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Zondag 13 november 2022 

Vandaag een boeket bloemen als teken van groet en 
bemoediging voor: 
- dhr. en mevr. Visch en 
- Henk van der Meulen. 

 
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  12.00 uur  Koffie-/Benefietconcert (zie bericht) 

 t/m 30 november  divers  Expositie Bijbelse teksten (zie bericht) 

 Maandag 14 november 
 15.00 uur  Gemeentegesprek over de kerkdienst (zie 

bericht)   20.00 uur 

 Woensdag 16 november 
 13.30 uur  Sing Inn (zie bericht) 

 15.00 uur  Profeet Elisa (zie bericht) 

 Zondag 20 november 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Gedachteniszondag 

 12.00 uur  Koffieconcert: Chimaera-trio (zie bericht) 

 Maandag 21 november  13.30 uur  Open huis: Leven in de herfst (zie bericht) 

 Zondag 27 november 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff, 1ste Advent 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Roel Knijff 

 Zondag 4 december  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot, 2de Advent 

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 
Coronamaatregelen 
De coronathermometer staat op 2. 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. 
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 het concert) 13 – 14.30 uur. 
 

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. 
 

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 woensdag 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) . 
 

Koffie-/benefietconcert vandaag om 12:00 uur 

Vandaag is er weer een koffieconcert na de dienst. Het wordt een benefiet- 
concert voor de Stichting Zambridge, die zich beijvert voor scholenbouw in 
Zambia. Het concert wordt verzorgd door het strijkorkest Lundi bleu, dat zijn 
oorsprong heeft in studentenorkesten en belangeloos meewerkt. Dirigent is 
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violist en programmamaker bij NPO4 Carel den Hertog. Solist is violiste Emma 
Roijackers. Uitgevoerd wordt de bewerking voor strijkorkest van het Achtste 
Strijkkwartet in c-mineur (opus 110a) van Dmitri Shostakovich en delen van 
Strijkerssymfonie nr. 11 van Felix Mendelssohn. Verder klinkt het Concerto 
Funèbre voor vioolsolo en strijkorkest (1939/59) van Karl Amadeus Hartmann. 
Het concert duurt een uur. De volledige opbrengst van de collecte na afloop is 
voor het goede doel. Van harte aanbevolen!! 
 

Gemeentegesprek over de kerkdienst 
Als we ’s zondag de dienst volgen, lijkt het of we allemaal voor hetzelfde zijn 
gekomen: als gemeente vieren we de eredienst. Maar de ervaring leert dat de 
verwachtingen bij de kerk onderling heel verschillend kunnen zijn. En dat kan 
ook voor onszelf gelden, afhankelijk van het moment. 
Gaandeweg de tijd zijn onze verwachtingen vaak ook veranderd. Heel geleidelijk, 
maar in de loop van de jaren mogelijk best verstrekkend. Vaak staan we daar 
niet bij stil, maar soms zijn er van die momenten dat het plotsteling tot je 
doordringt; hele mooie of heel teleurstellende momenten.  
Het blijkt niet eenvoudig het gesprek te voeren over die veranderingen bij 
onszelf en de wijze waarop dat binnen de kerk verlopen is. Niet alleen omdat we 
onszelf moeten blootgeven in zo’n gesprek, maar ook omdat we onzeker kunnen 
zijn over de reactie van anderen naast ons in de kerk. 
Toch kan het delen ons geloof en onze beleving juist ook meerwaarde geven aan 
onze kerkelijke betrokkenheid en ons gevoel van verbintenis met anderen in de 
gemeente. We gaan elkaar dus niet beoordelen. Maar door onze verwachtingen 
met elkaar te delen, groeit mogelijk wel het besef van wat ons dierbaar is. 
Misschien komen we ook nog toe aan een net iets andere vraag: hoe ervaren we 
de kerkdienst of viering in de relatie tot onze eigen geloofsbeleving. Maar 
waarschijnlijk komen we daar niet aan toe en bewaren we dat onderwerp voor 
een volgende keer. Het moge duidelijk zijn dat u van harte welkom bent. 
Maandag 14 november ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in de 
Kruiskerk.  
ds. Roel Knijff. 
 

Sing Inn 
Op 16 november aanstaande ontvangen wij u weer graag voor de laatste Sing 
Inn van 2022. Inloop tussen 13.30 uur en 14.00 uur. Met het oog op het aantal 
te drukken programma’s is het fijn als u zich van te voren even aanmeldt via 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch 06-55 174 089, maar als u 
gewoon wilt binnenlopen is het ook goed. Graag tot ziens! Peter van Dongen, 
Henk van der Meulen. 
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Bedankt 
Blij verrast was ik toen vorige week Hein Koningen kwam met een prachtige 
azalea voor mijn verjaardag. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor. Groet, Ineke Jansen-Barnard. 
 

Open huis: Leven in de herfst 
Op maandag 21 november is er weer een Open huis in de Kruiskerk. Het thema 
is Leven in de herfst, we kijken naar het jaargetij in de kerk en naar enkele 
herfstgedichten. Natuurlijk is er weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen te delen. De middag wordt geleid door ouderenpastor Eric Citroen en 
begint om 14.30 uur. Van harte welkom. 
 

De wijn- en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg Moldavië is weer open! 
Voor het 6e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen door in de 
(tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel nieuwe assortiment 
heerlijke wijnen en honing. Onze Moldavische leverancier heeft op ons verzoek 
een gedeeltelijk nieuwe selectie mooie en goede wijnen aangeboden. De Play in 
het pakket was immers al bekend en gewaardeerd. U kunt ook een bijzonder 
pakket van 6 verschillende wijnen bestellen om weg te geven, als gift of cadeau; 
of gewoon voor eigen consumptie. Alle wijnen en de honing zijn in de winkel te 
zien en voorzien van een beschrijving. 
Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ kunt u bestellen en meteen 
betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk 17 december bij u thuisbezorgd door een 
van de vrijwilligers van SOM. 
Wilt u meehelpen met het bezorgen van de wijn en honing in uw regio, laat ons 
dat dan weten via de bestelling of via: info@ouderenzorgmoldavie.nl . 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor het mooie boeket  bloemen, dat we via Antoinette Kamsteeg 
namens de Kruiskerk mochten ontvangen. 
Met vriendelijke groeten, Noortje en Henk van Rooijen. 
 

Muziek in de Kruiskerk 
Zondag 20 november zingt in de gedachtenisdienst de cantorij. Om 12:00 is er 
een concert door het Chimaera-trio dat bestaat uit Annemiek de Bruin, klarinet, 
Irene Kok, cello en Laurens de Man, piano. 
Zondag 27 november (1e Advent) is er een muzikale vesper waarin de 
Vesperscantorij de cantate Machet die Tore weit van Telemann zingt. Ook 
solisten en een barokorkest werken mee. Henk Trommel heeft de muzikale 
leiding, liturg is ds. Roel Knijff. 


