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Zondag 9 oktober 2022 

Deze zondag een fleurig boeket, vergezeld met onze 
hartelijke groeten, voor: 
 - Mevr. Riet van Donselaar; 
- Sietse en Anneke van Huizen. 

 
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 
 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: ds. Niek Scholten 

 19.30 uur  Taizéviering; Paaskerk 

 Maandag 10 oktober  20.00 uur  Meditatief Bijbellezen (zie bericht) 

 Woensdag 12 oktober 

 14.00 uur  Rondleiding expositie (zie bericht) 

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

 20.00 uur  Profeet Elisa; Paaskerk (zie bericht) 

 Zondag 16 oktober  10.00 uur  Dr. Bettine Siertsema 

 Woensdag 19 oktober  20.00 uur  Profeet Elisa; Paaskerk (zie bericht) 

 Donderdag 20 oktober 
 15.00 uur  Leeskring Romans; Paaskerk (zie bericht;) 

 20.00 uur  Cursus Religieuze kunst (zie bericht) 

 Zondag 23 oktober  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 30 oktober  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

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.  
 

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) 
 

Muzikale vesper vanmiddag om 16.30 uur 
Vanmiddag is er een muzikale vesper om 16.30 uur, waarin een selectie uit 
Händels Bijbelse oratorium Israel in Egypt wordt uitgevoerd. De uitvoering van 
de oratoriumdelen gebeurt door koor en orkest van het Bach Ensemble 
Amsterdam. Ook vocale solisten verlenen medewerking. Paulien Kostense 
dirigeert. 
Het ‘verhaal’ bestaat uit verzen uit de Bijbel over de bevrijding van Israël uit de 
Egyptische slavernij en de daaraan voorafgaande plagen.  
Liturg is ds. Niek Scholten uit Aerdenhout. 
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. 
 

Meditatief Bijbellezen, verhalen komen tot leven! 
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een 
Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets 
hebben’ met God. Herkennen wat zij meemaken, je daardoor getroost voelen. 
Uitgedaagd worden om anders te kijken naar jezelf en anderen. Voelen wat 
speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd 
om te groeien in geloof. Dit jaar laten we ons inspireren door verhalen over 
vrouwen in de bijbel. 
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Van harte welkom op maandag 10 oktober 2022 om 20.00 uur in de Kruiskerk, 
om vrijblijvend kennis te maken met meditatief Bijbellezen. 
Nadere informatie en opgave bij Marjanne Koops (mhkoops@planet.nl) of bij dr. 
Riëtte Beurmanjer(020 665 46 85). 
 

Profeet Elisa 
Op de zondagen 16 oktober t/m 20 november staan er lezingen over de profeet 
Elisa op het leesrooster. Boeiende verhalen en tegelijk soms weerbarstige 
teksten!  
Hoe mooi is het dan niet om die samen te lezen, en er met elkaar over te 
spreken? Wat staat er nou eigenlijk? Lees mee met de dominee! 
Op de woensdagen 12, 19 en 26 oktober is er een predikant in de Paaskerk om 
de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's avonds om 20 uur. Op de 
woensdagen 2, 9 en 16 november is er een predikant in de Kruiskerk om de 
lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's middags om 15 uur.  
Zondag 16 oktober is de tekst 2 Koningen 2: 19-25 
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot (dsdegroot@paaskerk-
amstelveen.nl) of ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

Bericht van overlijden 
Op 22 september overleed mevr. Klaasje Geertje de Haas-van Dijk in de leeftijd 
van 94 jaar. 
 

Vooraankondiging wijkdoel collecte: 
Volgende week 16 oktober is de wijkdoelcollecte voor noodhulp in Pakistan. Na 
de hevige regens, overstromingen is nu de honger wat de mensen teistert want 
de oogst is verloren.  
Kerk in Actie geeft via partnerorganisaties noodhulp o.a. voedselpakketten. 
 

Leeskring Romans 
De leeskring romans gaat weer van start.  
Op donderdag 20 oktober komen weer bij elkaar om 15 uur, in de Paaskerk. Wij 
lezen “Alexandra” van Lisa Weeda. 
Info. Albert van Blaaderen, (06-25 33 86 24). 
 

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 
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- ‘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. 
 

Verhaal in de Kruiskerk afgelopen zondagmiddag 
Afgelopen zondag 2 oktober waren we ’s middags met 11 kinderen en hun 
ouders bij elkaar om het verhaal van Mozes te doorleven. We hadden deze keer 
gekozen voor de uittocht uit Egypte. We hebben kikkers en sprinkhanen 
gemaakt, als onderdeel van de plagen. Op grote dozen zijn delen van het paleis 
geschilderd.  De zee is gemaakt, met blauwe slierten en m.b.v. grote blokken 
hebben we verschillende vormen van piramides uitgeprobeerd. Dit alles hebben 
we samengebracht in de viering, waarin onze dominee Roel als een echte Mozes 
/ leider met de kinderen door de kerk liep, de zee zich openspleet en iedereen 
door de zee kon lopen. We hebben met elkaar gezongen en meegezongen – 
geluisterd naar het lied : Go down Mozes, en kaarsjes aangestoken voor fijne of 
verdrietige dingen. Hierna hebben met elkaar gegeten en na gepraat over deze 
middag. 
 

Hartelijk dank 
Heel hartelijk dank voor de bloemen die Ine Zoet bij mij, namens de 
Kruiskerkgemeente, kwam brengen. Het deed mij erg goed. 
Hartelijke groet, 
Piet Heitlager 
 

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. 
Han Jongeneel 


