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Zondag 30 oktober 2022 

Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als bemoediging en 
met onze hartelijke groeten naar dhr. Auke en mevr. Jikke 
Hofman en dhr. Guus de Jong en mevr. Anna Uiterwijk. 

 

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 

 Dinsdag 1 november  20.00 uur  Alain Verheij; Paaskerk (zie bericht) 

 Woensdag 2 november  15.00 uur  Profeet Elisa (zie bericht) 

 Donderdag 3 november  20.00 uur  Cursus Religieuze kunst 

 Zaterdag 5 november  16.00 uur  Paas/Kruiskerk TienerDienst Film&Eten 

 Zondag 6 november  10.00 uur  Ds. Arianne Geudeke 

 Zondag 6 november  16.00 uur  Kliederkerk; Paaskerk (zie bericht) 

 Donderdag 10 november  17.00 uur  SAT-Maaltijd 

 Zondag 13 november  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 Zondag 20 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Gedachteniszondag 

 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 
Coronamaatregelen 
Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken dusdanig toegenomen 
dat ‘fase 2’ is ingegaan. Dit betekent dat we nog wel alles kunnen doen, maar 
dat voorzichtigheid geboden is. De wijkkerkenraad roept daarom iedereen op 
zich aan de basisregels te houden (vaak handen wassen, in je elleboog hoesten 
en niezen, bij klachten thuisblijven en testen, booster- of herhaalprik halen, 
geen handen schudden). Op deze manier beschermen we niet alleen onszelf, 
maar ook onze (kwetsbare) medemens. 
Voor de kerkdiensten hebben we de volgende maatregelen getroffen: 
-Handpompje met ontsmettingsmiddel bij de ingang. Deze s.v.p. gebruiken! 
-Tijdens de kerkdiensten zijn de eerste drie rijen aan de kant van de piano 
gereserveerd voor mensen die graag anderhalve meter afstand houden. 
-De voorganger groet de kerkgangers aan het eind van de dienst zonder handen 
te schudden.  
Verder een dringend verzoek aan u allen om bij het in- en uitgaan van de kerk en 
bij het koffiedrinken rekening met elkaar te houden door zoveel afstand te 
houden dat de ander zich daarbij veilig voelt.  
Anita Winter 
 

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. 
 

Dorcas Voedselactie 
Komende week, van 30 oktober tot 6 november is de jaarlijkse actie van Dorcas 
om mensen in Oekraïne, Roemenië en Moldavië te ondersteunen in hun 
dagelijkse leven. Ook dit jaar geen inzameling in de kerk van pakken en blikken 
met voedsel maar er wordt geld gevraagd zodat ter plaatse eten gekocht kan 
worden. Zo helpt dit ook de plaatselijke winkelier en de mensen krijgen 
producten die ze kennen. Ouderen en gezinnen krijgen naast een voedselpakket 
ook mogelijkheden voor training om extra inkomen te verdienen en er wordt 
gebouwd aan netwerken zodat mensen elkaar kunnen ondersteunen. 
U kunt mee doen door te geven via de machtigingskaart, via het scannen van de 
QR-code  op de flyer of via het gironummer NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. 
Dorcas, Almere, o.v.v. Voedselactie 2022 
Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage, Diaconie 
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Theoloog, spreker en schrijver Alain Verheij 
Op dinsdag 1 november is de frisse en jonge theoloog Alain Verheij te gast in 
Amstelveen! Wegens corona ging de avond op 4 oktober niet door, een 
herkansing vindt plaats op dinsdag 1 november! Hij spreekt over actuele 
thema’s zoals omgaan met geld en de aarde, economie en leefstijl. In zijn recent 
verschenen boek ‘Geld en Goed’ 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 19.30 uur aanvang 20 
uur in de Paaskerk. Toegang vrij, bijdrage naar draagkracht. 
 

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 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. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-
amstelveen.nl) . 
 

Paas/Kruiskerk TienerDienst Film&Eten 
Wij hebben op zaterdag 5 november weer een Film&Eten georganiseerd. 
Je kan vanaf 16:00 binnenlopen in de Paaskerk (beneden, "onze" ruimte). 
Zo rond 16:30 of zo gaan we met de film “The blind side” beginnen, uiterlijk 
20:00 uur worden we de kerk weer uitgewerkt. 
Tussendoor worden er gezonde aardappel gerechten geserveerd, welke 
grondstof ook een belangrijke ingrediënt is van het diner wat wij jullie mogen 
aanbieden. 
Mocht je deze film al eens gezien hebben, geen nood: de film is niets meer dan 
een excuus om even gezellig met elkaar bij elkaar te zijn. 
Het is wel handig als we ongeveer weten hoeveel er komen dus meldt even als 
je komt. 
Groetjes namens de TD-leiding, Liesbeth, Geert-Jaap, Hans & Anko, 
(ankoverburg@gmail.com) 
 

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. 
 

Kliederkerk – De verlamde man en zijn vrienden 
zondag 6 november 2022 (16.00 – 18.15 uur) 
Jezus is in de stad! Vier mannen willen hun verlamde vriend graag bij Jezus 
brengen, maar het is veel te druk bij het huis waar Jezus spreekt. Ze kunnen niet 
meer naar binnen.. Hoe moet dat nu? Dan bedenken ze een oplossing: als het 
niet via de deur kan, dan maar via het dak! 
Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van De verlamde 
man en zijn vrienden? Beleef het verhaal op zondag 6 november tijdens 
Kliederkerk Amstelveen (Augustinuspark 1), van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief 
eten). 
Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die samen 
door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen 
ontdekken. Na het ‘kliederuur’ is er een korte viering en als afsluiting eten we 
met elkaar. 
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 3 november aan bij jeugdwerker 
Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl of 06 37 22 76 76) 
 

SAT-Maaltijd,  
Op DONDERDAG 10 November bent u van harte welkom bij de eerste SAT-
maaltijd van dit seizoen.  
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kan dat tot uiterlijk 7 november vóór 20:00 
uur, via de lijst achter in de kerk of via de telefoonnummers van 
Tine de Lange 020-6457579 en Leni Kieft 020-6472586. 
Bijdrage voor de maaltijd is € 7,00 
Ontvangst is tussen 17:00 en 17:30 uur wanneer we gezellig beginnen met een 
drankje, en na de maaltijd, rond 19:30 uur sluiten we af met koffie. 
Alvast voor de Agenda, de komende SAT-maaltijden, 2 februari 2023 en 25 mei 
2023. 
Wij hebben er weer zin in, dus hopelijk tot ziens!  
De SAT-Commissie 


