
KRUIS-

PUNTJES 

          
 

 
 
 

 

1 

Zondag 29 januari 2023 

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk als bemoediging 
en groet naar Wouter en Mieke de Bruijn en naar mevr. N. 
de Maar. 

 

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  Tienerdienst in de Paaskerk 

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

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Dr. Nienke Vos 

 Maandag 30 januari  13.00 uur  Uitvaartdienst 

 Woensdag 1 februari  15.00 uur  De tekst van de zondag doordenken Paaskerk 

 Donderdag 2 februari  17.00 uur  SAT maaltijd 

 Zondag 5 februari  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot 

 Dinsdag 7 februari  20.00 uur  Thema-avond over dementie; Paaskerk 

 Woensdag 8 februari  15.00 uur  De tekst van de zondag lezen en doordenken 

 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 
 

Tienerdienst 

Deze zondag is er tienerdienst in de Paaskerk. Het gaat over: 
STRESS & SELFCARE Twee op de drie jonge mensen heeft regelmatig last van 
stress. Een beetje stress is niet erg. Tijdens deze tienerdienst delen jongeren wat 
stress veroorzaakt en doet in hun lichaam. Ze delen selfcare-tips en we kijken 
hoe Jezus omgaat met druk. 
Vriendelijke groet, Team tienerdienst. 
 

Muzikale Vesper 
Vanmiddag om 16.30 uur is er een muzikale vesper. Daarin klinken twee 
composities over psalm 42, een van de meest geliefde psalmen. Psalm 42 is zo 
geliefd omdat mensen er ‘in bange dagen’, als het water hen tot de lippen is 
gestegen – de watersnood van 70 jaar geleden wordt dit jaar herdacht – hoop 
aan ontlenen en troost uit putten. 
In de loop der eeuwen is deze psalm tientallen malen op muziek gezet. Twee van 
deze composities zijn gekozen voor deze vesper, één uit de 19e en één uit de 
20e eeuw. Uit Wie der Hirsch schreit (1837) van Felix Mendelssohn klinkt het 
openingskoor, uit de 20e eeuw wordt Like as the hart desireth the waterbrooks 
van de Engelse componist Herbert Howells uitgevoerd. 
De uitvoering zal gebeuren door de Vesperscantorij die op groot-orgel begeleid 
wordt door Peter Ouwerkerk. Henk Trommel dirigeert en liturg is dr. Nienke Vos, 
docent vroeg-christelijk Grieks en Latijn aan de VU. 
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te bestrijden. 
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008 0729 24 van 
de Commissie Cantatediensten. 
 

Overleden 
Op 24 januari is ons gemeentelid Pieter Mulder op 91-jarige leeftijd overleden.  
De uitvaartdienst wordt gehouden in de Kruiskerk, en wel op maandag 30 
januari, 13.00 uur. Voorganger is ds. Roel Knijff. 
Gelegenheid tot afscheid nemen is er in de kerk, vanaf 12.30 uur. Aansluitend op 
de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
De teraardebestelling vindt plaats om 15.30 uur op Zorgvlied. Vertrek vanuit de 
Kruiskerk om 15.00 uur. 
 

Donderdag 2 februari: SAT-maaltijd. Opgave t/m morgen 
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 
morgen vóór 20:00 uur, via de lijst achter in de kerk of telefonisch bij Tine de 
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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. 
 

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: 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. 
 

Paasgroetenactie voor gedetineerden 
Zoals elk jaar doen we ook weer mee met de Paasgroetenactie voor 
gedetineerden. Er zijn voor onze gemeente 100 kaarten aangeschaft die 
verkocht worden a 2 euro p/s (incl. postzegel). U kunt ze beschrijven met een 
bemoedigende tekst, groet of gedichtje. De kaarten worden met Pasen door de 
pastores in de gevangenissen uitgedeeld. Ook daarvan horen we elke keer weer 
hoe blij de ontvangers zijn! De kaarten bestaan uit twee delen: een is voor de 
gedetineerde en de ander – waar de diaconie een postzegel opplakt – kunnen zij 
sturen naar een familielid of vriend/in. 
De kaarten zijn te bestellen via het banknummer van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, rek.nr. NL74 RABO 0373 
736037 o.v.v. Paasgroetenactie 2023, het te bestellen aantal kaarten (x2 euro) 
en uw naam. 
Wilt u ze liever contant betalen, dan kunt u dat doen bij iemand van de diaconie 
(vanaf zondag 5 februari). 
 

Thema-avond over dementie 
Op dinsdagavond 7 februari is er in de Paaskerk een thema-avond over 
dementie. Deze is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken heeft. Voor de 
dementerende oudere en mantelzorger, maar ook voor de pastorale bezoeker 
en wie verder belangstelling heeft. Wat kun je verwachten, hoe kun je ermee 
omgaan, wat is de rol van de kerk hierbij? Uiteraard is er alle gelegenheid tot het 
uitwisselen van ervaringen.  
Marga van Beek, belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland afdeling 
Amstelland en Meerlanden en geestelijk verzorger Wouter van den Braak, 
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werkzaam bij Brentano zullen een inleiding houden. Ook nemen zij deel aan een 
panel o.l.v. ouderenpastor Eric Citroen.   
De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er gelegenheid tot napraten. 
Toegang is gratis. In verband met de organisatie graag aanmelden via 
ouderenpastor@pga-b.nl.  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag kreeg. Meestal breng ik bloemen 
naar de kerk, het was fijn om ze nu te mogen ontvangen. 
Trineke de Boer. 
 

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. 
Ps. Ben je jonger (vanaf 10 jr.) of ouder, maar wil je toch heel graag mee doen? 
Neem dan ook vooral contact op met Nienke! 
 

Actie Kerkbalans 2023 
Vorige week startte voor onze gemeente de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook dit 
jaar werden de brieven over de actie per post naar de gemeenteleden 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. 


