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Zondag 21 november 2021 

Een bloemengroet namens ons allen met de hartelijke groeten 
en ter bemoediging en troost voor: 
- mevr. Magda Snoeck Henkemans 
- mevr. M. Siregar-Minjiman 

 

 

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

  16.30 uur  Muzikale vesper rond Adventcantates 

 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: 

 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 

 Zaterdag 27 november  19.30 uur  Bach Ensemble – Messiah  

Kopij voor Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren via email 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (06 -2112 
4567). 
Bloemengroet: Stuur uw suggestie naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
met Nel van den Muijsenberg (020 – 645 29 87). 
 
LET OP:  

ACTIVITEITEN ZIJN MET EEN ZEKER VOORBEHOUD VANWEGE CORONA. HOUD 

DAAROM DE WEBSITES IN DE GATEN EN/OF BEL MET CONTACT KRUISKERK VOOR 

DE ACTUELE STAND / INFORMATIE. 
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Mededelingen 
 

Aangescherpte coronamaatregelen 
Sinds zondag, 7 november jl. zijn ook in onze kerk de coronamaatregelen weer 
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. 
 

AKTIE VRIJHEIDSBRIEF – Gratie-actie voor inheemse Amerikaan 
Deze maand schrijven wij de inheems-Amerikaanse activist Leonard Peltier die nu 
al 44 jaar gevangen zit voor de moord op 2 FBI-agenten. Na een oneerlijk proces 
kreeg hij levenslang, waarbij bewijs werd achtergehouden en getuigen werden 
gemanipuleerd en geïntimideerd. Leonard is ernstig ziek en kan daardoor elk 
moment doodgaan. Hij houdt vol onschuldig te zijn. 
In de te schrijven brief roepen we de autoriteiten van de VS op om Leonard Peltier 
onmiddellijk gratie te verlenen. De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 
1,50 te koop. Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel 
mogelijk te vermijden. 
Natuurlijk kun ook nog mee doen met de mailacties via de website van Amnesty: 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan stuur 
een mail! @. 
 

Tienerdienst in Paaskerk 
Vanochtend komen de tieners bij elkaar in de Paaskerk. We blikken terug op de 
bijzondere ontmoeting van twee weken geleden met twee ex-gedetineerden en 
pakken een nieuw gespreksonderwerp op. 
Over twee weken, op 5 december, zijn we weer in de Kruiskerk! 
Wil je meer weten over de tienerdienst, stuur Liesbeth dan een emailtje: 
liesbeth.verstoep@gmail.com . 
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De laatste zondag van het kerkelijke jaar. 
Het blijft een bijzondere zondag tussen oudejaarsavond en Allerzielen in. Stilstaan 
bij wie ons ontvallen zijn. Dat heeft altijd al lading, maar dit jaar misschien nog wel 
meer. Omdat we het hele jaar geleefd hebben met de last van een pandemie, die 
iedereen kan treffen. Alsof er een voortdurende dreiging was. 
In de samenleving is er gaandeweg de tijd een scherpe scheiding gemaakt tussen 
leven en dood. In de kerk hebben we gelukkig altijd de verbinding gezocht. Niet 
omdat we het beter weten, maar omdat we het anders voelen. Ons geloof mag 
ons over grenzen heen helpen. We kunnen nu nog niet overzien wat ons wacht, 
maar we mogen in vertrouwen gaan. 
Vanuit de eigen traditie stonden we daar op oudejaarsavond bij stil. En daarmee 
werd de overgang naar een nieuw jaar wel heel zwaar gemarkeerd. Het lijkt mij 
een verklaring voor de wonderlijke gewoonte om met oudjaar heel veel vuurwerk 
de lucht in te schieten. Of om vuren te stoken die in ieder opzicht lijken op 
Paasvuren. 
In de traditie van de kerk worden de overledenen herdacht op Allerzielen. De dag 
na Allerheiligen en feitelijk daarmee verbonden. Dankzij hen, die ons in geloof 
voorgingen, kunnen wij ons leven vervolgen met hun voorbeeld voor ogen. 
Toch zie ik uit naar het herdenken op deze zondag. Omdat we dan staan aan de 
vooravond van Advent. We staan stil bij onze overledenen en gaan voort in de 
verwachting van de geboorte van leven, waarmee alle dingen weer nieuw 
worden. God zij met ons. Hoe dan ook. 
Ds. Roel Knijff 
 

