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 Zondag 15 november 2020 
 

Vanmorgen gaan de bloemengroeten naar: 
- Dhr. Eep Windgassen. 
Als teken van verbondenheid en bemoediging. 
- Dhr. Evert van der Mede. Hij heeft vele jaren gemeenteleden 
bezocht als pastoraal medewerker, waarvoor wij hem hartelijk 
willen bedanken. 

 

 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  16.30 uur  Muzikale vesper: VERVALLEN 

 Zondag 22 november  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, gedachtenisviering (1)  

  14.00 uur  Ds. Sieb Lanser, gedachtenisviering (2) 

 Zondag 29 november  10.00 uur   Ds. Ariane Geudeke, 1
e
 Advent 

 Zondag 6 december  10.00 uur  Mw. Trudy Joosse, 2
e
 Advent 

 

 Dinsdag 24 november  20.00 uur  Online gemeentevergadering (zie bericht) 

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

 Zaterdag 28 november  10 -12 uur  Adventpakjesactie: inzamelochtend 
 

Aanmelding bezoek: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl (zie ook pag. 2) 

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 
 

Vanmiddag: GEEN vesperviering 
Het Bach Ensemble Amsterdam kan door de coronaregels niet repeteren. 
Hierdoor kan de vesper geen doorgang vinden. Scriba 
 

Kerkdiensten op RTV-NH 
Elke zondag om 10 uur op RTV-NH (kanalen: KPN 509 – Ziggo 707 – T-Mobile 
Thuis 501) kunt u een kerkdienst volgen, afwisselend protestants en katholieke 
viering, vanuit een kerk in Noord- Holland.  
 

Aktie Vrijheidsmail november 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. 
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat 
niet lukt de link kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle 
acties, die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land 
waar de actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie 
het betreft: een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan “stuur een 
mail! @”. Als u een actie opent, ziet u links een toelichting over de betreffende 
actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en 
vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 
 

Bij de Gedachtenisviering 22 november 
Volgende week zijn er 2 (dezelfde) vieringen, om 10 uur en 14 uur, waarin 
degenen herdacht worden, die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Ook u bent 
welkom tijdens een van deze vieringen door u op de gebruikelijke manier van te 
voren aan te melden. 
 

Morgenavond (16/11, 20.00 uur): AmstelveenSpreekt: Impact van corona 
Burgemeester Tjapko Poppens, een huisarts en een arts en verpleegkundige van 
Ziekenhuis Amstelland gaan hierover in gesprek. Via www.amstelveenspreekt.nl 
kunt u de live-uitzending vanuit Venstra Café volgen.  
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Eigentijdse “Zonde” komt maar niet op gang  
Als dit waar is, moeten we hier heel blij mee zijn. Maar het corona uitstel wordt 
langzamerhand wel een klein beetje vermoeiend. Toch gaan we dit jaar nog één 
nieuwe poging/planning maken. Als dat niet lukt, dan gewoon in 2021 opnieuw. 
Er zijn voldoende aanmeldingen, dus de groep gaat sowieso van start op 
woensdagen 25/11; 2/12 en een 3e nnb- datum, om 20 uur. Als je er nog bij wilt, 
meld het bij Fokko F. Omta (06-30346050 / f.omta@protestantsekerk.nl ). 
 

Apokalyps of Grootse Finale  
Corona- uitstel geldt ook voor de eenmalige bijeenkomst rond het jongste boek 
van Anton Wessels over Apocalyps, millenialisme en ‘uw Koninkrijk kome’-
gelovigen. Dus de ontmoeting met de auteur, gepland op woensdagavond 18 
november, gaat niet door. Ik denk sowieso dit jaar niet meer. Je hoort er nog 
van. Fokko F. Omta 
 

Bedankt 
Ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum kregen wij van Loes 
Oostenrijk namens de Kruiskerk een prachtig boeket bloemen. In deze moeilijke 
tijd, waarin de feestelijkheden zeer beperkt moesten blijven, was dit een fraaie 
opluistering van deze gebeurtenis. Veel dank voor dit medeleven.  
Piet en Klanny Geljon-van der Zee 
 

Wijnactie van SOM en steun de ouderen in Moldavië 
Ook dit jaar kunt u alleen in november via de webwinkel van SOM 
(https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel) in het bezit komen van deze 
heerlijke wijnen uit ‘het Frankrijk’ van Oost- Europa. Wij hebben 5 verschillende 
Purcari wijnen, 2 speciale Play wijnen en een ’98 Hectares hiervoor in de 
aanbieding. Van uw prijs, zoals vermeld op de website, 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!  
 

Van de diaconie: 29 november - Actie vakantietasjes voor kinderen  
Voor zo’n 100 kinderen van de voedselbank in Amstelveen willen we een 
rugzakje vullen met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen 
met deze kinderen. De diaconie gaat de spulletjes hiervoor zelf inkopen.  
Meer informatie hierover op 29 november.  
.  
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Afwezig 
Ds. Sieb Lanser is deze week nog niet voor werk beschikbaar. Voor dringende 
situaties kunt u contact opnemen met: Contact Kruiskerk, met de scriba (Henk 
van der Meulen) of met collega Fokko Omta.  
 

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  
In december willen we weer een lichtpuntje zijn voor de dak- en thuislozen voor 
inloophuis Makom in Amsterdam met tientallen kerstpakketjes met diverse 
toiletartikelen. Misschien hebt u al wat verzameld. U kunt deze inleveren in de 
kerk op zaterdag 28 november van 10-12 uur, én op de zondagen 29 november 
en 6 december vóór de dienst. Er staan dozen klaar waar u ze in kunt doen. 
Graag kleine verpakkingen. Voor handschoenen en sokken wordt al gezorgd. 
Kunt u niet komen, dan graag een bijdrage op bankrekening NL32 INGB 0000 
5268 33 van de Diaconie A’veen-B’veldert,. o.v.v. Adventpakjes. 
 

Bedankt 
Blij was ik met het bezoek van Paula Rose en de bloemen, die ik mocht 
ontvangen. Hartelijk dank hier voor! 
Ant de Haan 


