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Zondag 2 oktober 2022 

Deze zondag een bemoedigende bloemengroet en als teken 
van verbondenheid voor 
- Henk en Irène van Klaveren en  
- dhr. Piet Heitlager 

 
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 

 t/m 30 november  Wisselend  Expositie Bijbelse teksten en … (zie bericht) 

 Vandaag  16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk: “Mozes” 

 Dinsdag 4 oktober  20.00 uur  Alain Verheij; Paaskerk (zie bericht) 

 Zondag 9 oktober 
 10.00 uur  Ds. Ruurd van der Weg 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: ds. Niek Scholten 

 Woensdag 12 oktober 
 14.00 uur  Rondleiding expositie (zie berich)t 

 19.15 uur  Gebedsdienst i.v.m.de oorlog in Oekraïne 

 Zondag 16 oktober  10.00 uur  Dr. Bettine Siertsema 

 Donderdag 20 oktober  20.00 uur  Cursus Religieuze kunst (zie bericht) 

 Zondag 23 oktober  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

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 
 

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. 
 

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 – 14.30 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 ).  
 

Ouderenpastor Eric Citroen 
Ouderenpastor Eric Citroen is komende week afwezig t/m 9 oktober. 
 

Theoloog, spreker en schrijver Alain Verheij 
Op dinsdag 4 oktober is de frisse en jonge theoloog Alain Verheij te gast in 
Amstelveen! Hij spreekt over actuele thema's zoals omgaan met geld en de 
aarde, economie en leefstijl. In zijn recent verschenen boek ‘Geld en Go€d’ gaat 
hij dieper in op die thema's en deelt hij niet alleen zijn eigen mening, maar 
vooral ook wat Mozes en Jezus te zeggen hebben. Het wordt vast een mooie 
avond! Welkom vanaf 19.30u , aanvang 20u in de Paaskerk. Toegang vrij, 
bijdrage naar draagkracht. 
 

Ook in de kerk een graadje lager 
Met de huidige hoge energieprijzen en het koude seizoen in aantocht hebben 
onze kerkrentmeesters nagedacht over energiebesparing in de kerk. Ze zijn met 
een aantal mogelijke aanpassingen gekomen, waarmee de wijkkerkenraad heeft 
ingestemd. Met drie aanpassingen kunt u dit seizoen direct te maken krijgen: 
1. Tijdens diensten (en andere bijeenkomsten) wordt de kerkzaal tot 
maximaal 17o verwarmd. We adviseren u tijdens de kerkdienst uw jas aan te 
houden. De zalen worden tot maximaal 18o verwarmd. 
2. Van oktober tot april worden bijeenkomsten met drie tot vijf mensen bij 
voorkeur bij iemand thuis gehouden. 
3. Mogelijk houden we in januari en februari gezamenlijke diensten met de 
Paaskerk, zodat maar een van beide kerkgebouwen verwarmd hoeft te worden. 
Hierover moeten we nog in gesprek met de Paaskerk. Als we hiertoe besluiten, 
krijgt u dat zo snel mogelijk te horen. 
Anita Winter 
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Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat Mareke Kniep  mij kwam 
brengen. Ik was er erg blij mee. 
Ook wil ik Mareke bedanken dat zij nog een uurtje  op visite is gebleven. Dat 
heeft mij erg goed gedaan. 
Lieve groeten van, 
Adrie Kroon 
 

Muzikale vesper zondag 9 oktober 
Tijdens deze muzikale vesper wordt de muziek verzorgd door koor en orkest van 
Het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Kostense. 
Liturg: ds. Niek Scholten. 
Aanvang: 16.30 uur,  
Toegang vrij, deurcollecte. 
 

Rondleiding expositie “Bijbelse teksten en verhalen verbeeld” 
Op woensdag 12 oktober om 14.00 uur verzorgt Marga Jelles-van Huizen een 
rondleiding langs de door haar gemaakte kunstwerken op de expositie “Bijbelse 
teksten en verhalen verbeeld”. 
Aanmelden voor deze rondleiding bij Contact Kruiskerk (06 21 12 45 67 of 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl) 
 

Cursus Religieuze kunst 
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele avonden over 
uiteenlopende thema’s: 
- Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de 17e eeuw 
- Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom van Aken 
-Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch 
Daarnaast krijgt u een bonusavond met 
- ‘De zeven zonden’ van Jeroen Bosch (DVD) 
Locatie:  Kruiskerk, 
Datum:  Donderdag 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december, 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur, 
Leiding:  dr. Anique de Kruijf, kunsthistoricus, 
Opgave: Renger Prent, (rengerprent@gmail.com / 06 26 26 04 52) 
Kosten deelname voor vier avonden € 20,00, ter plaatse te voldoen. 
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Blij verrast 
Ik was blij verrast met de lieve kaartjes voor mijn 100ste verjaardag op 2 
augustus. 
Hartelijk dank en een vriendelijke groet,  
Willemijn Scheeres-Bakker 
 

Van scherm naar liedboek 
Tot nog toe zag u in de kerk en thuis de volledige teksten van de bijbellezingen 
en de te zingen liederen. Het kost echter heel veel tijd om dat voor te bereiden 
en ook bij de uitvoering van de dienst zijn er in de huidige opzet twee mensen 
nodig. De kerkenraad heeft besloten dat gezien het beperkt aantal leden van de 
werkgroep beeld en geluid het steeds projecteren van al deze teksten niet 
langer haalbaar is. Vanaf 6 november ziet u dus niet de teksten zelf op het 
scherm maar alleen welk lied er gezongen wordt of welk bijbelgedeelte wordt 
gelezen. U hebt dus een liedboek nodig als u wilt meezingen en een bijbel als u 
wilt meelezen. Hebt u geen liedboek en weet u niet hoe u daar aan kunt komen, 
belt of mail dan contact Kruiskerk, dan helpen we u daarbij. 
 

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: 
(06 21 12 45 67 of contact@kruiskerk-amstelveen.nl) 
 

verbondenheid concrete vorm 
Zondag kwam Anita Winter ons een mooi boeket bloemen brengen met goede 
wensen vanuit de Kruiskerkgemeente. Zo krijgt verbondenheid concrete vorm. 
Hartelijk dank en groet van Ton en Martine Kotterer. 
 


