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Zondag 5 december 2021 

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk ter bemoediging en 
met onze hartelijke groeten naar 
- ds. Sieb Lanser 
- mevr. Corry de Jong-Leks 

 

 

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

 Zondag 19 december  10.00 uur  Ds. Ruurd van der Weg, 4e Advent 

 Vrijdag 24 december 
 16.30/19 u  Kinderkerstfeest (bericht volgt nog) 

 22.00 uur  Ds. Roel Knijff, Kerstnachtdienst 

 Zaterdag 25 december  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Kerstmorgen 

 Zondag 26 december  10.00 uur   Drs. Renger Prent 
 

Datum:  Tijd:   Activiteit: 

 nnb  nnb  Adventmiddag (bericht volgt) 
 

Kopij voor Kruispuntjes: elke dinsdagavond tot 18.00 uur inleveren via email 
mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl of via Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67. 
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 

 

Coronamaatregelen in de Kruiskerk 
Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona heeft de wijkkerkenraad 
moeten besluiten opnieuw regels te stellen aan bezoek van de kerkdiensten en 
versperdiensten. Samengevat gaat het om de volgende regels: 

• Bij klachten: thuisblijven; 
• Bij ontvangst: desinfectie handen, mondkapje tijdens het lopen én 1,5 m 

afstand houden; 
• Aanmelden aanbevolen, alleen dan is de plaats gegarandeerd: 

o via aanmeldingsformulier op de website tot en met vrijdag 18.00 uur; 
o via het emailadres aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl tot en met 

vrijdag 18.00 uur; 
o telefonisch via 020 641 38 26: alleen op donderdag van 10 tot 16 uur; 

• Zitten alleen op de kussentjes; 
• Deurontvangers regelen ook het vertrek uit de kerk na de dienst; 
• Koffiedrinken: niet mogelijk. 

NB: Voor de concerten is er wel een QR-code vereist! 

Graag uw medewerking! Henk van der Meulen, scriba 
 

Vanmorgen: Tienerdienst in Kruiskerk  
We zijn vanmorgen weer in de Kruiskerk. Behalve, dat we, zoals gebruikelijk het 
nodige voor handen hebben qua lekkers en drinken, gaat het over: ….. 
 
Wil je meer weten over de tienerdienst, stuur Liesbeth dan een e-mailtje: 
liesbeth.verstoep@gmail.com . 
 

Overleden 
Op 9 november jl. is de heer Piet van Brummelen overleden in de leeftijd van 
93 jaar. 
 

Adventskalender 2021 ‘In een ander Licht’ verkrijgbaar: digitaal & op papier  
‘In een ander Licht” is het thema van de Adventskalender 2021. Iedere dag brengt 
deze kalender u een stapje dichterbij Kerst, feest van het Licht dat ons leven in 
een ander licht zet. 
De aangehaalde Bijbelteksten staan in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. 
Achter in de kerk kunt u een papieren exemplaar krijgen. De digitale versie staat 
op de website van de Protestantse Kerk: www.petrus.protestantsekerk.nl/advent 
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AdventPakjesactie 
Op zondag 12 december wordt de AdventPakjesactie weer georganiseerd. De 
Kerstpakketjes die tijdens deze Actie gemaakt worden zijn ieder jaar weer een 
lichtpuntje voor meer dan 100 dak- en thuislozen van Inloophuis Makom en 
nachtopvang Stichting Stoelenproject in Amsterdam. 
Het gaat om (kleine) toiletartikelen (zie flyer). Ook sokken, sjaals, mutsen, 
ondergoed, viltstiften, chocolade, papier en spelletjes zijn welkom. Dit jaar geen 
inzameling van handschoenen. 
Iedereen die dat leuk vindt kan een bijdrage leveren aan de Actie! Dat kan door 
spullen in te leveren bij de Kruiskerk op zondag 5 na en 12 december voor de 
kerkdienst of op zaterdag 11 december tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Meehelpen met het sorteren van de spullen en maken van de Kerstpakketjes? We 
zien u/jullie heel graag op 12-12 om 11.15 uur in de Paaskerk (duurt ± 1 uur, 
uiteraard volgens de geldende corona maatregelen). 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om iets te kopen dan kunt u ook een donatie 
storten op de rekening van de diaconie van de PGA-B NL 32 INGB 0000 5268 33 
o.v.v. Adventpakjesactie 
Meer informatie? Neem dan contact op met de wijkdiaconie via Marijke van der 
Meulen: diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl . 
 

Advent en Kerst 2021 met de kinderen   
Tel je mee? 1, 2, 3, 4 weken, 26 dagen …. 
Ja, ook jij telt mee! En doe je ook mee met tellen, aftellen naar Kerst? 
In de kinderdienst van de Kruiskerk gaan we op weg naar Kerst. Elke week doen 
we een vakje open op de advent kalender en horen we een verhaal van kleine en 
grote mensen in de Bijbel die meetellen in het verhaal van Kerst, het feest van de 
geboorte van Jezus. 
Om nog meer plezier te hebben van de verhalen, krijgen de kinderen een tasje 
voor thuis. Bij de verhalen zijn allemaal spelletjes en andere doe -dingen, in een 
mooi Advent boekje.   
Heb je het tasje nog niet, laat het even weten, er zijn er een paar over.   
Marleen 06 42 81 30 11. 
 

Van de diaconie - collectes 

Wellicht hebt u het al uit de media vernomen dat er bij de banken geen muntgeld 
meer gestort kan worden. Dat houdt in dat al het muntgeld dat nu via de collectes 
binnenkomt via enkele, ver gelegen, geselecteerde bouwmarkten gestort moet 
worden. 
Als voorlopige oplossing is er de eenvoudige mogelijkheid om, via een daarvoor 
klaarstaand formulier naast de collectemandjes, een machtiging aan het kerkelijk 
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bureau af te geven waarmee u collectebonnen kunt bestellen ter waarde van 0,50 
cent 1, 2 of 5 euro per stuk. Het ingevulde formulier kunt u in de collectemandjes 
deponeren, daarvoor hoeft u niet zelf naar het kerkelijk bureau. U kunt natuurlijk 
ook elektronisch betalen met Tikkie of Givt of het rechtstreeks van uw rekening 
naar de rekeningen van de PGA-B rekening overmaken. 
Het muntgeld wordt nog wel geaccepteerd, maar als er minder in de 
collectemandjes zit hoeven er minder handelingen door derden verricht te 
worden.  
Wilt u het eens overwegen? Voor vragen kunt u terecht bij een van de diakenen. 
De wijkdoelcollecte van 17 oktober jl. voor Dorcas heeft het prachtige bedrag van 
€ 1121,57 opgeleverd! Alle gevers hartelijk dank. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat Han Jongeneel ons zondag 
namens de Kruiskerkgemeente kwam brengen. 
Gerard en Nanny Engels 
 


