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Zondag 12 februari 2023 

De  boeketten uit de kerk gaan deze zondag als 
bemoediging  en met onze hartelijke groeten naar dhr. 
Claus Schaapman en dhr. P. van Schaik. 

 

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  Theaterdienst Zacheüs in de Paaskerk 

 12.00 uur  Concert Henk Trommel & Judith Mos 

 Zondag 19 februari  10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 Zondag 26 februari  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 5 maart 

 10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, Avondmaal 

 16.30 uur 
 Muzikale vesper; liturg: Ds. Bert Griffioen, 
 Badhoevedorp 

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 
 

Theaterdienst Zacheüs 
Dit weekend werken we samen met tieners en vrijwilligers aan de Theaterdienst 
voor zondag! 
Vrijdag en zaterdag duiken we samen in het verhaal van Zacheüs. We denken na 
over de thema’s, over wat vinden van de gebeurtenissen in het verhaal en wat 
we willen laten zien op zondagochtend. 
Samen bouwen we aan decor en maken we toneelscènes. Dat wordt hard 
werken en tegelijkertijd heel gezellig! 
Komen jullie kijken? Jullie zijn van harte welkom!! De Theaterdienst over 
Zacheüs is op zondagochtend 12 februari om 10.00 uur in de Paaskerk 
(Augustinuspark 1). 
Dominee Roel Knijff en jeugdwerker Nienke van der Heiden. 
 

Concert vandaag om 12.00 uur  
Vandaag om 12.00 uur geeft Duo Omnia, dat bestaat uit klarinettist Judith Mos 
en organist/pianist Henk Trommel, een concert in de Kruiskerk. 
Henk Trommel, de cantor-organist van de Kruiskerk, en Judith Mos spelen al 
jaren samen. De naam Duo Omnia hebben ze gekozen omdat ze graag met 
‘veelkleurige’ muziek uit verschillende stijlperiodes komen in hun concerten. 
Tot hun repertoire behoort niet alleen muziek uit de renaissance en barok, maar 
ook uit de romantiek en uit de twintigste eeuw.  
In dit concert brengen ze bewerkingen gemaakt van geliefde stukken uit de 
negentiende eeuw. We horen Variaties op het thema ‘U zij de glorie’ van Ludwig 
van Beethoven (WoO 45). Het thema is overigens van Händel. 
Van César Franck spelen ze de bekende en geliefde Prélude, fugue et variation 
(Opus 18), en van Josef Rheinberger de melodieuze Prelude uit Suite 
Opus 166, oorspronkelijk gemaakt voor orgel en viool. Samen spelen ze ook van 
de hedendaagse Jiddische componist Daniel Galay enkele klassieke 
klezmermelodieën. 
Solo voert Henk de tweedelige Derde Orgelsonate (Opus 65) van Felix 
Mendelssohn uit (Con moto maestoso, gebaseerd op het koraal Aus tiefer Not, 
en Andante tranquillo). 
Het concert duurt circa een uur. 
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. 
Van harte welkom! 
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Gezocht 
Op de tafel in de gedachtenishoek liggen twee boeken: het boek met gedoopten 
en het boek met overledenen. Tot vorig jaar schreef Joke Hartman in een 
prachtig handschrift de overledenen in dit laatstgenoemde boek. Helaas moet zij 
daar nu noodgedwongen mee stoppen. De wijkkerkenraad heeft nu besloten 
over te stappen op een losbladig systeem, waardoor het mogelijk wordt de 
namen in een mooi lettertype op een blad uit te printen. Dit is minder 
arbeidsintensief en iedereen die een beetje handig is op de computer zou dit 
kunnen doen. De scriba, Henk van der Meulen, heeft aangeboden om het boek 
bij te houden, nadat de namen uit het huidige boek zijn overgezet naar het 
losbladige systeem. Daarom zoeken we één of meer mensen die nauwkeurig zijn 
en het een leuk karweitje vinden om de komende tijd alle namen uit het boek 
met overledenen in een computerbestand te zetten volgens een vast format. U 
kunt zich daarvoor opgeven bij de scriba (tel: 06 55174089, e-mail: 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Anita Winter. 
 

Paasgroeten gedetineerden 
De komende maand kunt u (weer) meedoen met de actie Paasgroeten voor 
gedetineerden. Hoe het werkt? Bij de diaconie, email diaconie@kruiskerk- 
amstelveen.nl kunt u ze bestellen; graag naam en aantal vermelden. Ook bij 
een van de aanwezige diakenen kunt u dubbele kaarten bestellen waarvan één 
deel voor een gedetineerde beschreven kan worden met een korte groet of 
een bemoedigende tekst. Het andere deel(diaconie plakt postzegel erop) kan 
de gedetineerde naar een familielid of vriend(in) sturen. De kosten voor een 
tweedelige kaart bedragen 2 euro per stuk. De betaling gaat via het 
banknummer van de centrale diaconie van de PGA-B: NL74 RABO 0373 7360 37 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert o.v.v. 
‘Paasgroet gedetineerde 2023 - Kruiskerk”. Uiteindelijk worden ze in één 
pakket verzonden naar de PKN in Utrecht die zorgt dat ze op de goede plaats 
terecht komen. Op deze manier worden elk jaar veel mensen blij gemaakt die 
zich wel eens vergeten voelen. 
Graag de beschreven kaarten voor 1 maart a.s. inleveren bij de diaconie. 
Vorig jaar konden we vanuit de Kruiskerk 100 kaarten opsturen en hopen dat 
het er dit jaar minstens zoveel zullen zijn. 
 

Meelezen met de dominee 
De tekst van de zondag op woensdagmiddag: 1 Korintiërs 1 en 2 
De komende zondagen tot de Veertigdagentijd zal gelezen worden uit 
de eerste brief aan de Korintiërs. We willen op de woensdagmiddagen 
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daaraan voorafgaand de teksten met elkaar lezen en samen al 
doordenken. Steeds om 15.00 uur. 
Een van de voorgangers zal het gesprek begeleiden. 
15-2 Paaskerk 1 Kor 2: 12-16 
Van harte welkom! ds. Barbara de Groot en ds. Roel Knijff 
Opgeven is niet nodig maar mag: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl . 
 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de mooie koffiebloemen, die ik afgelopen zondag kreeg. 
Vanaf komende zondag ga ik er weer vol tegen aan, zonder morsen. 
Hartelijke groet, Hans Lenstra. 