De wijn-en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg Moldavië is weer open! 
Voor het 5e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen door in de 
(tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel nieuwe assortiment 
heerlijke wijnen en honing en uw bestelling te plaatsen in de aanbieding. U kunt 
ook een bijzonder pakket van 6 verschillende wijnen bestellen om weg te geven, 
als gift of cadeau; of gewoon voor eigen consumptie. Alle wijnen en de honing zijn 
in de winkel te zien. Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ kunt u 
bestellen en meteen betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk 14 december bij u 
thuisbezorgd door een van de vrijwilligers van SOM. 
Wilt u meehelpen met het bezorgen van de wijn in uw regio, laat ons dat dan 
weten via de bestelling of via: info@ouderenzorgmoldavie.nl . 
 

Bedankt 
Bedankt voor de mooie bloemen. En de kaarten en telefoontjes die ik van u mocht 
ontvangen. 
Hartelijke groeten, Adrie den Hartog.   
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Met Lucas door Advent, start woensdag 24/11 (14.00 of 20.00 uur) 
Op de vier zondagen van Advent lezen we uit het evangelie van Lucas. In de  
Pelgrimskerk, Kruiskerk en Paaskerk klinken dezelfde woorden. De 4 predikanten 
nodigen u van harte uit om mee te lezen met Lucas.  
Vlak vóór de eerste zondag van Advent lezen we alvast wat Lucas ons te vertellen 
heeft: op woensdag 24 november a.s. bent u om 14.00 uur welkom in de 
Pelgrimskerk, om 20.00 uur in de Paaskerk. Op beide tijden zijn er twee 
predikanten aanwezig. Van harte uitgenodigd! 
Leiding: ds. de Vries, ds. Pieterse, ds. de Groot, ds. Knijff 
Actuele informatie over het al dan niet doorgaan van een activiteit staat op de 
websites van de kerken. 
 

Adventskalender 2021 weer verkrijgbaar: digitaal & op papier  
“In een ander licht” is het thema van de Adventskalender 2021. Iedere dag  brengt 
de Adventskalender u een stapje dichterbij Kerst, feest van het Licht dat ons leven 
in een ander licht zet. 
De teksten die aangehaald worden staan in Openbaring, het laatste Bijbelboek. 
Daarin geeft God de apostel Johannes op Patmos een bijzonder kijkje in de 
toekomt. 
Achterin de kerk liggen enkele papieren exemplaren van de Adventskalender. U 
kunt ook een digitale versie downloaden op de website van de Protestantse Kerk: 
www.petrus.protestantsekerk.nl/advent . 
Binnenkort verschijnt de link ook op de website van de Kruiskerk. 
 

Zaterdag 27/11 (19:30 u.): Bach Ensemble met De Messiah van G.F. Händel 
Het koor en orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam voert op 27 november a.s. 
het beroemde oratorium de Messiah van Georg Friedrich Händel uit. Aanvang 
19:30 uur. Tickets via www.bachensembleamsterdam.nl of bij de ingang van de 
kerk. Entree € 27,50 / € 25,00. Een coronatoegangsbewijs (met ID) is verplicht, 
evenals een mondkapje zolang je niet ergens zit. 
 

Zondag 28 november (16.30 uur): Vespercantorij zingt Adventscantates  
In deze vesper zijn drie korte cantates van Wolfgang Carl Briegel , die hij rond 
1700 componeerde, te horen: Machet dich auf werde licht, Freuet euch im Herrn 
allezeit en Machet die Tore weit. De Vesperscantorij wordt begeleidt door een 
barokensemble begeleidt, Henk Trommel dirigeert en Peter Ouwerkerk is 
organist. De liturg is ds. Roel Knijff. De toegang is vrij en hopelijk is dat voor velen 
reden om te komen. Na afloop is er een collecte, waaruit de kosten van deze 
vesper betaald worden. 
 


