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Zondag 22 januari 2023 

De 2 boeketten uit de kerk gaan vandaag, ter bemoediging en 
met onze hartelijke groeten naar: 

- mw. Trineke de Boer  

- mw. 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 

 Zondag 29 januari 

 10.00 uur  Ds. Geertien Morsink, Odijk 

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

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Dr. Nienke Vos 

 Donderdag 2 februari  17.00 uur  SAT maaltijd 

 Zondag 5 februari  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 Vrijdag 10/2 - zondag 12/2  Theaterweekeinde, Paaskerk 

 Zondag 12 februari  10.00 uur  Dhr. Eric Citroen, ouderenpastor 

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 
 

Bij de dienst 
De laatste jaren is de Week van gebed voor de eenheid wat op de achtergrond 
geraakt. Dat is misschien verklaarbaar, maar wel jammer. Daarom willen wij -in 
samenspraak met de parochies in Amstelveen en Buitenveldert- er in de viering 
bewust bidden voor de eenheid. Dat gebeurt als de week wordt afgesloten op 
deze zondag (22 januari) in iedere kerk op dezelfde (bescheiden) wijze. 
Tijdens de viering, en vanzelfsprekend in de voorbeden, zullen we stil te staan bij 
het belang van samenwerking tussen kerken, in antwoord op de gezamenlijke 
roeping die we hebben ontvangen tot opbouw van de kerk. Renger Prent heeft 
daartoe beden aangereikt, die komen uit het materiaal dat de Raad van Kerken 
in Nederland met ons deelde ter voorbereiding van deze viering. 
Bijzondere aandacht is er in dat materiaal voor de verdeeldheid die voortkomt 
uit ongelijkheid en racisme. De eenheid van christenen zou een teken en proeve 
moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Verdeeldheid 
onder christenen verzwakt juist de kracht van dit teken en benadrukt de 
gebrokenheid.  
Als wij in de kerken bidden voor eenheid, beseffen we dat de verdeeldheid in 
onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de 
menselijke familie. Het gezamenlijke gebed dwingt ons om ook los van de 
gebedsweek en buiten kerkverbanden na te denken over wat ons 
bindt. Moge dit gebed ons bezielen de verdeeldheid tussen mensen en 
onderdrukking te bestrijden. 
Ds. Roel Knijff 
 

Paasgroetenactie 2023 komt er aan: verkoop kaarten vanaf 5 februari. 
Ook onze gemeente doet weer mee aan de Paasgroetenactie van KerkinActie.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar 
ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Doet u ook weer mee? 
Volgende week volgt er meer informatie vanuit de wijkdiaconie. 
 

Hartelijk dank: "Mij spreekt de blomme een tale...." 
Ik was heel blij met de mooie bloemen, die Tineke te Velde mij zondag 15 
januari namens u allen bracht. Ik waardeer dat zeer. 
Een hartelijke groet, Elly Blankenstijn.  



3 

Vervanging koster (rectificatie) 
Vanaf begin dit jaar is onze koster, Marian van Leeuwen, met ziekteverlof. Op 9 
januari moest zij een operatie ondergaan, waarna nog een traject volgt van 
immuuntherapie. We leven van harte met haar mee en hopen en bidden, dat ze 
weer helemaal geneest. 
Aart Appelhof en Ruud van Leeuwen zijn bereid voorlopig voor Marian waar te 
nemen bij kerkdiensten en doordeweekse activiteiten en Gerjan van Schaik 
beheert de agenda en kerktelefoon. Ook Thomas Dekhuijzen kan zo nodig 
doordeweeks bijspringen. Intussen zoekt het College van Kerkrentmeesters naar 
een vervanger voor Marian. Voor het schoonmaken van het gebouw wordt een 
extern bedrijf ingehuurd. We zijn Aart, Ruud, Gerjan en Thomas dankbaar dat zij 
deze extra taak op zich willen nemen en hopen dat u allen enige coulance 
betoont als dingen misschien wat minder soepel lopen dan u gewend bent.  
Anita Winter 
 

