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 Zondag 29 november 2020 
 

Deze zondag een hartelijke bloemengroet voor 2 dames, die we 
hiermee willen bemoedigen: 
- mevr. Els Stam  
- mevr. Wiesje Filius 

 

 
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 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) 

 Dinsdag 15 december  14.30 uur  Adventviering (zie berichtje) 

 Donderdag 17 december  14.30 uur  Adventviering (zie berichtje) 

 Zondag 20 december  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, 4
e
 Advent 

 

 Woensdag 2 december  20.00 uur  Kring ‘Eigentijds zondebegrip’ 

 Woensdag 9 december  19.15 uur  Gebedsgroep 

 Woensdag 16 december  14.30 uur  Kring over Matteüs 

  20.00 uur  Kring ‘Eigentijds zondebegrip’ 
 

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: Tasjesactie voor kinderen Voedselbank 
Voor zo’n 100 kinderen van de Voedselbank in Amstelveen verzorgen we, samen 
met de diaconie van de Paaskerk, in december een vrolijk tasje gevuld 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. In de tasjes 
komt ook een geldbedragje, dat de kinderen naar eigen inzicht kunnen besteden 
en ook een knutselkaart met een kerstgroet.  
Wij vragen u om een tasje te sponsoren (richtbedrag 5 euro) op bankreknr. NL32 
INGB 0000 5268 33 van de Diaconie Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Tasjesactie.  
 

Laat u verwonderen: Adventkalender 2020 is online! 
Advent is de Latijnse naam voor de 4 weken voor Kerst. Het betekent wachten, 
uitkijken naar, verlangen… Vanaf vandaag (29/11) kunt u de komende 27 dagen 
tot kerst elke dag een vakje met bemoedigende of verdiepende tekst, een 
gedicht, muziek of een activiteit op deze digitale Adventkalender openen: 
www.pga-b.nl/adventskalender.  
 

Van de diaconie: Adventpakjesactie 2020  
Vanmorgen (en volgende week zondag!) voor de dienst kunt u toiletartikelen 
(deze keer geen sokken) inleveren in de daarvoor bestemde doos in de kerk.  
Een lijstje van wat gevraagd wordt, kunt u eventueel vinden in Present nr.8 op 
pagina 27 en/of op de website. Graag kleine verpakkingen. 
Hiermee willen we zoals elk jaar weer een lichtpuntje zijn voor de dak- en 
thuislozen voor inloophuis Makom in Amsterdam. Kunt u niet naar de kerk 
komen, dan kunt u bijdragen via bankrekening NL32 INGB 0000 5268 33 van de 
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert,. o.v.v. Adventpakjesactie.  
(Informatie: Lamkje Sminia, tel. 020-6457284)  
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Vanmiddag: Orgelconcert over Dietrich Buxtehude door Henk Trommel 
De barokke componist Buxtehude was ruim 300 jaar geleden in heel Europa 
bekend en beroemd was. Henk Trommel heeft zich in de Lübeckse organist en 
musicus verdiept en beheerst een groot aantal van diens magnifieke 
orgelwerken. Er zal worden verteld over Buxtehudes leven, de inspiratie die hij 
met zijn improvisatorische ‘stylus phantasticus’ de jonge Bach bood en de 
muzikale cultuur, waarmee hanzestad Lübeck zich via hem profileerde. Maar 
vooral maken we kennis met zijn orgelmuziek: toccata’s, preludes en fuga’s, de 
prachtige passacaglia en enkele koraalbewerkingen. 
Naar verwachting zijn alle kaarten verkocht, waardoor u het concert (alleen nog) 
thuis via een live-videostream meemaken. Klik onderaan de homepage van de 
website op het logo van kerkdienstgemist.nl om mee te kunnen kijken. 
 

Wijnactie SOM : bestel nog snel uw wijn en steun de ouderen in Moldavië 
Ook dit jaar kunt u nog t/m 30 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!  
 

Bedankt 
Heel veel dank voor de bloemen, die Hein Koningen mij bracht op mijn 80e 
verjaardag. 
Annemie van Hamel 
 

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  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, die wij mochten ontvangen ter 
gelegenheid van ons 50- jarig huwelijk. 
Vriendelijk groet van, Mieke en Wouter de Bruijn.  

http://kerkdienstgemist.nl/
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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.  
 

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.  
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen van de kerkdienst, na 20 jaar kinderdienst en 
andere kinderactiviteiten . 
Ik ben met veel liefde en inspiratie bezig geweest. 
Mijn groet Herma Hemminga  
 

Adventvieringen dinsdag 15 en donderdag 17 december  
Op dinsdag 15 en donderdag 17 december wordt 's middags om 14.30 uur een 
adventviering gehouden. Ook dit zal wat anders zijn dan andere jaren, maar het 
wordt zeker een sfeervolle bijeenkomst waarin bekende liederen en mooie 
teksten zullen klinken. Muzikale medewerking wordt verleend door Henk 
Trommel, algehele leiding is in handen van Trudy Joosse. Net als bij de zondagse 
kerkdiensten wordt een maximum aantal aanwezigen van 30 gehanteerd en 
moet u zich van tevoren aanmelden op dezelfde manier als geldt voor de 
zondag. Geeft u daarbij ook even door met hoeveel mensen u van plan bent om 
te komen. Weet u ondanks de restricties van harte welkom! 
 

De kring romans komt op 7 januari (15 uur) weer bij elkaar. 
Deze keer wordt het vooraf gelezen boek Vallen is als vliegen van Manon Uphoff 
besproken. Aanmelden verplicht via literatuur@paaskerk-amstelveen.nl. Meer 
informatie: Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93 
 

Via de televisie diensten kijken van Kerkdienstgemist.nl? Het kan! 
Met de techniek van tegenwoordig kunt u ook op uw tv de online-vieringen van 
Kerkdienstgemist.nl zien. Wilt u graag onze diensten volgen via de tv en lukt het 
u zelf niet om dit te realiseren, geef dit dan door aan onze scriba, Henk van der 
Meulen (06-55174089 of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). We kijken of het 
mogelijk is u hierbij te helpen. 

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

