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 Zondag 20 december 2020 
 

Vandaag, namens ons allen, een hartelijke, bemoedigende  
bloemengroet voor: 
- mevr. Annigje. Aartsma 
- mevr. Marijke Meijer 

 

 
Als u de bloemengroet wilt bezorgen, vandaag of morgen, meldt u 
zich dan bij de ouderling van dienst. 

 

Kerkdiensten in komende tijd (>> Alleen online te volgen): 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Donderdag 24 december  16.30 uur  Kinderkerstfeest (alleen online) 

  22.00 uur  Kerstnachtdienst, ds. Hanna Rijken (Utrecht) 

 Vrijdag 25 december  10.00 uur  Kerstviering, ds. Fokko Omta 

 Zondag 27 december  10.00 uur  Ds. Geertien Morsink, Odijk 

 Donderdag 31 december  19.00 uur  Oudjaarsdienst, Paaskerk 

 Zondag 3 januari   10.00 uur  Mw. Anita Winter 

 

Vanwege de lockdown zijn alle activiteiten afgelast. 
 

De Kruiskerk is (tijdens de online-viering) niet toegankelijk voor bezoek. 
 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of telefonisch via Contact Kruiskerk. 
 

CONTACTGEGEVENS: 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Fokko Omta 06 - 30 34 60 50 f.omta@protestantsekerk.nl) 
Trudy Joosse- Ridder 06 - 83 35 49 24 ouderenpastor@pga-b.nl 
Ds. Sieb Lanser 020 - 453 4540 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 

Scriba Kruiskerk 06 - 55 17 40 89 scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

Jonge Kruiskerk 06 - 16 15 06 57 djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
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Mededelingen 
 

Kerkdiensten & de huidige lockdown: online vieringen 
De nieuwe, strenge coronamaatregelen, die sinds 15 december jl. gelden, staan 
het houden van kerkdiensten op de wijze, zoals we in de afgelopen weken dit 
deden (max. 30 gemeenteleden, mondkapje, vaste plaatsen, etc.) toe.  
Maar vanuit de (landelijke) Protestantse Kerk Nederland en de Commissie 
Interkerkelijk Overleg is het advies gegeven om tóch over te stappen naar online 
diensten met alleen medewerkers, zoals we eerder deden in maart 2020. 
De kerkenraad heeft dan ook besloten om dit advies van de PKN en het CIO te 
volgen en tot online vieringen vanuit de Kruiskerk over te gaan. 
NB: Als gevolg hiervan zal de 2e dienst op Kerstmorgen komen te vervallen  
 

Kinderkerstfeest gaat door, maar net even anders 
Dit jaar is het Kinderkerstfeest alleen online. De ster is gevallen en wil weer 
omhoog naar de andere sterren, maar ook omdat er een bijzonder verhaal komt. 
Wil je hier meer over horen, kerstliedjes zingen met het kinderkoor en een stal 
met Jozef, Maria, de 3 wijzen en een heleboel herders en engelen zien? 
Kijk dan naar het Kinderkerstfeest van Paaskerk en Kruiskerk. De uitzending is te 
zien via Kerkdienstgemist.nl, zoek naar Kruiskerk Amstelveen, 24 december 
16.30 uur. Deze uitzending blijft online staan en is de hele kerstperiode te zien. 
Ook een idee om met kinderen (en hun ouders) in uw omgeving een van de 
dagen te bekijken. Voor vragen: Antoinette Kamsteeg , 06-16150657 / 
djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

Vanmorgen: Aktie Vrijheidsmail december 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. Via deze link  
(https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties), die u kunt 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? 
 

Geen Cursus Religieuze Kunst in januari 2021 
De geplande cursus Religieuze kunst van Dr. Anique de Kruijf wordt naar het 
volgende seizoen verplaatst. 
 

