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 Zondag 6 december 2020 
 

Deze zondag een hartelijke bloemengroet namens ons allen 
voor: mevr. Ria Kok-van Hall en 
mevr. H. Stolk- van Kesteren. 

 

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

   16.30 uur  Muzikale vesper (informatie nnb) 

 Dinsdag 15 december  14.30 uur  Adventmiddagviering (1) , zie bericht 

 Donderdag 17 december  14.30 uur  Adventmiddagviering (2), zie bericht 

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

 

 Woensdag 9 december  19.15 uur  Gebedsgroep 

 Woensdag 16 december  14.30 uur  Kring over Matteüs 

 Donderdag 17 december  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 
 

Tienerdienst 
De tieners hebben vanochtend een gezamenlijke dienst in de Paaskerk. Na 
afloop pakken ze met elkaar ingezamelde spullen in van de Adventpakjesactie 
 

Vanmorgen: Van de diaconie - Adventpakjesactie: Makom 
Op 6 december kunt u nog kleine toiletartikelen meenemen voor de bezoekers 
van het Makom-inloophuis in Amsterdam. Bent u ze vergeten? De uiterste 
mogelijkheid is om deze dag uw spullen voor 12.00 u naar de Paaskerk te 
brengen. Daar worden er pakketjes van gemaakt die ruim voor de Kerstdagen 
naar het Makom-inloophuis gebracht worden. 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.  
 

Vanmorgen: Van de diaconie - Tasjes voor de kinderen van de Voedselbank 
De tweede actie van de diaconieën van Paas- en Kruiskerk is de tasjesactie voor 
de kinderen van gezinnen die van de Voedselbank gebruik maken. Het worden 
ruim 100, vrolijk gekleurde tasjes die gevuld worden met kleine cadeautjes en 
een klein geldbedrag waar de kinderen zelf iets voor kunnen kopen. Het totale 
bedrag per tasje bedraagt 15 euro. U kunt financieel uw bijdrage leveren via de 
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Tasjesactie. Banknummer is NL32 
INGB 0000 5268 33.  Van harte aanbevolen! 
 

Bedankt 
Blij ben ik lid te zijn van de Kruiskerk en met het vele werk van onze kerkelijke 
medewerkers, zelfs onder de huidige omstandigheden. Gabe en ik mogen 
genieten van de prachtige bloemen die ik kreeg voor mijn 90-ste verjaardag!  
Marie Wierda – Pedersen.  
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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.  
 

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! 
 

Kinderactiviteiten in de komende Kersttijd 
Ondanks de corona- beperkingen hebben we voor de kinderen het een en ander 
kunnen doen. Het maken van een adventskrans is afgelopen zaterdag (28/11) 
doorgegaan. Daarnaast hebben we een envelop bezorgd bij de kinderen, die met 
enige regelmaat komen in / naar de kinderdienst, zodat zij thuis mee kunnen 
doen aan het Adventproject van de kinderdienst. Het jaarlijkse Kinderkerstfeest 
krijgt ook langzaam zijn vorm: het zal dit jaar een onlineviering worden op 24 
december. Via de app-groepen en de Kruispuntjes houden we u op de hoogte. 
Marleen Jongeneel & Antoinette Kamsteeg  
 

Twee Kerstdiensten op Kerstmorgen – 10.00 uur & 12.00 uur 
Vanwege de kleine aantallen twee vieringen. De TWEEDE is gericht op kinderen 
en jongeren, de EERSTE op iedereen. Als Kerstlezing staat in beide diensten 
Johannes 1 centraal, de komst van het ware licht dat ieder mens verlicht. Ik ga 
evenwel niet tweemaal hetzelfde verhaal houden. Thema in de eerste dienst – 
althans van de overdenking - is: Hij kwam tot het Zijne. Het thema in de 2e is: 
Dansen op de vulkaan. Samen met de Kinderdienstcommissie, Henk Trommel, 
gastmusici, verschillende jongeren en ouderen wordt het uitdagende tweetraps-
viering. Hartelijke groet, Fokko F. Omta.  

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Bericht van ds. Pieter Masmeijer 
Zeer geliefde gemeente van de Kruiskerk Amstelveen,  
Graag willen wij onze dank betuigen aan allen die ons de afgelopen maanden, 
nadat ik getroffen werd door een hersenbloeding, met telefoontjes, kaarten en 
brieven hebben getroost en bemoedigd. Het heeft ons diep in het hart geraakt. 
Zo kwamen ook vele ervaringen vanuit ons vertrouwde Amstelveen opnieuw tot 
leven. Dank voor medeleven en gebed! Vanaf 12 november ben ik thuis in 
Zegveld. Dat is heerlijk. Ik moet nu intensief blijven trainen, maar zal hoogst 
waarschijnlijk wel aan de rolstoel gebonden blijven. Dat blijft verdrietig, maar 
we houden Goede Moed! Mocht u eens in het Groene Hart ronddwalen, zoek 
Zegveld op en wees hartelijk welkom aan de Milandweg 30.  Tevens kunt u onze 
Oosters Orthodoxe kapel bezoeken en een kaarsje opsteken. 
Gezegende Kerst 2020 toegewenst: “Dat Gij ons raakt met de hartslag van Uw 
liefde” (adventsgebed lied 297).  
Pieter Masmeijer 
 

Wat is dan goed? Goede voornemens in het nieuwe jaar 
Terwijl de groep over “zonde” nu loopt met 12 deelnemers, kunnen we al 
vooruitkijken naar het volgende jaar. Dan over het complementerende 
onderwerp “goed”, in drie bijeenkomsten in de middag. De nieuw te vormen 
groep in januari ligt thematisch weliswaar in het verlengde van de groep die nu 
loopt, maar staat volledig op zichzelf. En daarvoor kan ieder zich aanmelden. We 
nemen dan de recente bundeling van enkele artikelen van Trouw columnist 
Stevo Akkerman, Wat is dan Goed? (2020) als uitgangspunt. De ondertitel 
spreekt voor zich: Prangende vragen over goed en kwaad en alles daar tussenin. 
De eerste keer geef ik een inleiding en we bespreken enkele artikelen. Het 
boekje is nog verkrijgbaar en zo nodig zorg ik voor wat kopietjes.    
Data:   dinsdag 19 en 26 januari, 9 februari  
Tijd en plaats:  14.30 - 16.00 uur Kruiskerk 
Aanmelding:  Fokko F. Omta  (06 - 30 34 60 50 / f.omta@protestantsekerk.nl ) 
 

Bedankt 
Beste mensen, 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat Anita Winter mij kwam 
brengen namens de Kruiskerkgemeente. Ik heb het zeer gewaardeerd. 
Met vriendelijke groet van, mevrouw Riet van Leeuwen. 


