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Zondag 25 september 2022 
 

Deze zondag een boeket als teken van bemoediging en 
verbondenheid voor  
- Ton en Martine Kotterer en 
- mevr. Adrie Kroon 

 
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 

 Vandaag 
 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 

 Zaterdag 1 oktober  10 - 16 u  Expositie 

 Zondag 2 oktober 

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff; Avondmaal 

 16 00 uur  Verhaal in de Kruiskerk: “Mozes” 

12 – 15.45u  Expositie ( gewijzigde openingstijd) 

 Zondag 9 oktober 
 10.00 uur  Ds. Ruurd van der Weg 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: ds. Niek Scholten 

 Zondag 16 oktober  10.00 uur  Dr. Bettine Siertsema 

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 
 

Muzikale vesper vandaag om 16.30 uur 
Vandaag is er om16:30 uur een muzikale vesper in de Kruiskerk. De 
Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel brengt met vocale, instrumentale solisten 
en een barokensemble de prachtige 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, waar Bach toen woonde en werkte. Dankzij Maria is Jezus ter 
wereld gekomen. Dat was voor Bach de reden een feestelijke cantate te maken 
met solo’s voor viool, trompet en hobo, en met aria’s voor sopraan, tenor, alt en 
bas. Het prachtige en geliefde koraal Jesu bleibet meine Freude besluit de 
cantate. 
De cantate wordt uitgevoerd door de Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel, met 
vocale en instrumentale solisten en een barokensemble. 
Liturg is ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn. 
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te bestrijden. 
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008 0729 24 van 
de Commissie Cantatediensten. 
Van harte welkom! 
 

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.  
Vandaag 25 september is de expositie tot 15 uur te bezichtigen zijn in verband 
met de Vesperviering om 16.30 uur. Zondag 2 oktober is de expositie te bekijken 
tot 14.30 uur, want om 16.00 uur is het Verhaal in de Kruiskerk. Voor meer 
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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 tijdens Verhaal in de Kruiskerk! 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. 
Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit Bijbelverhaal door 
middel van spelletjes, proefjes, creatieve en sportieve activiteiten. Daarna is er 
een korte viering (half uur) en als afsluiting eten we met elkaar.  
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 29 september aan bij Antoinette 
Kamsteeg (06 16 15 06 57 / djk@kruiskerk-amstelveen.nl) of jeugdwerker 
Nienke van der Heiden (06 37 22 76 76 / nienke@pga-b.nl) 
 

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!  


