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 Zondag 22 november 2020 
 

Vandaag een hartelijke bloemengroet ter bemoediging voor 
mevr. Riet van der Bunt en 
voor Herma Hemminga. Herma neemt na 20 jaar trouwe dienst 
afscheid als leiding van de kinderdienst. Hartelijk dank voor je 
langdurige inzet!. 

 

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

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

 Zondag 13 december  10.00 uur  Ds. Fokko Omta, 3
e
 Advent 

   16.30 uur  Muzikale vesper (informatie nnb) 

 Zondag 20 december  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 
 

 Dinsdag 24 november  20.00 uur  Online gemeentevergadering (zie bericht) 

 Woensdag 25november  14.30 uur  Kring over Matteüs 

  20.00 uur  Kring over Zonde (Kruiskerk) 

 Zaterdag 28 november  10 -12 uur  Adventpakjesactie: inzamelochtend 
 

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 
 

Tienerdienst 
De tieners hebben vanochtend een gezamenlijke tienerdienst in de Paaskerk. 
 

PGA-B: Gemeentevergadering op 24 november a.s. online vanuit Paaskerk 
Komende dinsdag, 24/11 om 20.00 uur, organiseert de Algemene Kerkenraad de 
jaarlijkse gemeentevergadering ‘op afstand’ in de Paaskerk. U kunt meedoen via 
Kerkdienstgemist.nl én via het vergadersysteem Teams. 
Onderwerpen: (1) de jaarverslagen over 2019 van de Colleges van Diakenen en 
Kerkrentmeesters en (2) 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. Tijdens de vergadering kunt u via SMS of Whatsapp een vraag 
(niet over de jaarverslagen!) 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 
 

Kinderactiviteiten in de komende Advent- en Kersttijd 
Ondanks de corona-beperkingen zijn we bezig om na te gaan in hoeverre en op 
welke wijze het mogelijk is om voor de kinderen rond de aanstaande Advent- en 
Kersttijd activiteiten te organiseren, zoals het Kinderkerstfeest. Via de app-
groepen en de Kruispuntjes houden we u op de hoogte. 
Marleen Jongeneel & Antoinette Kamsteeg   
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Eigentijdse “Zonde” begint op 25/11 (20 uur) in Kruiskerk 
Het ziet er naar uit dat de gespreksgroep nu toch echt doorgaat. Zelden zal een 
groep zo vaak zijn gepland en toch weer uitgesteld. Het past wel bij het dubben 
van iemand, die op het punt staat een zonde te begaan. Doet ie het wel, doet ie 
het niet? Ja, we doen het! Komende woensdag gaan we van start, ik stuur de 
acht personen die zich hebben aangemeld nog een bevestiging. Er is plaats voor 
nog één persoon. Data: woensdagen 25/11; 2/12 en 3e bijeenkomst (in overleg), 
om 20 uur. Als je er nog bij wilt, meld het bij Fokko F. Omta (06-30346050 / 
f.omta@protestantsekerk.nl ). 
 

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. Er zijn 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!  
 

Zaterdag 28 november (16 – 17 uur) - Adventskransen maken 
Graag nodigen we kinderen met hun (groot)ouders uit om zaterdagmiddag 28 
november een adventskrans te komen maken in de Kruiskerk. We hebben plaats 
voor 10 gezinnen. Uiteraard zorgen we dat dit binnen de huidige corona regels 
plaats vindt. Dus geef je snel op, maar uiterlijk donderdag 26 november via de 
mail (djk@kruiskerk-amstelveen.nl) of app (06-16150657, Antoinette Kamsteeg). 
 

Van de diaconie: Advent-pakjesactie 2020 - inzameling op 28/11 (10-12 u.) 
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. 
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Woorden van Hoop en Troost: opnieuw een helder, gezamenlijk geluid 
De Raad van Kerken zendt sinds 4 november wekelijks op woensdagavond om 
19.00 uur “Woorden van Hoop en Troost” uit via de website van de Raad 
(www.raadvankerken.nl) en/of via het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’. Het 
zijn korte videofilmpjes waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers 
een bemoedigende boodschap uitspreken als een hart onder de riem en als 
bijdrage aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.  
 

Websites vernieuwd! 
Heeft u het al gezien? De websites van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert zijn vernieuwd. Dit alles met als doel om de websites eenvoudiger 
en actueler te maken en de vindbaarheid van de informatie te vergroten. Zijn we 
daarin geslaagd? Neem gerust een kijkje! Uw complimenten, vragen of 
opmerkingen kunt u doorgeven aan de webmasters Cor van der Pijl, Freek de 
Vries, Henk Velten, Bart van Stal en Jan Schuijt. U vindt hun e-mailadressen door 
te zoeken op webteam of webmaster. 
 

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. Omdat het door de Covid-19 maatregelen lastig is de tasjes 
door gemeenteleden zelf te laten vullen, gaan de diakenen de cadeautjes 
hiervoor zelf inkopen. Meer informatie hierover op 29 november.  
 

Adventkalender 2020 - Laat je licht schijnen 
Advent is de Latijnse naam voor de 4 weken voor Kerst. Het betekent wachten, 
uitkijken naar, verlangen… Voor de 27 dagen tot kerst: vanaf 29 november, de 
1e adventszondag, De Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert 
maakte een digitale adventskalender. Elke dag een vakje om te kunnen openen 
en verwachtingsvol uit te kunnen zien naar Kerst. Elke dag een vakje met 
bemoedigende of verdiepende tekst, een gedicht, muziek of een activiteit.  
Om op weg te gaan naar het feest van het licht, naar de geboorte, naar een 
nieuw begin. Laat je verwonderen en ga vanaf zondag 29 november naar 
www.pga-b.nl/adventskalender. 
 

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.  
 

 


