KRUISPUNTJES
Zondag 19 december 2021
Deze vierde Adventzondag een bemoedigende bloemengroet,
en daarbij onze hartelijke groeten, voor
- mevr. Wiesje Filius
- Marianne en Frits Heil
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:
Ds. Barbara de Groot, Kinderkerstfeest
16.30uru
(alleen online)
Vrijdag 24 december
Ds. Roel Knijff, Kerstnachtdienst (alleen
22.00 uur
online)
Zaterdag 25 december
10.00 uur Ds. Roel Knijff, Kerstmorgen
Zondag 26 december
10.00 uur Mw. Anita Winter
Vrijdag 31 december
19.00 uur Oudjaarsdienst, Paaskerk
Zondag 2 januari 2022
10.00 uur Drs. Renger Prent
Zondag 2 januari 2022
10.00 uur Ds. Roel Knijff
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 tot het instellen van onderstaande regels voor uw bezoek aan
de Kruiskerk voor de kerkdiensten en versperdiensten:
• 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 t/m vrijdag 18.00 uur;
o via 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
Aktie Vrijheidsmail december
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties klikt (als dat
niet lukt kunt u de link 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?

Geef licht
Achterin de kerk liggen de gratis magazines ‘Geef licht’. Deze editie, uitgegeven
door Kerk in actie, geeft het verhaal weer van een aantal kinderen in de
vluchtelingenkampen in Griekenland. Ondanks alle ellende die daar is hebben de
kinderen hoop op een betere toekomst. Daar wil Kerk in actie aan meehelpen.
Van de Diaconie
De Adventpakjesactie van de vier kerken die vorige week afgesloten werd, heeft
zoveel doucheschuim, scheermesjes, sokken, tandenborstels etc. etc. opgebracht
dat er 100 tasjes voor de daklozenopvang (Makom) en het Stoelenproject mee
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gevuld konden worden. Daarmee worden voor de Kerst weer veel mensen heel
blij gemaakt! Alle gevers hartelijk dank!
Als bijzonderheid dit jaar had een aantal leerlingen van het HWC een kerstgroet
op een kaart geschreven. Deze werd ook in de tasjes gedaan.

Kinderkerstviering
Genoeg plaats voor jou! Een boer met een hele mooie droom, Jozef en Maria,
heel veel herders en engelen, een boerderij met allerlei dieren.
Kijk en luister je mee? Naar het kerstverhaal met veel bekende kerstliedjes.
We hebben dit jaar een speciale online viering vanuit boerderij De Meent in
Amstelveen.
Je bekijkt hem op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk,
Kinderkerstfeest 24 december 16.30.
De viering is de hele kerstperiode te bekijken. Ook leuk om met kleinkinderen of
buurkinderen te bekijken, maar natuurlijk ook als volwassenen het bekijken
waard!
De viering is gemaakt samen met ongeveer 20 kinderen uit Paaskerk en Kruiskerk,
ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligers uit beide kerken en
ds. Barbara de Groot.
Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst is vrijdag 24 december om 22.00 uur De dienst is alleen te
volgen via de livestream https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk .
Kerstmorgen
De dienst van Kerstmorgendienst is zaterdag 25 december om 10.00 uur met de
cantorij. Voor deze dienst gelden de bij ons gebruikelijke eerder genoemde
coronamaatregelen.
Van de diaconie - collectes
Wellicht hebt u het al uit de media vernomen, dat er bij de banken geen muntgeld
meer gestort kan worden. Alleen via enkele, geselecteerde bouwmarkten kan het
muntgeld gestort worden, maar deze zijn wat verder weg gelegen.
De diaconie wil u dan ook attenderen op de (eenvoudige) mogelijkheid van de
collectebonnen. Naast de collectemandjes vindt u het formulier, waarmee u
collectebonnen kunt bestellen ter waarde van 0,50 cent 1, 2 of 5 euro per stuk. U
betaalt via een eenmalige machtiging. 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.
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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.

Bedankje
Namens de Kruiskerkgemeente kwam mevr. Renée Braams mij
de bloemen brengen waarvoor mijn hartelijk dank.
Tevens wil ik u allen mooie en gezegende Kerstdagen toewensen
en een Voorspoedig en Gezond 2022.
Vriendelijke groeten van Corry de Jong-Lekx.
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