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Zondag 5 februari 2023 

Vanuit de Kruiskerk een boeket bloemen, vergezeld van onze 
hartelijke groeten voor dhr. Hans Lenstra en een boeket ter 
bemoediging voor dhr. en mevr. Van Weelden 

 

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 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 t/m zondag 12/2  Theaterweekeinde, Paaskerk 

 Zondag 12 februari  10.00 uur  Dhr. Eric Citroen, ouderenpastor 

  12.00 uur  Concert Henk Trommel & Judith Mos 

 Zondag 19 februari  10.00 uur 
 Drs. Renger Prent 

 Tienerdienst in Kruiskerk 

 Zondag 26 februari  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

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 
 

Paasgroetenactie 2023 
Vanaf vandaag kunt u kaarten bestellen / kopen voor de Paasgroetenactie 2023 
voor gedetineerden. Met Pasen krijgen zij, door de bij hen aanwezige pastores, 
een dubbele kaart uitgereikt. Het ene – beschreven- deel is voor henzelf, het 
andere deel kunnen ze opsturen naar een familielid of vriend. We hebben 100 
kaarten aangeschaft en hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen. De 
diaconie plakt de postzegels er op. Het zou fijn zijn als u / je er een bemoediging, 
groet, gedichtje of tekst op wilt schrijven. Van de pastores krijgen we altijd weer 
positieve reacties op het ontvangen van de kaarten. U / jij kunt ze bestellen via 
het banknummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, NL74 RABO 0373 736037 o.v.v. Paasgroetenactie 2023, het aantal 
kaarten (x2 euro) en uw naam. Wilt u ze liever contant betalen, dan kunt u dat 
doen bij iemand van de diaconie (vanaf heden).  
Graag ontvangen we de kaarten voor 1 maart retour, daarna worden ze 
opgestuurd naar het centraal bureau van de PKN alwaar men voor de 
verspreiding zorgt. 
 

Overleden 
Op donderdag 26 januari jl. is de heer Paul Gerrit Valentijn Brussee overleden. 
Hij werd 71 jaar. De uitvaartheeft op 3 februari jl. plaatsgevonden op de 
Algemene Begraafplaats te Aalsmeer.  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen,die Gepke de Bruin mij zondag jl. 
namens de Kruiskerkgemeente, kwam brengen. Ik ben er heel erg blij mee! 
Met vriendelijke groet, Nelly de Maar. 
 

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:  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. 
  



3 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, die we via Reneé Braams ontvingen. 
Wouter en Mieke de Bruijn. 
 

Komende dinsdag 7-2: Thema-avond over dementie (Paaskerk, 20 uur) 
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, 
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.  
 

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! 
 

Kruispuntjes en de liturgie per mail 
De Kruispuntjes en liturgie verschijnen op papier, maar zijn ook via de website 
(www.kruiskerk-amstelveen.nl) te downloaden. Het is ook mogelijk om ze iedere 
week in uw mailbox te ontvangen: stuur mij dan een berichtje via het emailadres 
van de ledenadministratie. Ook als er zich wijzigingen voordoen, dan krijg ik 
graag een email van u. 
Hartelijke groet, Marjon Graven. 
ledenadministratie@kruiskerk-amstelveen.nl 
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Zondagse bloemengroet. 
Wie komen voor de zondagse bloemengroet in aanmerking? Mensen van de 
Kruiskerkgemeente die om verschillende redenen een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Dan valt te denken aan: een operatie, een opname voor 
revalidatie in een zorginstelling, een val met gevolgen, een extra bemoediging of 
gemeenteleden die, vanwege lichamelijke of geestelijke oorzaken (tijdelijk) niet 
naar de zondagse dienst kunnen komen. 
Voorwaarde is wel dat de genoemde personen het eens zijn met het feit dat hun 
naam op de Kruispuntjes vermeld wordt. Daardoor wordt er vaak ook nadien 
aandacht aan de mensen gegeven door gemeenteleden met een welgemeende 
belangstelling. NB: Voor huwelijksjubilea en voor een 85e, 90e,  etcetera 
verjaardag bestaat een aparte bloemenlijst. 
U allen kunt personen voor de bloemengroet opgeven door middel van een 
email naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl  of een telefoontje naar Marijke 
v.d. Meulen (6452705) of Nel v.d. Muijsenberg (6452987). Op deze manier 
hopen we beter naar elkaar ‘om te kunnen zien’. 
 

Op vakantie met het Vakantiebureau  
Op het leesrek achter in de kerk staan de folders van het Vakantiebureau. Het 
Vakantiebureau biedt het hele jaar verzorgde vakanties aan voor diverse 
groepen, zoals senioren, mantelzorgers met thuiswonende partners met 
dementie mensen met een meervoudige beperking, gezinsvakanties etc. 
De vakanties worden bijna altijd als zeer positief en fijn ervaren. Laat u eens 
informeren door de folder, door een van de diakenen of ga naar de website van 
het Vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl . 
 

Zondag 12 februari (aanvang 12 uur): Concert met orgel & klarinet 
Henk Trommel en Judith Mos treden vaker samen op onder de naam Duo 
Omnia, waarmee ze aangeven dat ze ‘veelkleurige’ muziek uitvoeren uit alle 
stijlperiodes Zij spelen tijdens dit concert o.a. stukken van César Frank, Ludwig 
van Beethoven en Felix Mendelssohn. 


