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Zondag 27 november 2022 

Vandaag een boeket bloemen ter bemoediging naar: 
- fam. Rosa Bian en 
- mevr. A. Lucassen. 

 

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 

 Zaterdag 26 november 
 15 - 16 uur  Groen voor Adventskransen inleveren 

 16 - 17 uur  Adventskransen maken (zie bericht) 

 Vandaag  16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Roel Knijff 

 Donderdag 1 december 
 14.30 uur Cursus Religieuze kunst bijeenkomst DVD 

‘De 7 zonden’ van Jeroen Bosch  20.00 uur 

 Zondag 4 december  10.00 uur 
 Ds. Barbara de Groot, 2de Advent, 
avondmaal 

 Woensdag 7 december  15.00 uur 
 Oecumenische advent-vesper in de Titus 
Brandsmakerk (zie bericht) 

 Zaterdag 10 december  12 - 14 uur  Advent Pakjes Actie (zie bericht en folder) 

 Zondag 11 december  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 3de Advent 

 Donderdag 22 december  19.30 uur  Kerstconcert (vroegboekkorting tot 1/12 ) 

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 
 

Openingstijden van de expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld 
Deze tentoonstelling is t/m 30 november a.s. te bezichtigen op: vandaag 12 – 
14.30 uur, woensdag van 15 - 17 uur (tegelijk met Kerk Open) en op zaterdag 
van 10 - 16 uur. 
 

Kerk open op woensdagmiddag, van 15 tot 17 uur 
U bent welkom voor bijv. een persoonlijk stiltemoment, het branden van een 
kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers. 
 

GROEN gevraagd voor Adventskransen 
Adventskransen maken: GROEN gevraagd! Voor de te maken Adventskransen 
hebben wij flink wat ‘groen’ nodig. Heeft u toevallig klimop, hulst, conifeer, 
kleine hedera of liguster in de tuin en kunt u best wat missen? Wij ontvangen 
het graag! U kunt uw ‘groen’ op zaterdagmiddag 26 november tussen 15.00 
en 16.00 uur in de Kruiskerk brengen. 
 

Adventskransen maken 
Op zaterdagmiddag 26 november (16.00-17.00 uur) kan iedereen die dat wil een 
Adventskrans komen maken in de Kruiskerk Deze krans (met 4 kaarsjes) is voor 
thuis op tafel, tijdens de Adventsweken. Een activiteit voor kinderen én 
volwassenen! Voor kinderen geldt: neem vooral je ouders mee, dan kunnen zij je 
helpen met het maken van de krans! 
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 24 november bij jeugdwerker Nienke van 
der Heiden (nienke@pga-b.nl of 0637227676) 
 

Muzikale vesper vandaag om 16.30 uur 
Zondag 27 november wordt om 16:30 uur in de muzikale vesper een feestelijke 
cantate uitgevoerd van de barokke componist Georg Philipp Telemann.  
Omdat vandaag een nieuw kerkelijk jaar begint, is door Henk Trommel die de 
muzikale leiding heeft, een adventscantate gekozen: Machet die Tore weit 
(Open wijd de poorten), want onze Redder is in aantocht. De uitvoering van de 
aria’s uit de cantate gebeurt door de solisten Nienke Oosterwijk (sopraan) en 
Christiaan Peters (bas). De Vesperscantorij zingt de koordelen en een 
barokensemble zorgt voor de instrumentale begeleiding. Peter Ouwerkerk is 
organist en Henk Trommel dirigeert. Liturg is ds. Roel Knijff. De vesper duurt 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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Oproep voor autorijders Autodienst Kruiskerk 
Al jaren zijn er gemeenteleden die regelmatig ouderen meenemen naar de 
zondagsdienst. De laatste maanden zijn er een paar chauffeurs gestopt. 
Allereerst wil ik die bedanken voor hun jarenlange inzet. Hierdoor is er een 
tekort aan chauffeurs ontstaan. Mijn vraag aan u: wilt u overwegen om vaste 
chauffeur te worden om 1 of 2 keer per maand een gemeentelid met de eigen 
auto mee te nemen naar de Kruiskerk? Voor inlichtingen kunt u mij bereiken via 
de e-mail (theo.belgraver@ziggo.nl) of telefoon (020-6457296). 
Vriendelijk groet, Theo Belgraver, coördinator autodienst Kruiskerk 
 

Hartelijk dank 
Verrast door het mooie boeket bloemen dat de heer van Balderen mij namens u 
allen bracht dank ik u hartelijk. 
Vriendelijke groet, Alie Smeenk-Snijdelaar 
 

Oecumenische advent-vespers 
Mensen willen gekend zijn, gezien worden, gerespecteerd worden in wie zij zijn. 
Onze naam draagt daar aan bij. ‘Noem mij bij mijn naam, voor wie ik liefheb wil 
ik heten’, zegt een gedicht. Wat betekenen (doop)namen voor ons? Daarover 
gaan we informeel met elkaar in gesprek aan de hand van een lied en sluiten dat 
af met een t-vesper. Met Advent zien wij uit naar Jezus, God-zal-bevrijden 
betekent die naam. 
Op 7 en 14 december bent U van harte welkom in de Titus Brandsmakerk. Vanaf 
15 uur is er inloop met koffie en thee. Van 15.15 – 16 uur is er een informeel 
gesprek over de betekenis van (doop)namen. Om 16.15 uur begint de vesper. 
Deken E. Jongerden, Ds. R. Knijff, Diaken P. Koopman, Pastor R. Prent 
 

Kerstconcert Choir of Clare College uit Cambridge (vroegboekkorting tot 1/12) 
Donderdag 22 december om 19.30 uur zal het beroemde Choir of Clare College 
uit Cambridge in de Kruiskerk een kerstconcert geven met als titel A Spotless 
Rose. In 2016 en 2019 was dit koor ook bij ons te gast. Iedereen die toen het 
concert bezocht, zal het beamen: het koor is van wereldklasse! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Kruiskerk: www.kruiskerk-
amstelveen.nl. Als u vóór 1 december bestelt, geldt een vroegboekkorting van 
bijna 20%. 
 

Advent Pakjes Actie 

December nadert met rasse schreden en dus ook de Adventpakjesactie voor 
Makom op 10 en 11 december. Bij de liturgie en Kruispuntjes vindt u de flyer 
met een lijstje van (ongebruikte) artikelen die u kunt geven voor de dak- en 
thuislozen in Amsterdam. 
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We hopen dat u weer meedoet!  
De diaconie. 
 

Dank voor de aandacht 
Afgelopen zondag werden wij verrast met de bloemen uit de kerk. Adrie en Jan 
Kotterer brachten de bloemen bij ons. Het was een blij weerzien, ook al omdat 
wij elkaar goed kennen. 
Dank voor de aandacht van de Kruiskerk Gemeente voor ons. Door de slechte 
conditie van Nelleke , kunnen wij tot onze spijt de kerkdiensten niet bijwonen. 
Een hartelijke groet van ons aan alle bekenden. Nelleke en Leo van Kesteren. 
 

De wijn- en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg Moldavië is weer open! 
Voor het 6e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen door in de 
(tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel nieuwe assortiment 
heerlijke wijnen en honing. Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ 
kunt u bestellen en meteen betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk 17 december 
bij u thuisbezorgd door een van de vrijwilligers van SOM. 
 
Bedankt 
Het echtpaar Jonker – Leenderts bedankt de Kruiskerkgemeente voor de mooie 
bloemen die zij ontvingen voor hun 40 jarig huwelijksfeest. 


