
KRUIS-

PUNTJES 

          
 

 
 
 

 

1 

Zondag 19 maart 2023 

Deze zondag een bloemengroet, ter bemoediging en met 
onze hartelijke groeten voor Anny Smit en Renée Braams.   

 

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: 
 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 

 Dinsdag 21 maart  19.40 uur  Avondgebed in 40-dagentijd, Paaskerk 

 Zondag 26 maart 
 10.00 uur  Drs. Renger Prent  

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

 Woensdag 29 maart  15.30 uur  Vesper in 40-dagentijd, Titus Brandsmakerk 

 Zaterdag 1 april   16.00 uur  Palmpasenstokken maken (&eten), Kruiskerk 

 Zondag 2 april  10.00 uur  Ds. Knijff, Palmpasen 

 Zaterdag 29 april  9 - 12 uur  Sam’s Kledingsactie voor Mensen in Nood 

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 
 

Klein Pasen 
Afgelopen zondag was er weer “Verhaal in de Kruiskerk” voor de jonge 
doelgroep. Zoals altijd wisten zij ons te verrassen met hun reacties op het 
verhaal van de Emmaüsgangers. Wat kom je onderweg tegen als je de weg loopt 
van Jeruzalem naar Emmaüs? En wie kom je tegen? Herken je wie er met je 
meeloopt? Of gaan je ogen pas open als iemand het brood neemt, het breekt en 
het uitdeelt? Voorin de kerk staan hun schilderingen te drogen. Het is een mooi 
palet geworden van 3 mannen onderweg en van de maaltijd aan tafel. Maar bij 
de één zie je de drie mannen op de rug, terwijl je ze bij de ander in de het 
gezicht kunt zien. Het meest in het oog springt de compositie met een gezicht, 
alsof dit het doek van Veronica is. Zij bood Jezus tijdens de kruisweg een 
zweetdoek aan. Daarop was nadien een afdruk van zijn gezicht te zien. Het is het 
ultieme spiegelverhaal van de Emmaüsganger. 
Komende zondag is het halfvasten. Klein Pasen. We mogen al vooruitzien naar 
wat ons met Pasen te wachten staat. Er zijn plaatsen waar halverwege de veertig 
dagen (weer) een carnavalsoptocht is. Het past wel een beetje bij de naam van 
zondag Laetare, verheugt u. Verheugt u, Jeruzalem. Vier dat er een nieuwe tijd 
zal aanbreken. Voor ons wordt het ook een feestelijke zondag omdat we mogen 
vieren dat er weer een nieuwe studentenpastor aan de gemeente Amstelveen-
Buitenveldert verbonden mag worden. Kasper Koekenbier is al wel met zijn 
werkzaamheden begonnen, maar we hebben in de wijken nog niet 
kennisgemaakt. Zijn verbintenis aan de gemeente zal vanmorgen bij ons in de 
kerk plaatsvinden. 
Ds. Roel Knijff. 
 

Na de dienst: 12:00 uur Kruiskerkconcert Mariagold Piano Quartet 
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 
en op het Amsterdamse Grachtenfestival. Hun repertoire bestaat uit 18e-, 19e- 
en 20e-eeuwse muziek. Toegang vrij, maar uw gift is welkom. 
 

Bedankt 
Een prachtig boeket bloemen werd gebracht door Ria Kok - van Hall voor mijn 
85ste verjaardag namens de gemeente van de Kruiskerk. Het was heel gezellig 
en mijn hartelijke dank. Ik geniet er volop van. 
Vriendelijke groeten van Corry de Jong-Lekx.  
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Vanmiddag (Paaskerk, 15 uur): Alegría zingt Cherubini’s Requiem in c-klein  
Vanmiddag om 15 uur  wordt het Requiem in c-klein (1816) van Luigi Cherubini 
in de Paaskerk uitgevoerd het koor Alegría, versterkt met projectleden en het 
kamerorkest Semel o.l.v. Nico Philip Hovius. Voorafgaand speelt Wim Loef het 
orgelconcert in d-klein van G.F. Händel. Toegang 15 euro.  
 

Maandag 20 maart(14.30 uur) - Open huis ‘Uit Liefde voor jou’ 
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 
weer een fijne middag te worden om elkaar te ontmoeten. Voor een mooi 
gesprek, om met elkaar na te denken. Voor de liefhebber! Aanvang: 14.30 uur. 
De leiding is in handen van Eric Citroen en Anita Pfauth. 
 

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: 21 maart, 28 maart en 4 april. Aanvang: 19.30 uur; locatie: Paaskerk. 
 

40-dagentijd: woensdag 29/3 - Vesper in de Titus Brandsmakerk 
In de 40-dagen-tijd wordt op woensdag 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 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. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst, deken E. 
Jongerden, ds. R. Knijff, diaken P. Koopman, pastor R.J. Prent 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik van de kerk heb gekregen. Ik 
ben er blij mee. 
Met vriendelijke groeten. Riet van Donselaar. 
 

Pannenkoekenbakkers gevraagd voor Palmapasenstokken maken: 
Op zaterdag 1 april gaan we met de kinderen Palmpasen stokken maken. 
Traditie getrouw eten we daarna met alle kinderen pannenkoeken maar…… daar 
hebben we wel pannenkoeken voor nodig! Wie wil een stapeltje van 15- 20 
pannenkoeken bakken en deze zaterdag 1 april tussen 16.00 en 17.00 uur 
afleveren in de kerk? De kinderen zullen u dankbaar zijn. Aanmelden graag bij 
Antoinette Kamsteeg, ackamsteeg@cs.com , 06-16150657. 
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Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat Gerrie Mulder namens de 
Kruiskerk kwam brengen. Ik ben heel blij met deze attentie. 
Vriendelijke groeten, Mathilde van Leeuwen. 
 

Zondag 26/3 (16:30 u.) Muzikale vesper “Aus der Tiefen rufe ich..” (BWV 
131) 
Centraal staat in deze vesper de oudste cantate van Bach over 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. 
 

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 op de bekende 
inleverpunten. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt om in de Borana-zone in 
Ethiopië betaalbare en bereikbare zorg te organiseren, zodat de cijfers van 
moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder worden teruggedrongen. 
Voor meer informatie kijk  op https://www.samskledingactie.nl of bel met 
Anne-Mieke Steensma (06-2155 5472) of Theo den Blanken (06-3744 7420). 
 

Zaterdag 1 april - Palmpasenstokken maken (& eten) 
Graag nodigen wij alle kinderen en hun (groot)ouders uit om op zaterdagmiddag 
1 april een Palmpasenstok te komen maken. Na een korte uitleg over alles wat 
er op de stok te zien, is gaat iedereen aan de gang. Je versiert je eigen stok en 
vult deze met de dingen die allemaal een symbolische betekenis hebben. Na 
afloop staan er pannenkoeken voor alle kinderen ( en (groot)ouders) klaar. 
Zondag 2 april beginnen we kerkdienst met een optocht waar alle kinderen (mét 
hun gemaakte stok) aan mee mogen doen.  
DUS: Zaterdag 1 april 16.00 uur Kruiskerk,  Palmpasenstok  maken. en 
Zondag 2 april 10.00 uur meelopen in de optocht in de kerkdienst. 
Opgeven: uiterlijk donderdag 30 maart bij Antoinette Kamsteeg, 06-16150657; 
djk@kruiskerk-amstelveen..nl . 
 

Bedankt 
Op 8 maart werd ik verrast met een mooie bos bloemen van de Kruiskerk door 
Ineke en Humphrey voor mijn 80ste verjaardag hartelijk dank 
Cor Verstoep 


