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Zondag 26 februari 2023 
Deze eerste zondag van de 40-dagen tijd een boeket 
bloemen ter bemoediging voor Nannie en Gerard Engels 
en naar dhr. W. Mouthaan. 

 

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 

 Vrijdag 24 februari  19.30 uur  Avondgebed voor de Oekraïne 

 Zaterdag 25 februari  20.00 uur  Concert door Bach Ensemble Amsterdam 

 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 

 Dinsdag 7 maart  14.30 uur  Ontmoetingsmiddag in de Middenhof 

 Zondag 12 maart 

 10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk 

19.30 uur  Taizé viering in de Paaskerk 

 Woensdag 15 maart  13.30 uur  Sing Inn  

 Zondag 19 maart 

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 10.00 uur  TienerDienst 

 15.00 uur  Concert van koor Alegría in de Paaskerk 

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 
 

Vrijdagavond 19.30 uur 24 februari Avondgebed voor de Oekraïne 
Precies een jaar na de inval in Oekraïne op 24 februari, zal er aanstaande vrijdag 
van 19.30 tot 20.30 uur een avondgebed worden gehouden in de Kruiskerk, Van 
der Veerelaan 30a in Amstelveen. We zullen bidden voor alle slachtoffers, voor 
ieder die huis en haard moest verlaten en voor een doorbraak naar vrede. 
Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Ds. Roel Knijff 
 

Johannes Passion door Bach Ensemble Amsterdam 
Op zaterdagavond 25 februari begint om 20:00 uur in de Kruiskerk, Van der 
Veerelaan 30A, een uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian 
Bach. Kaarten kosten € 27,50 en kunnen verkregen worden via de website van 
de Kruiskerk (www.kruiskerk-amstelveen.nl). Zo begint ook dit jaar de Passietijd 
in de Kruiskerk met emotionele en heftige muziek. 
Bachs Johannes Passion staat in onze tijd enigszins in de schaduw van zijn 
Matthäus Passion, het grote lijdensoratorium. De Johannes Passion duurt 
‘slechts’ twee uur, de Bijbelse teksten zijn andere, maar de muziek is minstens 
even goed: indringend, ontroerend, heftig, soms bloedstollend, soms teder en 
liefdevol. Er zijn felle dramatische turbae (‘schreeuwende’ menigten), er zijn de 
koralen met het geloofscommentaar van de Lutherse kerk, er zijn introverte en 
beschouwende aria’s over de impact van de gebeurtenissen op ons, verwarde 
gelovigen, en er is het verhaal uit het Johannes-evangelie. 
De uitvoering gebeurt door het koor en orkest van Het Bach Ensemble 
Amsterdam met medewerking van vocale solisten. Het geheel staat onder 
leiding van de eigen dirigent, Paulien Kostense. Zij allen staan garant voor een 
uitvoering op hoog niveau. Het zal ons helpen om de tijd van inkeer en 
reflectie in te gaan, die de Passietijd traditioneel is als voorbereiding op de 
Paastijd. 
 

Paasgroetenactie 2023 
Deze zondag ontvangen we graag – achterin de kerk -  de beschreven kaarten 
voor de Paasgroetenactie voor gedetineerden retour. Postzegels hoeft u niet te 
plakken. 
Er zijn er nog een paar over. Deze zijn verkrijgbaar bij iemand van de diaconie en 
kosten 2 euro per stuk. 
We hopen ook dit jaar weer alle 100 kaarten te kunnen versturen en daarmee 
de gedetineerden te laten weten dat er aan hen gedacht wordt en hen op deze 
manier een hart onder de riem te steken. 
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Graag een kaartje ter bemoediging naar: 
Mevr. Frederika de Bock 
Trineke de Boer en Aart Appelhof 
Mevr. Petra Kreb 
Dhr. Guus de Jong 
Marian van Leeuwen 
Voor adressen kunt u bellen met Marijke van der Meulen 020 6452705. 
 

Groendak boven Pauluszaal 
Op donderdag 2 maart zal tussen 10.00 en 13.00 uur het platte dak boven de 
Pauluszaal vergroend worden. Er komen daar op initiatief van de 
kerkrentmeesters rekken met Sedumbeplanting. We verwachten dat in de 
zomer de temperatuur in de Pauluszaal daardoor lager zal zijn en dat we door de 
isolerende werking zowel in de zomer als in de winter energie zullen besparen. 
De gemeente Amstelveen steunt het project en een van de wethouders hoopt 
acte de présence te kunnen geven op 2 maart. 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor de mooie plant die ik namens de kerk voor mijn 90e 
verjaardag mocht ontvangen! 
Mevrouw A. Aartsma-Smit 
 

