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Zondag 14 november 2021 

Op deze zondag gaan de twee boeketten als teken van 
verbondenheid en met onze hartelijke groeten naar: 
- Mevr. Wil van der Breggen  

- Mevr. G. van der Niet 

 

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

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Zondag 21 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Gedachteniszondag 

 Zondag 28 november  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, 1e Advent 

 Zondag 5 december  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse, 2e Advent 

 Zondag 12 december  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, 3e Advent 
 

Datum:  Tijd:   Activiteit: 

 Dinsdag 16 november  18.00 uur 
 AmstelveenSpreekt: ‘Zin in het  
 alledaagse’ (loc.: Boekhandel Venstra) 

 Maandag 22 november  20.00 uur  Lezing met Manuela Kalsky (Pelgrimsk.) 

 Dinsdag 23 november  14.00 uur  Bijbelkring Johannes & Jeremis (Pelgrimsk.) 

 Donderdag 25 november    Bezoek NM Oranjehotel 

Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren kopij via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (zie hieronder). 
Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87). 
 

Sing Inn 17 november uitgesteld ! 
Gezien de ontwikkelingen rond het Coronavirus moeten we de geplande Sing Inn 
van 17 november helaas uitstellen. We hopen, dat we elkaar op woensdag 19 
januari 2022 weer zingend kunnen ontmoeten. 
Peter van Dongen en Henk van der Meulen  
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Mededelingen 
 

Aangescherpte coronamaatregelen 
Zoals u afgelopen zondag, 7 november, al gemerkt heeft, zijn de maatregelen 
in verband met Corona wat aangescherpt. 

a. Het dragen van een mondkapje is tijdens het lopen weer verplicht. Bij de 
ingang van de kerk liggen mondkapjes klaar, als u uw exemplaar bent 
vergeten. Als u eenmaal zit, kan het mondkapje weer af. 

b. Houdt u bij zitten en lopen een gepaste afstand. 

c. Handen schudden kan voorlopig niet. 

d. Het is helaas niet mogelijk om na afloop van de dienst koffie te drinken. 

Moderamen en kerkenraad beraden zich weer over deze maatregelen, zodra 
er nieuwe informatie beschikbaar komt. Houdt u daarom de Kruispuntjes en 
de website goed in de gaten. Henk van der Meulen, scriba. 
 

Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 21 november 2021 
Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met de fysieke 
verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. In verband met de COVID-maatregelen 
vragen wij u om de brieven zoveel mogelijk gepast te betalen. De kosten van 
de brief zijn €1,50. Houd u hier volgende week rekening mee. Hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 

Van de diaconie – Over de wijkdoelcollecte van komende zondag (21/11) 
Komende zondag is de diaconale collecte is bestemd voor de  Stichting 
Ambulance Wens. Deze is in 2007 opgezet als aanvulling op de verzorging van 
immobiele, terminale patiënten. Er zijn nog teveel patiënten, die overlijden 
zonder dat ze echt alles hebben kunnen afsluiten. Daarom wil de stichting díe 
mensen helpen, die afhankelijk zijn van ambulancevervoer om een bepaalde 
wens toch te realiseren, wat zonder ambulancevervoer niet mogelijk zou zijn. 
www.ambulancewens.nl 
 

Bedankt 
Afgelopen zondag werden wij aangenaam verrast met een mooi boeket 
bloemen met een bemoedigende kaart. Wij willen u daarvoor hartelijk 
danken. 
Groet, Ludo Tilburgs. 
 
 