Sluiting Kerkelijk Bureau 
Vanaf 21 december tot 5 januari 2021 is het Kerkelijk Bureau gesloten.  
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Dinsdag 22/12 (20u): Gemeentevergadering i.v.m. beroepingproces 
We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het volgende te 
kunnen meedelen. De 3 wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op 
woensdag 9 december in een gezamenlijke vergadering de voordracht van de 
beroepingscommissie voor een te beroepen predikant voor de Paaskerk 
overgenomen. Het gaat om ds. Barbara de Groot, momenteel predikant te 
Velzen - Zuid / IJmuiden - Oost. In een gemeentevergadering van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert op dinsdag 22 december 
om 20.00 uur vragen wij uw instemming met het beroepen van deze predikant. 
U kunt de gemeentevergadering bijwonen via kerkdienstgemist.nl of via Teams. 
Voor Teams dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene 
kerkenraad (scribaak@pga-b.nl). In kerkdienstgemist.nl gaat u naar de Paaskerk 
in Amstelveen. Voor Teams krijgt u een kwartier voordat de vergadering begint 
een link toegestuurd op uw e-mailadres. Via die link komt u rechtstreeks in de 
vergadering. U hoeft het vergadersysteem Teams dus niet te downloaden. 
  

De vergadering bestaat uit vier delen: 
1. Een informatief deel met informatie over de gevolgde procedure en de te 

beroepen predikant; 
2. Een deel waarin u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen, en wel 

als volgt: 

 via telefoon, SMS of Whatsapp, waarbij u gebruik kunt maken van de 
volgende drie mobiele telefoonnummers: 
06 4028 8762; 06 4013 4035; 06 4191 9310 ; OF 

 via e-mail, waarbij u gebruik kunt maken van het volgende e-mailadres: 
scribaak@pga-b.nl;  OF 

 via Teams, waarbij u uw vragen direct kunt stellen aan de host van de 
Teams vergadering. 

BELANGRIJK: geef hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u 
gemeentelid bent; 
3. In het derde deel van de vergadering wordt er antwoord gegeven op de 

gestelde vragen; 
4. In het vierde deel van de vergadering vragen we u om, uitsluitend in geval u 

bezwaar hebt tegen het beroep, dit te melden door gebruik te maken van 
de communicatiekanalen genoemd onder punt 2; 

BELANGRIJK: geef ook hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u 
gemeentelid bent. 
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Vervolg Gemeentevergadering: 

Alle kerkenraden nodigen u van harte en met nadruk uit om deze, voor onze 
gemeente, belangrijke vergadering bij te wonen; ook al is deze om bekende 
reden helaas op afstand. De beroepingscommissie is nog niet klaar met haar 
werk. Het beroepingsproces voor een predikant voor de Kruiskerk wordt met 
dezelfde inzet als tot nog toe voortgezet. 
 

Begrijpt u iets niet in deze aankondiging bel of mail me dan gerust. 
 

Pieter Licht, scriba Algemene Kerkenraad (scribaak@pga-b.nl ; tel. 06 83995520) 
 

Afscheidsbezoek 
Waarschijnlijk staat een predikant niet bovenaan de lijst als je 2 bezoekers per 
dag mag ontvangen, maar ook onder de verscherpte maatregelen is wat mij 
betreft een afscheidsbezoek nog steeds mogelijk. Daarom herhaal ik mijn 
oproep nog een keer: als u een afscheidsbezoek op prijs stelt, laat het mij weten, 
dan kom ik graag. 
Sieb Lanser 
 

Van de diaconie – Wijkdoelcollecte (27/12) voor Rudolphstichting 
Volgende week zondag, 27 december is de diaconiecollecte bestemd voor de 
Rudolphstichting, de Glind. De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 
diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en zet zich in voor 
uithuisgeplaatste kinderen. De kinderen van de kinderdienst hebben het hele 
jaar ook hiervoor gespaard. 
 

Van de diaconie - Tasjesactie 
De tasjes voor de kinderen van de voedselbank zijn gevuld en afgegeven bij de 
voedselbank. Volgende week zullen de tasjes uitgedeeld worden waarmee ruim 
100 kinderen heel blij gemaakt worden. Dank voor uw bijdrage! 
 

Bedankt 
Wat een verrassing! Vorige week zondag ontving ik namens de gemeente een 
prachtige bos bloemen. Antoinette Kamsteeg reikte ze aan. Mijn hartelijke dank 
hiervoor. 
Ria Kok – van Hall 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, die ik mocht ontvangen van de 
Kruiskerkgemeente. Fijn dat er aan je gedacht wordt, ik was er erg blij mee. 
Hartelijke groet, Els Stam 