Muzikale vesper 
Op zondag 5 maart zal om 16:30 uur in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, in 
een muzikale vesper een uitvoering van het Miserere mei, Deus in c-klein van 
Johann Adolph Hasse klinken. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld en is nodig om deze muzikale uitvoeringen in vespers te 
kunnen blijven organiseren. 
Miserere mei, Deus (wees mij genadig, Heer) zijn de beginwoorden van Psalm 51 
in het Latijn. Het is in de christelijke traditie een van de psalmen die horen bij de 
veertigdagentijd, de periode van bezinning en inkeer voor Pasen. Het Miserere is 
vooral in de Renaissance en Barok vaak op muziek gezet – het bekendst is dat 
van Allegri uit ca. 1630 -, maar ook in onze moderne tijd gebeurt dat nog met 
regelmaat, bijvoorbeeld door Arvo Pärt. Het Miserere van Hasse is een barokke 
versie. De uitvoering ervan gebeurt door een barokensemble en vocaal 
ensemble Linguae atque cordis onder leiding van Bert ’t Hart. Liturg in deze 
vesper is de ziekenhuispredikant ds. Bert Griffioen. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de Bloemengroet gebracht door Riet van Dijk. 
Met de bijgevoegde kaart en de tekst daar op, voelen wij ons verbonden met 
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de Kruiskerkgemeente. 
Ant en Jarig de Haan 
 

Ontmoetingsmiddag 
7 maart om 14.30 uur in er in het Wijkcentrum Middenhof, Dr. Willem Dreesweg 
155, 1188 KD een ontmoetingsmiddag. Onderwerpen worden voorbereid door 
ds. Barbara de Groot en Eric Citroen. Info: Jany Steur, tel: 020 643 68 48 
 

Blij verrast 
Blij verrast en met dank voor het meeleven met onze 50ste trouwdag! 
De Kruiskerk Gemeenschap alle goeds en groeten, 
Theo en Corrie Starink- van de Erve. 
 

Verhaal in de Kruiskerk - De leerlingen ontmoeten Jezus op weg naar Emmaüs 
zondag 12 maart 2023 (16.00 – 18.15 uur) 
Twee leerlingen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs, als Jezus bij hen 
komt lopen. Hoewel het leerlingen van Jezus zijn, herkennen ze hem niet. ‘Waar 
praten jullie over?’, vraagt Jezus hen. ‘Waarom zijn jullie verdrietig?’. Nog steeds 
herkennen de leerlingen Jezus niet. Benieuwd hoe het verhaal verder gaat? 
Beleef het verhaal op zondag 12 maart tijdens Verhaal in de Kruiskerk (Van der 
Veerelaan 30A). 
ViKK is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. Op een 
ongedwongen manier ontdekken we samen dit Bijbelverhaal. Daarna is er een 
korte viering en als afsluiting eten we met elkaar.  
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 9 maart aan bij Antoinette 
Kamsteeg (djk@kruiskerk-amstelveen.nl) of jeugdwerker Nienke van der Heiden 
0637227676 / nienke@pga-b.nl  
 

Hartelijk dank 
Afgelopen zondag bracht Mareke Kniep namens de Kruiskerkgemeente ons een 
prachtig boeket. 
Ook de bijgaande kaart tekent de onderlinge verbondenheid met elkaar. 
Voor dit meeleven onze hartelijke dank. 
Ton en Martine Kotterer 
 

TienerDiensten 
Ben je 12 jaar of ouder? Wees welkom bij de TienerDiensten! 
Ongeveer elke 2 weken is er op zondagochtend om 10.00 uur TienerDienst, 
speciaal voor jou! De ene keer in de Kruiskerk, de andere keer in de Paaskerk. 
Af en toe doen we ook iets leuks op een andere dag, zoals bijvoorbeeld 
Film&Eten of een escaperoom. 
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Kun of wil je liever niet op zondag komen maar vind je het wel gezellig om wat 
met ons te doen, geef je dan gerust op als het zover is. 
In 2023 zijn er TienerDiensten op: 
19-03 in de Kruiskerk, 02-04 in de Paaskerk 
16-04 in de Kruiskerk, 23-04 in de Paaskerk 
14-05 in de Paaskerk, 28-05 in de Kruiskerk 
11-06 in de Paaskerk, 25-06 in de Kruiskerk 
en 09-07 in de Kruiskerk 
Wil je op de hoogte gehouden worden? Lees dan de Kruispuntjes of Present of 
mail naar liesbeth.verstoep@gmail.com. 
Houd sowieso onze berichten in de gaten, want er kan soms een locatie of een 
datum veranderen. 
Hopelijk tot gauw en groet van de TienerDienstleiding! Hans, Anko, Liesbeth en 
Geert-Jaap 
 

Alegría zingt Luigi Cherubini – Requiem in c-klein 
Zondag 19 maart zingt het koor Alegría, versterkt met projectleden, het 
Requiem in c-klein (1816) van Luigi Cherubini in de Paaskerk. 
Nico Philipp Hovius dirigeert het koor en het kamerorkest Semel. De muzikale 
bewerking voor strijkers en orgel zijn ook van zijn hand. Voorafgaand speelt Wim 
Loef het orgelconcert in d-klein van G.F. Händel. Cherubini’s Requiem is een 
uitzonderlijk werk dat zich kan meten met de grote requiems uit de 
muziekhistorie. Beethoven was een bewonderaar van dit werk, het klonk bij zijn 
uitvaart. 
Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn voor € 15,- te koop aan de zaal, of 
vooraf bij onder meer bij Marleen Oostlander ( m.oostlander@hetnet.nl ) Lida 
Ruitinga, Pieter Licht, Peter van Leeuwen, Willeke Koops, Marieke Sinnige, Arjen 
en Yvonne Teitsma, Clara Timmermans. 
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