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 Kerst 2020 
 

Op zondag (27/12) gaat een boeket bloemen, als bemoediging 
en met onze hartelijke groeten, naar mevr. A. Smeenk. 
Tevens gaat een boeket bloemen naar Hans Reijenga, die 
jarenlang het predikanten-rooster regelde en maakte. Hartelijk 
dank! 

 

 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, ds. Coosje Verkerk,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 45 40 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 kerkenraad heeft besloten om het advies van de (landelijke) Protestantse 
Kerk Nederland (PKN) en de Commissie Interkerkelijk Overleg (CIO) te volgen en 
(voorlopig) tot online vieringen vanuit de Kruiskerk over te gaan. 
 

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 
(ook) tijdens de gehele kerstperiode 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 . 
 

Onze stoutste dromen 
Een favoriet kerstlied van mijn vader was ‘I’m dreaming of a white Christmas’, 
gezongen door Bing Cosby. Een witte Kerst wordt het dit jaar niet. Anderen 
dromen van een prins op het witte paard, met wie ze aan de kerstdis kunnen 
zitten. Maar tijdens een lockdown en in een anderhalvemetersamenleving komt 
een prins ook niet zomaar aangegaloppeerd.  
Zijn zulke dromen geen bedrog? God laat zich niet kennen in een prins op het 
witte paard, maar in een pasgeboren kind. En God vraagt mij: kun jij in dit kind 
mijn blijk van liefde zien? Hij buigt zich in liefde naar de aarde, daalt af in onze 
zwarte werkelijkheid. ‘In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu’, zegt 
Huub Oosterhuis in één van zijn liederen. Dit is geen droom, maar eerder een 
wake-up call. God nodigt ons uit het met zijn liefde te proberen. Het Kerstkind 
zal volwassen worden. De profeten hadden gedroomd hoe het moet, een 
andere wereld, leven als mens van God. Jezus laat zien dat het kan en hoe het 
kan. Hij heeft de droom van de profeten, ja de droom van God zelf, geleefd in 
woord en daad. 
Een witte wereld laat hij ons niet na; daar zijn we zelf voor nodig. Jezus nodigt 
ons uit hem te volgen, te leven in zijn voetspoor. Opdat het wereldwijd een 
witte kerst zal worden in een zwarte wereld. 
Ik wens ieder gezegende kerstdagen en een gezegende reis, Jezus achterna (die 
levensreis kan altijd, wat voor reisbeperkingen er verder ook zijn).  
Sieb Lanser 
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Geen oliebollenactie  
Helaas kan (ook) de oliebollenactie voor De Ontmoeting, die vorig jaar vanuit de 
Pauluskerkgemeente georganiseerd werd, vanwege Corona niet doorgaan 
 

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 (020 - 453 4540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Sieb Lanser 
 

Heil en Zegen 
Plannen maken en dan weer bijstellen, dingen afspreken en weer veranderen: 
deze tijd dwingt om flexibel te zijn. De derde bijeenkomst van de Zondegroep 
kon toch weer even NIET doorgaan en twee diensten op Kerstmorgen werden er 
één. Zo dansen we samen de Coronadans. Het ene moment ben je toch wel wat 
bevreesd door de ernstige toon en dreiging die wordt opgeroepen, het volgende 
moment ben ik er gewoon spuugzat van. Maar afijn, vanaf januari zetten we 
allemaal een naald en dan kan niets ons meer deren. Toch …?  
De eerste week van januari heb ik mezelf sinds januari 1985 immer een week vrij 
gegund, nu van 3 tot 10 januari 2021. In de jaren ’80 werd ik door de toenmalige 
Kerkenraad daar bij wijze van spreken toe verplicht. Je had dan net de 
Tiendaagse Veldtocht achter de rug. Tegenwoordig valt het aantal diensten wel 
mee, maar de creatieve druk dat het met Kerst toch wel een beetje knap moet 
…, blijft altijd wat groter dan op reguliere zondagen.  
Ik wens ieder een goed einde van dit jaar. Ik denk dat niemand er rouwig om zal 
zijn dat 2020 ten einde loop, in de hoop dat we mogen opkrabbelen uit de 
coronaknevel.  
Graag wens ik ieder een gezond, moedig en in hernieuwd vertrouwen geleefd 
2021. Of zoals de wens van mijn moeder altijd luidde: Veel Heil en Zegen in het 
nieuwe jaar.  
Hartelijke groet, Fokko F. Omta 
 

Van de diaconie – opbrengst wijkdoelcollecte 
De wijkdoelcollecte van 15 november, die voor Dorcas bestemd was, heeft 
€ 442,95 opgebracht! Door dit bedrag konden veel mensen in Oost-Europa een 
voedselpakket ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! 
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Tienerdienst 
Vanwege de huidige lockdown zal de eerstkomende tienerdienst (pas) op 
zondag 31 januari a.s. zijn en plaatsvinden in de Kruiskerk.  
Overigens, (ook) de tienerdienstleiding kan versterking goed gebruiken. Als 
iemand zin heeft om mee te gaan doen in de leiding van de tienerdienst, stuur 
dan een email aan Geert Jaap (geertjaap@hotmail.com). 
 

Van de diaconie – Over de Tasjesactie 
De kinderen van de voedselbank hebben de afgelopen week het verrassingstasje 
met speelgoed, een enveloppe met een kerstkaart en een klein geldbedrag 
ontvangen. Daarmee zijn circa 108 kinderen blij gemaakt! 
 

Over de wekelijkse bloemengroet 
Elke zondag gaan er bloemen naar leden van onze wijkgemeente, die om 
verschillende redenen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Een val met 
gevolgen, een operatie, een extra bemoediging bijvoorbeeld. Voorwaarde is wel 
dat de genoemde personen het eens zijn met het feit dat hun naam op de 
Kruispuntjes vermeld wordt. Daardoor wordt er vaak ook nadien aandacht aan 
de mensen gegeven met bijv. een kaartje door gemeenteleden met een 
welgemeende belangstelling. Op deze manier hopen we beter naar elkaar ‘om te 
kunnen zien’. 
Voor huwelijksjubilea en verjaardagen (v.a. 85 jaar)is er een aparte bloemenlijst. 
Suggesties voor de bloemengroet kunt u opgeven met een telefoontje naar Nel 
v.d. Muijsenberg (6452987) of via email (bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl). 
 

Van de diaconie – Over de diaconale collecte zondag 27/12 
De wijkdoelcollecte van 27 december is bestemd voor de Rudolphstichting en 
dan vooral voor de kinderen die in het jeugddorp de Glind wonen. In de Glind 
wonen uithuisgeplaatste kinderen. Hen wordt de combinatie geboden van het 
gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen. Kinderen kunnen in deze 
kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er 
werken aan hun toekomst. 
 


