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Zondag 15 januari 2023 

Deze zondag gaan de boeketten uit de kerk als 
bemoediging en als teken van verbondenheid naar mevr. 
Elly Blankenstijn en Marian van Leeuwen. 

 

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   10.00 uur  Tienerdienst (zie bericht) 

 Maandag 16 januari  14.30 uur  Open huis (zie bericht) 

 Woensdag 18 januari 
 13.30 uur  Sing Inn (zie bericht) 

 15.00 uur  Kerk open (zie bericht) 

 Donderdag 19 januari 
 15.00 uur  Vervolg gemeentegesprek over kerkdienst en 

 geloof (zie bericht)  20.00 uur 

 Zondag 22 januari   10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 29 januari 

 10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 16.00 uur  Kliederkerk (voor kinderen 4-12jr, Paaskerk) 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Dr. Nienke Vos 

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 
 

TienerDienst 
Vandaag hebben we weer een TienerDienst, in de Kruiskerk deze keer. 
We gaan eens kijken naar oud & nieuw, veranderingen & goede voornemens. 
Tot dan,  
groetjes namens de TD leiding. 
 

Aktie vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor de Oekraïense Oleksandr Marchenko die eind 
2018 in het oosten van Oekraïne werd ontvoerd en maanden opgesloten zat in 
een ondergrondse cel. In november 2020 legde een Russische rechter hem 10 
jaar cel op, waarschijnlijk alleen maar omdat hij Oekraïne steunt. Hij zegt dat hij 
werd gedwongen te bekennen dat hij een spion was. Omdat hij schildklierkanker 
heeft gehad, heeft hij dagelijkse medicatie en maandelijkse bloedtesten nodig. 
Maar deze krijgt hij niet. In de te schrijven brief roepen we de directeur van de 
gevangenis op Oleksandr Marchenko onmiddellijk de medische hulp te geven die 
hij nodig heeft. 
Ook moet er een grondig onderzoek komen naar de vermeende martelingen. 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! @”. 
 

Open huis: Kwizzen in de winter 
Brrr, de koude januarimaand is er weer. Een goede tijd om erop uit te gaan, en 
wel naar het Open huis. Op 16 januari om 14.30 uur staat de volgende editie van 
het Open huis in het teken van een (warme) winterkwis. Laat uw hersens kraken 
over bijbelse onderwerpen, maar ook over de winter. U mag Jan Splinter 
meenemen... Gezellig en leerzaam. Welkom! Voor maart kijken we weer naar 
een bijbels thema en blikken we vast vooruit naar het voorjaar. Ziet u de 
sneeuwklokjes al lonken? 
Meer informatie bij Eric Citroen, de ouderenpastor ( ouderenpastor@pga-b.nl / 
06 - 50 67 74 03). 
 

Sing Inn 
Woensdag 18 januari is er weer een Sing Inn in de Kruiskerk. We ontmoeten 
elkaar om 13.30 uur met koffie, thee en kennismaking. Daarna nemen Peter van 
Dongen en Henk van der Meulen u mee langs een aantal bekende of minder 
bekende liederen. Ook gaan we graag in op suggesties van de deelnemers als die 
in het Liedboek staan. In verband met het aantal te drukken bladen is het fijn als 
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u zich van te voren opgeeft bij Henk van der Meulen (scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl of 06 55174089). Maar gewoon binnenlopen mag ook! 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
 

Kerk open 
Op woensdag 18 januari is het voorlopig de laatste middag dat de kerk open is 
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. 
 

Vervolg gemeentegesprek over kerkdienst en geloof 
Bij de afronding van de vorige gemeentegesprekken constateerden we dat we 
nog niet met elkaar uitgesproken zijn. Er lag een vervolgvraag die al wel 
verwoord is, maar waar we niet meer aan toekwamen: hoe ervaren we de 
kerkdienst of viering in de relatie tot onze eigen geloofsbeleving?   
We hopen dat we tijdens het gesprek beter zicht krijgen op de waarde van de 
kerkdienst voor ons gezamenlijk geloof door het delen van onze ervaringen. En 
mogelijk is dat weer opbouwend voor onze kerkelijke betrokkenheid en voor ons 
gevoel van verbintenis met anderen in de gemeente. En door dit samen te 
bespreken, komen we vast dichter de kern. 
U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten, ook als u de vorige keer niet 
aanwezig kon zijn. Belangrijk blijft dat we elkaar niet beoordelen, maar 
beluisteren hoe ieder het beleeft. Zo kunnen we ongetwijfeld beter recht doen 
aan elkaar en groeit mogelijk een duidelijker gemeenschappelijk besef van wat 
ons dierbaar is. 
Donderdag 19 januari ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in de 
Kruiskerk.  
ds. Roel Knijff. 


