
KRUIS-

PUNTJES 

          
 

 
 
 

 

1 

 Zondag 8 november 2020 
 

De twee bloemengroeten gaan vandaag naar het Zonnehuis 
(Groenelaan 7 - 9, 1186 AA). Daar verblijven mw. A. Mooijen 
(Beatrix 1 , kmr. 7) en mw. J. Schouten (Amalia 4, kmr. 18). 
We groeten beide dames hartelijk en zijn op afstand met hen 
verbonden. Bezoek op afspraak. Een kaartje is altijd welkom! 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u 
zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd (>> AANMELDEN VERPLICHT): 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 15 november  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

  16.30 uur  Muzikale vesper, lit. ds. Niek Scholten 

 Zondag 22 november  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser  
 

Vanwege de lockdown, die vanaf 4/11 geldt, zijn doordeweekse activiteiten afgelast. 

Kerkdiensten en/of uitvaarten mogen wel doorgaan  

(met max. 30 aanwezigen (incl. zangers), aanmeldingsplicht en mondkapjes) 

 Dinsdag 24 november  20.00 uur  Online gemeentevergadering (zie bericht) 

 Woensdag 25november  20.00 uur  Kring over Zonde (verschoven, Kruiskerk) 
 

Aanmelding bezoek: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl (zie ook hieronder) 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (zie hieronder). 

Contact Kruiskerk: 06 – 21 12 45 67 / contact@kruiskerk-amstelveen.nl 

Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87).  
 

Gebruiksregels bij bezoek aan Kruiskerk:  Aanmelding vooraf  via: 

 het aanmeldformulier op www.kruiskerk-amstelveen.nl (t/m vr. 16 u.) 

 een e-mail (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl , t/m vr. 16 uur)  

 telefoon op donderdag van 10-16 uur (020- 641 38 26) 
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Mededelingen 
 

Deelnemen aan de kerkdienst op zondagmorgen 
Sinds de zomer is (verplicht) bijgehouden wie wanneer in de kerkdienst 
aanwezig is. Hierdoor kunnen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk 
worden verdeeld. Momenteel zijn dat er 30. Vanaf begin november geldt de 
afspraak, dat iedereen minstens één van de twee zondagen overslaat. De derde 
zondag op rij kunt u zich aanmelden, maar degenen die minder vaak zijn 
geweest gaan dan voor. Aanmelden voor een zondag kan tot vrijdag 16.00 uur, 
daarna wordt de indeling gemaakt. Als u zou komen maar toch verhinderd bent, 
laat het dan even weten via koster@kruiskerk-amstelveen.nl De kerkenraad 
 

Van de diaconie: Wijkdoelcollecte 15 november voor Dorcas-actie  
Helaas kunnen we dit jaar vanwege de corona-regels geen voedselinzamelactie 
houden voor Dorcas. Daarom is volgende week de wijkdoelcollecte bestemd 
voor Dorcas. Met de geldopbrengst kopen zij (nu) houdbare voedingsmiddelen 
voor de pakketten, die ze naar de allerarmsten in Oost-Europa brengen. U kunt 
zelf (ook) het bedrag voor bepaalde producten overmaken naar de wijkdiaconie 
(NL 10 RABO 017 496 1006,  t.n.v. wijkdiaconie Kruiskerk  o.v.v. Dorcas. Achterin 
de kerk naast de collectemandjes, ligt een productenlijstje met QR-codes, die u 
kunt meenemen. Meer informatie op www.dorcas.nl . 
 

Kerkdiensten op RTV-NH 
Sinds vorige week zijn er elke zondag (weer) kerkdiensten te volgen op RTV-NH. 
Afwisselend uit een Protestantse en Rooms-Katholieke kerk. Elke zondag om 10 
uur op RTV-NH (kanalen: KPN 509 – Ziggo 707 – T-Mobile Thuis 501).  
 

Orde van dienst 15 november 
Zondag 15 november wordt de ochtenddienst uitgezonden via RTV Noord-
Holland. In verband hiermee is het niet mogelijk de liederen en lezingen op het 
scherm te projecteren. Deze worden nu opgenomen in de orde van dienst, die 
ook per e-mail wordt verstuurd. Als uw e-mailadres niet bij ons bekend is, maar 
u wilt wel de orde van dienst ontvangen, kunt u dit uiterlijk 12 november 
aangeven bij de scriba (scriba@kruiskerk-amstelveen.nl of 06 -55174089 ). U 
krijgt dan een exemplaar in de brievenbus. 
 

Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip, start 25 november 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen is deze bijeenkomst opnieuw 
uitgesteld naar woensdag 25 november (20.00 – 21.30 uur). U kunt zich nog 
opgeven bij Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, f.omta@protestantsekerk.nl. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar.  
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Wijnactie van Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) 
Moldavië wordt als het om wijn gaat al sinds eeuwen ‘het Frankrijk’ van Oost-
Europa genoemd. Het rijke wijnverleden garandeert heerlijke en bijzondere 
wijnen. Ook dit jaar kunt u alleen in november via de webwinkel van SOM 
(https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel) in het bezit komen van deze 
wijnen. Wij hebben 5 verschillende Purcari wijnen, 2 speciale Play wijnen en een 
’98 Hectares hiervoor in de aanbieding. De prijs, zoals vermeld op de website, is 
gelijk aan de normale verkoopprijs. Aangezien de Stichting kan inkopen tegen 
groothandelsprijzen, komt ongeveer 30% van uw prijs ten goede aan de 
ouderen in Moldavië. U kunt alleen per doos van 6 flessen bestellen in de 
webwinkel. Daarnaast kunt u ook, net als vorig jaar, heerlijke: Moldavische 
honing bestellen. Uw bestelling wordt bij u thuisbezorgd door vrijwilligers van 
SOM. Meer informatie: www.ouderenzorgmoldavie.nl of bel met Jeike (020-
6450172) en steun de ouderen in Moldavië!  
 

