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Zondag 12 maart 2023 

De boeketten uit de kerk gaan vandaag, ter bemoediging 
en samen met onze hartelijke groeten naar mevr. Mathilde 
van Leeuwen en dhr. Guus de Jong. 

 

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 
 16.00 uur  Verhaal in de Kruiskerk, zie bericht 

 19.30 uur  Taizé viering, Paaskerk 

 Dinsdag 14 maart  19.30 uur  Avondgebed, Paaskerk, zie bericht 

 Woensdag 15 maart  
 13.30 uur  Sing Inn, zie bericht 

 16.30 uur  Vesperviering Titus Brandsmakerk, zie bericht 

 Zondag 19 maart  

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 12.00 uur  Kruiskerkconcert, zie bericht 

 15.00 uur  Concert van koor Alegría Paaskerk, zie bericht 

 Maandag 20 maart  14.30 uur  Open huis, zie bericht 

 Zondag 26 maart 
 10.00 uur  Drs. Renger Prent 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: ds. M. Buitenwerf 

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 
 

Verhaal in de Kruiskerk - De leerlingen ontmoeten Jezus op weg naar Emmaüs 
zondag 12 maart 2023 (16.00 – 18.15 uur) 
Deze zondag is er weer Verhaal in de Kruiskerk! ViKK is voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar en hun (groot)ouders. Dit keer duiken we met elkaar in het verhaal van 
de Emmaüsgangers. D.m.v. actieve en creatieve activiteiten en een korte viering, 
ontdekken we op een ongedwongen manier samen dit Bijbelverhaal. Als 
afsluiting eten we met elkaar. 
Komen jullie ook? Aanmelden kan bij Antoinette Kamsteeg (djk@kruiskerk-
amstelveen.nl) of jeugdwerker Nienke van der Heiden nienke@pga-b.nl / 
0637227676 
Hartelijke groet van alle vrijwilligers, dominee Roel Knijff en jeugdwerker 
Nienke. 
 

Avondgebeden in de Veertigdagentijd: elke dinsdagavond in Paaskerk 
De komende 4 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: 14 maart, 21 maart, 28 maart en 4 april. 
Aanvang: 19.30 uur; locatie: Paaskerk. 
 

Sing Inn 
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 
 

Vespers in de Titus Brandsmakerk 
In de 40-dagen-tijd wordt op de woensdagen 15 maart en 29 maart een vesper 
gehouden in de Titus Brandsmakerk. U bent welkom vanaf 15.30 uur bij koffie 
en thee. Om 15.45 uur horen wij een Nederlandse versie van het Stabat Mater 
(15/3) en een gezongen versie van Psalm 22 in een bewerking van Huub 
Oosterhuis (29/3). Om 16.15 begint de vesper. 
Uiterlijk 17 uur sluiten we de bijeenkomst af. 
Vespers in de 40-dagen-tijd. 
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Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomsten; deken E. Jongerden, ds. R. 
Knijff, diaken P. Koopman, pastor R.J. Prent 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket tulpen dat ik van de kerk kreeg. Ik was 
toen nog in het revalidatiecentrum. Op 21/02 heb ik een bedankje gestuurd via 
contact@kruiskerk maar kennelijk iets fout gedaan want ik zag het niet terug op 
de Kruispuntjes. 
Hartelijke groet, 
Frederika de Bock-de Bruin 
 

Zondag 19 maart 12:00 uur Kruiskerkconcert 
Een Kruiskerkconcert door het Marigold piano Quartet, dat bestaat uit Ruña ’t 
Hart (viool), Connie Pharoah (altviool), Kalle de Bie (cello) en Mengjie Han 
(piano). Sinds een jaar timmert dit viertal jonge, veelbelovende musici fors aan 
de weg met sprankelende optredens op diverse podia, voor radio NPO-klassiek, 
op het Amsterdamse Grachtenfestival. Hun repertoire bestaat uit 18e-, 19e- en 
20e-eeuwse muziek. Toegang vrij, maar uw gift is welkom. 
 

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. 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor de bloemen tgv mijn verjaardag . Het gezellige bezoek van 
Leni Kieft onderstreepte de band met de Kruiskerk . 
Auke Hofman. 
 

Open huis 
Op maandag 20 maart is er weer een open huis in de Kruiskerk. We sluiten deze 
keer aan bij het thema van de Veertigdagentijd 'Uit Liefde voor jou.'  Het belooft 
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weer een fijne middag te worden om elkaar te ontmoeten. Voor een mooi 
gesprek, om met elkaar na te denken. Voor de liefhebber! 
Het open huis begint om 14.30 uur. De leiding is in handen van Eric Citroen en 
Anita Pfauth. 
 

Bedankt 
Marijke Dortland bracht mij afgelopen zondag namens de Kruiskerk een 
prachtige, zonnige bos bloemen. Ik ben er heel blij mee. 
Hartelijk dank! 
Noortje van Rooijen. 
 

Sam’s kledingactie op zaterdag 29 april 2023 
Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood, de jaarlijkse kledinginzameling voor het goede doel, wordt 
gehouden op zaterdag 29 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt kleding en 
schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten zakken of dozen afgeven. 
Brillen graag apart inleveren. Inzamelpunten op 29 april zijn: de Paaskerk, 
Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, De Goede 
Herder (ook voor Pelgrimskerk) (Buitenveldert). 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel wordt in de Borana-zone in 
Ethiopië betaalbare en bereikbare zorg georganiseerd zodat de cijfers van 
moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder worden teruggedrongen. 
Voor evt. informatie: Anne-Mieke Steensma, 06-21555472 of 
Theo den Blanken 06 – 374 474 20. 
Informatie over wat er ingeleverd kan worden: 
https://www.samskledingactie.nl/inzamelbeleid 
 

Bedankt 
Hierbij willen wij de  Kruiskerkgemeente hartelijk bedanken voor de mooie 
bloemen, die Nel v. d. Muijsenberg ons kwam brengen, toen ik na 4 weken 
Ziekenhuis eindelijk weer thuis was. 
Hartelijke groet, Gerard en Nanny Engels. 
 

Zondag 26 maart 16:30 uur Muzikale vesper 
De kern van deze muzikale vesper is Bachs oudste cantate: Aus der Tiefen rufe 
ich, Herr, zu dir (BWV 131) geschreven toen hij begon in Mühlhausen. De inhoud 
van de cantate is boetepsalm 130 die gecombineerd wordt met enkele koralen. 
Een andere vorm dan die Bach later ontwikkelde in Leipzig. De Vesperscantorij, 
vocale solisten en een barokensemble van strijkers, hobo, fagot en continuo 
tekenen voor de uitvoering. Henk Trommel heeft de muzikale leiding. Ds. Mirjam 
Buitenwerf zal liturg zijn. 


