
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Tijdens de nationale Vredesweek, met thema ‘Generatie Vrede’, laten 
duizenden mensen al meer dan 50 jaar zien dat het ook anders kan. Grote 
veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. In het hele 
land worden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van 
maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden 
verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Zo 
ontstaat, samen, een krachtig geluid. 
Meer informatie kunt u vinden op https://vredesweek.nl . 

 

Openingstijden van de expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld 
Deze tentoonstelling is t/m 30 november a.s. te bezichtigen op: 
- woensdag van 15 - 17 uur (tegelijk met Kerk Open) 
- op zaterdag van 10 - 16 uur 
- zondag (na de dienst) 12 - 16 uur.  
Op zondag 25/9 zal de expositie tot 15 uur te bezichtigen zijn in verband met de 
Vesperviering om 16.30 uur. Voor meer informatie o.a. over de actuele 
openingstijden bel of mail met Contact Kruiskerk (06 - 21 12 45 67 / 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl ).  
 

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. Meer informatie bij Han Jongeneel (06 - 14 61 18 20). 
 

Gezocht: gastvrouwen en gastheren 
Voor het ontvangen van belangstellende op de Expositie, Open kerk kunnen we 
nog uw hulp gebruiken. Heeft u tijd en/of gelegenheid om als gastheer / -vrouw 
te helpen, geef u dan op door even bellen / mailen met Contact Kruiskerk: 
 

Zondag 2 oktober (16 – 18.15 uur) - Verhaal in de Kruiskerk: “Mozes” 
God vraagt Mozes om naar de farao van Egypte te gaan. Hij wil dat het volk van 
Israël vrijgelaten wordt. Maar de farao is het daar niet mee eens. Met hulp van 
God probeert Mozes het volk toch te bevrijden. Hoe zou dat aflopen? Beleef het 
verhaal op zondag 2 oktober a.s. tijdens Verhaal in de Kruiskerk, de activiteit 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders.  Komen jullie ook?  
Meld je dan vóór donderdag 29 september aan bij jeugdwerker Nienke van der 
Heiden (0637227676 / nienke@pga-b.nl ). 
 


