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 Zondag 13 december 2020 
 

Vandaag, namens ons allen, een hartelijke bloemengroet voor: 
- mevr. Petra Kreb 
- mevr. Wijnie Visser 
Op afstand zijn we met hen verbonden. 

 

 
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: 

 Vanmiddag:  16.30 uur  Muzikale vesper met Vespercantorij 

 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 

 Donderdag 24 december  16.30 uur  Kinderkerstfeest (alleen online) 

  22.00 uur  Kerstnachtdienst, ds. Hanna Rijken (Utrecht) 

 Vrijdag 25 december  10.00 uur  Kerstviering (1), ds. Fokko Omta 

  12.00 uur  Kerstviering (2), ds. Fokko Omta 
 

 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 
 

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) 
 

Afwijkende aanmelding voor de Kerstvieringen: zie bericht  
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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 
 

Aanmelden voor de diensten van Kerstavond en Kerstmorgen 
Voor de diensten op Kerstavond (donderdag 24-12, 22.00 uur) en Kerstochtend 
(vrijdag 25-12, 10 & 12 uur) gelden afwijkende sluitingstijden voor aanmelden: 

Viering: Sluiting van aanmelding 

Kerstavond dinsdag 22 december 16.00 uur 

Kerstmorgen woensdag 23 december 16.00 uur 

U ontvangt na de sluiting bericht of uw aanmelding is geaccepteerd. 
Aanmelden kan via de gewone kanalen: (bij voorkeur) via het emailadres 
aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch via 020 – 641 38 26. 
 

Vanmiddag, 14.30 uur (via Paaskerk-livestream): Speel-in i.p.v. Sing-in 
Als alternatief voor de (gebruikelijke) Kerst-sing-in geeft organist Dirk Out een 
kerstconcert vanuit de Paaskerk. Hij speelt werken van o.a. Jan Zwart (delen uit 
de kerstsuites I en II). Johann S. Bach (delen uit het Weihnachtsoratorium). 
Ook wordt u verrast met enige passende gedichten door Trudy Joosse. 
Via de uitzending van Kerkdienstgemist.nl kunt u meekijken  
 

Vanmiddag, 16.30 uur (Kruiskerk): Muzikale vesper met Vespercantorij 
Het Magnificat van Francesco Durante (1684 – 1755) wordt uitgevoerd door de 
Vespercantorij, een koor van twaalf zangers, dat begeleid wordt door een klein 
barokorkest bestaand uit strijkers, hobo en basso continuo. Henk Trommel heeft 
de muzikale leiding. U kunt via de livestream van Kerkdienstgemist.nl meekijken. 
 

Kinderkerstfeest gaat dit jaar door, in digitale vorm 
Een ster is gevallen en wil weer omhoog naar de andere sterren..., want er komt 
een mooi verhaal aan. Naast de ster, kerstliederen is er ook de stal met Jozef en 
Maria en nog veel meer. Kijk en luister je mee op 24december om 16.30 uur? 
Vanwege corona kunnen we het Kinderkerstfeest helaas niet in de Kruiskerk en 
Paaskerk vieren. Daarom is er dit jaar een online viering via kerkdienstgemist.nl .  

mailto:aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl
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Van de diaconie – Tasjes-actie 
Voor de Kerstdagen worden de vrolijk gekleurde tasjes met inhoud bij de 
Voedselbank afgegeven voor de circa 110 kinderen, van de gezinnen die 
wekelijks bij de voedselbank komen. Door deze gezamenlijke actie van 
wijkdiaconieën van de Kruis-, Paas- en Pelgrimskerk krijgen deze kinderen zo een 
extraatje. In het tasje zit een cadeautje, een enveloppe met een mooie 
kerstkaart en een klein geldbedrag, waar ze zelf iets voor kunnen kopen. 
Wilt u nog meedoen aan deze actie? Dan graag uw financiële bijdrage 
overmaken op banknummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. de Diaconie 
Amstelveen-Buitenveldert. 
 

Adventvieringen 15/12 en 17/12 (aanvang: 14.30 uur): Er zijn nog plaatsen! 
Op dinsdag 15 en donderdag 17 december wordt 's middags om 14.30 uur een 
adventviering gehouden. Het worden sfeervolle bijeenkomsten, waarin bekende 
liederen en mooie teksten zullen klinken. Muzikale medewerking wordt verleend 
door sopraan Nienke Oostenrijk en organist Henk Trommel, algehele leiding is in 
handen van Trudy Joosse. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus u kunt zich nog 
aanmelden via aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch bij Trudy: 06 
83354924. Geeft u daarbij ook even door met hoeveel mensen u van plan bent 
om te komen. Weet u ondanks de restricties van harte welkom!  
NB: als u niet in de gelegenheid bent te komen, kunt u de viering digitaal volgen 
of achteraf bekijken via Kerkdienstgemist.nl. 
 

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. 
 

Geen Cursus Religieuze Kunst in januari 2021 
De geplande cursus Religieuze kunst van Dr. Anique de Kruijf wordt naar het 
volgende seizoen verplaatst.  
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Bedankt 
Beste gemeenteleden, wat werd ik heerlijk verrast door de prachtige 
bloemenhulde, die ik mocht ontvangen van de gemeenteleden. Ter bemoediging 
stond er op de kruispuntjes. Na zo’ n lange tijd u niet gezien te hebben, bijna 3 
jaar, was het een dubbele verrassing. Ik probeer moed te houden, maar het valt 
niet altijd mee. Ik doe mijn best en met Gods hulp blijf ik het volhouden. 
Ik wens u allen het allerbeste toe, als het mogelijk is ook goede Kerstdagen en 
we hopen nog altijd: tot ziens. 
Hartelijke groeten van Wiesje Filius. 
 

Via de televisie diensten kijken van Kerkdienstgemist.nl? Het kan! 
Met de huidige technische mogelijkheden kunt u ook op uw tv meekijken naar 
de vieringen via 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.  
 

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 ) 
 


