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Zondag 16 oktober 2022 

Deze zondag een boeket als teken van bemoediging en  
verbondenheid voor: 
- Mevr.A.de Jong-Bloemendal. 
- Dhr. Jan Schout. 

 
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 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 

 Woensdag 26 oktober  15.00 uur  Profeet Elisa; Paaskerk (zie bericht) 

 Zondag 30 oktober  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Woensdag 2 november  15.00 uur  Profeet Elisa (zie bericht) 

 Zondag 6 november  10.00 uur  Ds. Arianne Geudeke 

 Maandag 21 november  13.30 uur  Open huis 

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. 
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Mededelingen 
 

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.  
 

Collectes 
Graag willen wij u weer vragen om voor de collectes zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de overige middelen om uw gift te geven. Het storten van contant 
geld bij de bank is vrijwel onmogelijk geworden en we moeten hier anders ook 
erg veel stortingskosten voor betalen. Dus graag via collectebonnen, de GIVT-
app, het Tikkie of als u de liturgie digitaal krijgt, de onderstreepte link in de 
beschrijving van de collectes. 
Om u hierbij te helpen zullen we na de dienst aanwezig zijn om u eventueel te 
helpen de eenmalige machtiging in te vullen voor het Kerkelijk Bureau. Wij 
kunnen dan ook de machtiging meenemen en bij het Kerkelijk Bureau afgeven. 
Alvast bedankt! De diakenen. 
 

Actie vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor de Libanees Ali Maziad die sinds 2004 in Saudi-
Arabië werkt en in augustus 2021 uit zijn huis in de hoofdstad Riyadh werd 
ontvoerd. Na drie maanden vertelde de Libanese ambassade in Riyadh aan Ali’s 
familie dat hij werd vastgehouden door de staatsveiligheidsdienst. Sindsdien 
ontbreekt elk spoor van hem. In de te schrijven brief roepen we de koning van 
Saudi-Arabië op om Ali Maziad onmiddellijk vrij te laten. 
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u 
ook nog mee doen met de mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @” 
 

Bedankt 
Graag wil ik de Kruiskerkgemeente heel hartelijk danken voor de bloemengroet 
die Anita Winter bij ons kwam brengen. Ik kan binnenshuis weer aardig lopen. 
Buiten gaat het nog wat moeilijker. Met hartelijke groeten van Dick Labohm. 
 

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!  
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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.  
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot (dsdegroot@paaskerk-
amstelveen.nl) of ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

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). 
 

Hartelijk dank 

Begin deze maand mocht ik mijn verjaardag vieren. Als felicitatie kreeg ik 
namens de Kruiskerkgemeente, uit handen van Nico Pool, een heel mooi 
herfstboeket. 
Hartelijk dank daarvoor, en voor het bezoek. Marie Wierda-Pedersen. 
 

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. 
 

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 
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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, 
bel of mail dan contact Kruiskerk, dan helpen we u daarbij. 
Han Jongeneel. 
 

Bloemengroet 
Zondag 2/9 werden we verrast met een mooie bloemengroet van de Kruiskerk, 
gebracht door Tine de Lange. Ook hebben we enige goede-wens kaarten 
ontvangen van gemeenteleden van onze Kruiskerk. Onze hartelijke dank 
daarvoor. Verder hebben we een fijn gesprek gehad met onze ouderenpastor 
Eric Citroen. Dit alles gaf ons een goed gevoel niet vergeten te zijn in de 
Kruiskerk. 
Nogmaals onze hartelijke dank en groeten, Iréne en Henk van Klaveren. 
 

Kruispuntjes en de liturgie per mail 
De Kruispuntjes en liturgie verschijnen op papier, maar zijn ook via de website 
(www.kruiskerk-amstelveen.nl) te downloaden. Het is ook mogelijk om ze iedere 
week in uw mailbox te ontvangen: stuur mij dan een berichtje via het emailadres 
van de ledenadministratie. Ook als er zich wijzigingen voordoen, dan krijg ik 
graag een email van u. 
Hartelijke groet, Marjon Graven (ledenadministratie@kruiskerk-amstelveen.nl). 
 

Hartelijk dank voor de bloemen 
Die Eric en Marjan van Leeuwen mede namens u als teken van uw mee leven 
aan ons overhandigden. omdat wij veel aan huis gebonden zijn en de kerkgang 
i.v.m. thuiszorg niet meer zo regelmatig door ons kan worden bijgewoond 
moeten wij helaas ook het persoonlijk contact met velen uit uw  midden 
ontberen. Des te meer zijn de bloemen als teken van verbondenheid een goede 
manier om het gevoel van er toch bij te blijven horen ondersteund Vooral het 
overlijden van onze Wiebe heeft diepe sporen van verdriet en gemis bij ons 
nagelaten. Dat velen uit uw midden de uitvaart op 9 mei van uit de Kruiskerk 
hebben bijgewoond, heeft ons geweldig gesteund. Met God’s zegen voor u 
allen, hartelijk gegroet, Anneke en Sietse van Huizen. 
 

Bedankt 
Hierbij wilde ik u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik heb mogen 
ontvangen namens de Kruiskerk. 
Met vriendelijke groet, Riet van Donselaar. 