Actie Kerkbalans 2023: “Geef voor de kerk van morgen” 
In de komende week van 21-28 januari 2023 start voor onze gemeente de 
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook dit jaar zullen de brieven hierover per post naar 
de gemeenteleden worden gestuurd. Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De 
antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe 
waardevol de kerk voor veel mensen is. Voor ontmoetingen met God en met 
elkaar. Om zo’n waardevolle plek in stand te kunnen houden zijn financiële 
bijdragen van gemeenteleden onontbeerlijk. Daarmee kunnen de gebouwen 
worden onderhouden, kosters en musici worden betaald, en de predikanten van 
hun traktement worden voorzien. 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het landelijke thema van de Actie 
Kerkbalans. In dat perspectief durven wij u middels de verzonden brieven om 
een financiële bijdrage te vragen, ook in financieel wellicht moeilijke tijden. 
Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 
 

De tekst van de zondag op woensdagmiddag: 1 Korintiërs 1 en 2 
De komende zondagen zal (met regelmaat) gelezen worden uit de 1e brief aan 
de Korintiërs. We willen op de woensdagmiddagen daaraan voorafgaand de 
teksten met elkaar lezen en samen al doordenken. Steeds om 15.00 uur. Een van 
de voorgangers zal het gesprek begeleiden. 
Data: 25 jan: Kruiskerk, 1 Kor 1: 4-31 - 1 feb: Paaskerk, 1 Kor 2: 1-5 -  
 8 feb : Kruiskerk, 1 Kor 2: 6-11 en 15 feb: Paaskerk, 1 Kor 2: 12-16 . 
Van harte welkom, ds. Barbara de Groot en ds. Roel Knijff.   
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Muzikale vesper op zondag 29 januari over Psalm 42 
Op zondag 29 januari (16:30 uur) is een muzikale vesper met 2 composities over 
verzen uit Psalm 42, een van de meest geliefde psalmen, waaruit velen in barre 
tijden troost en hoop geput hebben. Van Felix Mendelssohn wordt Wie der 
Hirsch schreit uitgevoerd en van de Britse componist Herbert Howells klinkt Like 
as the hart desireth waterbrooks. De Vesperscantorij zingt, Peter Ouwerkerk is 
organist, Henk Trommel heeft de muzikale leiding, dr. Nienke Vos, docent oud-
christelijk Grieks en Latijn aan de VU, de liturg. 
 

Kliederkerk zondag 29 januari (16 – 18.15 uur) –“ Storm op het meer” 
Jezus gaat met zijn leerlingen in een bootje het meer op. Hij gaat achter in de 
boot liggen en valt in slaap. Als ze midden op het meer zijn, gaat het ineens heel 
hard stormen. De leerlingen worden bang en weten niet wat ze moeten doen! 
Wil jij samen met je (groot)ouders en ons meer te weten komen over het 
verhaal van de Storm op het meer? Beleef het verhaal op zondag 29 januari 
tijdens Kliederkerk Amstelveen (Augustinuspark 1), van 16.00 tot 18.15 uur 
(inclusief samen eten). Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 26 januari 
bij jeugdwerker Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76). 
 

Theaterweekeinde - vrijdag 10 tot/ met zondag 12 februari in Paaskerk 
In dit weekeinde maken we samen een musical: muziek, zang en dans maar ook 
de decorstukken maken. Wil je meedoen en ben je tussen de 12 en 20 jaar , dan 
moet je bij Nienke, de jeugdwerker, zijn: nienke@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76 . 
 

Donderdag 2 februari: SAT-maaltijd. Opgave t/m 30 januari a.s. 
Op donderdag 2 februari 2023 bent u van harte welkom bij de tweede SAT-
maaltijd van dit seizoen. Wilt u zich hiervoor opgeven dan kan dat tot uiterlijk 
maandag 30 januari vóór 20:00 uur, via de lijst achter in de kerk of telefonisch bij 
Tine de Lange(020.645.75.79) en Leni Kieft (020.647.25.86). De bijdrage voor de 
maaltijd is € 7,00, te voldoen tijdens de maaltijd. Ontvangst is tussen 17:00 en 
17:30 uur. We beginnen gezellig met een drankje. Na de maaltijd, rond 19:30 
uur, sluiten we af met koffie. Alvast voor de agenda, de laatste SAT-maaltijd van 
het seizoen is 25 mei 2023. Wij hebben er weer zin in, dus hopelijk tot ziens! 
De SAT-Commissie. 
 

Berichtje van de koster  
’t Gaat goed met me, de operatie is goed gegaan en het opkappen gaat 
voorspoedig. Graag wil ik iedereen bedanken voor de gebeden , het meeleven in 
de vorm van lieve appjes, kaartjes, telefoontjes en de mooie bloemen. Dat 
meeleven doet me goed!  
Veel liefs, Marian.  


