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Zondag 5 maart 2023 
Deze zondag gaan de boeketten uit de kerk, samen met 
onze hartelijke groeten, naar: 
- mevr. L. van Rooijen.  
- mevr. R. van Donselaar. 
We wensen hen sterkte toe. 

 
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 

 Vanmiddag:  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg ds. Bert Griffioen 

 Dinsdag 7 maart 
 14.30 uur  Ontmoetingsmiddag in Middenhof (zie bericht) 

 19.30 uur  Avondgebed (Paaskerk, zie bericht) 

 Zondag 12 maart 

 10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk (zie bericht) 

19.30 uur  Taizé viering in de Paaskerk 

 Dinsdag 14 maart  19.30 uur  Avondgebed (Paaskerk, zie bericht) 

Woensdag 15 maart 
13.30 uur Sing Inn 

 16.30 uur  Vesperviering in 40-dagentijd, Titus Brandsmakerk 

 Zondag 19 maart 

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 10.00 uur  TienerDienst in Kruiskerk 

 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). 
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Mededelingen 
 

Vanmiddag, 16.30 uur: Muzikale vesper 
In de muzikale vesper van deze zondagmiddag (5 maart, 16:30 uur) zal een 
barokke uitvoering van het Miserere mei, Deus in c-klein van Johann Adolph 
Hasse klinken. 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. 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. 
 

Dinsdag 7 maart (14.30 uur) - Ontmoetingsmiddag 
In het Wijkcentrum Middenhof (Dr. W. Dreesweg 155, 1188 KD) zal op dinsdag 7 
maart (aanvang: 14.30 uur) een ontmoetingsmiddag gehouden worden. Eric 
Citroen en ds. Barbara de Groot bereiden de onderwerpen voor. 
Meer informatie: Jany Steur, tel: 020 643 68 48 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige, witte orchidee; die Marjan Kostman op een 
heel gezellige manier kwam brengen ter ere van mijn 95e verjaardag. 
Hartelijke groet, Ine Zoet 
 

Avondgebeden in de Veertigdagentijd: elke dinsdagavond in Paaskerk 
De komende 5  weken is er elke dinsdagavond een avondgebed om 19.30 uur in 
de Paaskerk. De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verstilling, van gebed 
en contemplatie. Zo bereiden we ons als gemeente voor op het grote feest van 
Pasen. Het gebed duurt een klein half uur. Welkom! 
Data: 7 maart - 14 maart - 21 maart - 28 maart en 4 april. 
Aanvang: 19.30 uur; locatie: Paaskerk. 
 

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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Woensdag 8 maart: Workshop Paaskaars maken (Paaskerk, 14 uur / 20 uur) 
Ieder jaar wordt tijdens de Paaswake (de dienst in de Paasnacht) een nieuwe 
Paaskaars ontstoken. Een jaar lang brandt de kaars in de kerk. Paaskaarsen zijn 
er ook in kleinere formaten, de zogeheten “huispaaskaars”. Je kunt die kant-en-
klaar kopen, maar hoe mooi en leuk is het om zelf een kaars te bewerken tot 
huispaaskaars? 
Op woensdag 8 maart organiseren Jany Steur en ds Barbara de Groot een 
workshop “paaskaars maken”. Dat is monnikenwerk! Daarom is er eerst uitleg 
over de afbeeldingen, die we vaak aantreffen op paaskaarsen, en bijv in de 
Adelbertusabdij gemaakt worden. 
Daarna denken we na over een eigen symbool of afbeelding. Met speciale 
kaarsenversierwas gaan we vervolgens aan de slag om onze zelf meegebrachte 
kaars te bewerken tot een Paaskaars 2023. 
Moet je creatief zijn om mee te kunnen doen? Nee, dat hoeft niet. Er zal 
voldoende uitleg zijn om zelf een ontwerp te kunnen maken. We werken o.a. 
met uitsteekvormen – dat kan echt iedereen. 
Aanmelden is nodig in verband met de materialen. De kosten zijn 7,50 voor 
materialen en koffie/thee. 
Plaats: Paaskerk; tijd: woensdag 8 maart, 14 - 16 uur & 20 - 22 uur. 
Kosten: 7,50 euro. 
Aanmelden en info: bij Jany Steur, 020- 6436848 of jany_steur@hotmail.com of 
bij dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl . 
 

Woensdag 15 maart:  Sing Inn, aanvang 13.30 uur 
Woensdag 15 maart ontmoeten we elkaar om 13.30 uur met koffie, thee en 
kennismaking. Daarna nemen Peter van Dongen en Henk van der Meulen u mee 
langs een aantal bekende of minder bekende liederen. Ook gaan we graag in op 
suggesties van de deelnemers als die in het Liedboek staan. In verband met het 
aantal te drukken bladen is het fijn als u zich van te voren opgeeft bij Henk van 
der Meulen (scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of 06 55174089). Maar gewoon 
binnenlopen mag ook! 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
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Verhaal in de Kruiskerk (4-12 jr.) - De leerlingen 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? Kom 
dan op zondag 12 maart 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 . 
 

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 (19 maart a.s.) , de andere keer in 
de Paaskerk (2 april). 
Af en toe doen we ook iets leuks op een andere dag, zoals bijv. Film&Eten. 
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. 
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 (Paaskerk, 15.00 uur) 
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. 

mailto:m.oostlander@hetnet.nl