Bedankt 
Verrast werd ik maandag door de bloemen die mij door Paula Rose vanuit de 
Kruiskerk werden gebracht. Hiervoor mijn hartelijke dank. Zeer gewaardeerd. 
Met hartelijke groet, Loes van der Meij 
 

Afwezig 
T/m 19 november is ds. Sieb Lanser niet voor werk beschikbaar, behoudens 
enkele reeds gemaakte afspraken, zoals het voorgaan vanmorgen. Voor 
dringende situaties kunt u contact opnemen met: Contact Kruiskerk, met de 
scriba (Henk van der Meulen) of met collega Fokko Omta.  
 

Over Sam’s Kledingactie 24 oktober jl. 
In verband met de coronamaatregelen viel het besluit om Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood af te gelasten. Door het late tijdstip van het besluit is de 
annulering niet iedereen onder ogen gekomen. In de loop van de week werden 
we regelmatig gebeld met de mededeling dat er al kledingzakken klaar stonden 
en anderen belden ons direct met aanbod van kleding. Daarom hebben we snel 
een tijdelijk depot ingericht en zijn we zaterdag alle locaties langs gegaan om op 
te halen wat er was gebracht. Totale opbrengst bijna 1000 kg kleding, schoenen 
en brillen. Zo hebben we samen toch nog flink bij kunnen dragen aan de 
schoonwater voorziening voor ca. 5000 mensen in Ethiopië. Dank aan alle 
medewerkenden. We hopen dat de actie in het voorjaar weer normaal kan 
plaatsvinden! 
Met groet, Mareke Kniep en Wim Kea (coördinatoren) 
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PGA-B: Gemeentevergadering op 24 november a.s. online vanuit Paaskerk 
Dinsdag 24 november a.s. (aanvang 20.00 uur) organiseert de Algemene 
Kerkenraad de jaarlijkse gemeentevergadering ‘op afstand’ in de Paaskerk. 
Via Kerkdienstgemist.nl én via het vergadersysteem Teams kunt u meedoen. 
Op de agenda staan (uiteraard) de jaarverslagen over 2019 van de Colleges van 
Diakenen en Kerkrentmeesters. Maar ook wordt u geïnformeerd over de stand 
van zaken m.b.t. de verkoop van de Pelgrimskerk. 
- De stukken 
De jaarverslagen zijn via de website (www.pga-b.nl) te downloaden. U kunt ook 
telefonisch aan Ankie van het Kerkelijk Bureau (tel. 6413648) vragen om deze 
stukken naar u op te sturen per post. Of door een email naar de AK-scriba te 
sturen (scribaak@pga-b.nl).  
- Deelname-optie 1- via Kerkdienstgemist.nl: 
Door op de website van Kerkdienstgemist.nl voor de Paaskerk te kiezen kunt u 
aanwezig zijn. Als u vragen heeft over de jaarverslagen dient u deze voor 20 
november a.s. via de email naar de AK-scriba te sturen. Tijdens de vergadering 
kunt u via SMS of Whatsapp een vraag stellen via 06-83 99 55 20. 
- Deelname-optie 2 - via vergadersysteem Teams 
Als u de scriba van de AK laat weten via een email, dat u van optie 2  gebruik wilt 
maken, dan krijgt u een uitnodigingsemail met daarin de link naar de uitzending. 
Via Teams kunt u uw vragen direct tijdens de vergadering stellen. Scriba AK 
 

Van de diaconie: Advent-pakjesactie 2020 inzameling op 28 + 29/11 & 6/12  
Ook dit jaar kunt u, op enigszins aangepaste wijze, weer toiletartikelen (graag 
kleine verpakkingen) inleveren in de kerk voor de daklozen bij het Stoelenproject 
en Makom op zaterdag 28 november van 10-12 uur én op zondag 29 november 
en 6 december vóór de dienst Er staan dozen klaar waar u ze in kunt doen. 
 

Van de diaconie: Actie vakantietasjes voor kinderen  
Op 29 november a.s. starten wij, met de andere wijkdiaconieën, een 
geldinzamelactie om de circa 100 kinderen van de Voedselbank voor de 
kerstdagen te verrassen met een tasje met inhoud.  Verdere informatie volgt. 
 

Kinderactiviteiten in de komende Advent- en Kersttijd 
Ook al is er nu een lockdown van kracht, toch willen we in de komende tijd 
nagaan in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om voor de kinderen rond 
de aanstaande Advent- en Kersttijd activiteiten te organiseren. Te denken valt 
aan het Adventproject van de kinderdienst, het maken van Adventskransen en 
het Kinderkerstfeest. Via de app-groepen en de Kruispuntjes houden we u op de 
hoogte. Marleen Jongeneel & Antoinette Kamsteeg 


