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Kerst 2021 

Een bemoedigende Kerstgroet gaat vandaag naar dhr. Jan 
Fransen, Zonnehuis Amalia 6, kmr. 10, Groenelaan 7, 1186 AA. 
Bezoek is beperkt toegestaan, een kaartje altijd welkom! 
Het tweede boeket gaat als bemoediging en groet naar mevr. 
E. Hoogendoorn. 

 

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

 

Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: alleen online !! 

 Datum:  Tijd:   Voorganger: 

 Vrijdag 24 december 
 16.30uru 

 Ds. Barbara de Groot, Kinderkerstfeest 
(alleen online) 

 22.00 uur 
 Ds. Roel Knijff, Kerstnachtdienst (alleen 
online) 

 Zaterdag 25 december  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Kerstmorgen  

 Zondag 26 december  10.00 uur  
 Ds. Arianne Geudeke, gezamelijke dienst 
vanuit de Paaskerk (Kruiskerk gesloten) 

 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:  

Informatie omtrent de coronamaatregels worden o.a. op de websites vermeld. 

Houd daarom de websites in de gaten en/of bel met Contact Kruiskerk voor de 

actuele stand / informatie.  
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Mededelingen 

 

De Kruiskerk in de nieuwe Corona-lockdown: alleen online-diensten 
Helaas hebben moderamen en kerkenraad moeten besluiten tot nieuwe 
beperkingen als gevolg van de maatregelen in verband met corona: alle vieringen 
zullen online uitgezonden worden via Kerkdienstgemist.nl of onze eigen website, 
www.kruiskerk-amstelveen.nl. 

 Vrijdag 24/12, Kerstavond: 
In deze dienst worden. de gemeentezang en koorbijdragen verzorgd door een 
zanggroep. 

 Zaterdag 25/12, Kerstmorgen: 
De gemeentezang en koorwerken in deze viering worden uitgevoerd door de 
Kruiskerkcantorij. Vanwege het zingen vooraf zal de uitzending al beginnen 
om 9.45 uur. 

 Zondag 26/12, 2e Kerstdag: 
Dit is een gezamenlijke dienst van Paaskerk- en Kruiskerkgemeente vanuit de 
Paaskerk, waarin ds. Arianne Geudeke, de predikant van het Ziekenhuis 
Amstelland, zal voorgaan. De Kruiskerk is dan gesloten. 
 

 Vieringen in januari 2022 e.v.: 
o De diensten in januari 2022 worden tot nader order online aangeboden. 

Per dienst zal een zanggroep van gemeenteleden geformeerd worden.  
 In de dienst van 2 januari zal het avondmaal komen te vervallen. 

 Over het op de website aangekondigde koffieconcert van 2 januari en de 
Vesperviering van 23 januari volgen nog nadere mededelingen. 

 Henk van der Meulen, scriba 
 

Kinderkerstviering 24/12, aanvang 16.30 u.: online én via RTV Amstelveen 
Genoeg plaats voor jou! Een boer met een hele mooie droom, Jozef en Maria, 
heel veel herders en engelen, een boerderij met allerlei dieren. We hebben dit 
jaar een speciale online viering vanuit boerderij De Meent in Amstelveen. 
Kijk en luister je mee naar het kerstverhaal met veel bekende kerstliedjes op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk, Kinderkerstfeest 24 
december 16.30. RTV Amstelveen zal het kinderkerstfeest ook uitzenden op 24 
december om 16.30 uur. 
De viering, waaraan 20 kinderen, een groep enthousiaste vrijwilligers uit beide 
kerken en ds. Barbara de Groot hebben meegewerkt, is de hele kerstperiode te 
bekijken. Ook leuk om met kleinkinderen of buurkinderen te bekijken, maar 
natuurlijk ook als volwassenen het bekijken waard! 
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Lockdown en Kerst 
De laatste zondag van advent om 5 uur ’s morgens gingen we in lockdown. Er 
werd weer een deken over Nederland gelegd. Geen witte deken, maar misschien 
wel met hetzelfde geluidsdempende effect. Het wordt weer stil op straat. 
Misschien niet meer zo stil als vorige jaar; toen was het echt surrealistisch.  
Maar het was wel een grauwe dag. Er hing als het ware een gordijn voor de zon. 
De hele dag schemerlicht, zoals ik het ken van rond de noordelijke keerkring. 
Maar wonderlijk genoeg brak de zon net even door voor ik bij de kerk was. Het 
voelde als een knipoog; denk niet dat ik er niet ben, je ziet me alleen niet. 
Juist nu bevindt de zon zich op de zuidelijke keerkring. Met de wende worden 
onze dagen weer langer en stroomt er als vanzelf meer licht onze kant op. Onze 
lichtjesfeesten lopen daarop vast vooruit. Dat beeld zou ons kunnen helpen beter 
om te gaan met de neerdrukkende pandemie; er komt een kentering. 
En gelukkig blijft het niet bij vrolijke lichtjes alleen. We kunnen misschien niet 
samen naar de kerk, maar het wordt wel Kerst. We mogen de geboorte vieren van 
een nieuwe tijd, die onze dagelijkse zorgen verre overstijgt. Het kind moet nog 
groeien, alles is niet zomaar anders. Maar Kerst mag de voorbode zijn die ons 
hoop geeft op shalom.  
Ds. Roel Knijff 
 

Kinderen in de Knel: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
De kerstcollecte van Kerk in Actie stelt ook dit jaar kinderen centraal. Dit jaar zijn 
het de vluchtelingkinderen, die in Griekse vluchtelingkampen opgroeien in een 
zorgwekkende realiteit van verblijf in gammele tenten. Daarbovenop komt 
extreme kou of juist ondraaglijke hitte, evenals onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. 
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op 
krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij 
het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. 
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige 
vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken 
van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag 
een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke 
verzorging uitgedeeld. Meer informatie op http://www.kerkinactie.nl/kerst . 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kinderen in de Knel.,  
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Vooruitblik bijeenkomsten en activiteiten jeugdwerk 2022 
Voor begin 2022 staan er diverse bijeenkomsten en activiteiten gepland. Als de 
coronamaatregelen het toelaten is er iedere week Kinderdienst, iedere 2 weken 
gezamenlijke KruisPaas Tienerdienst, is er Basiscatechese en worden kinderen en 
hun ouders uitgenodigd voor speciale vieringen, Kerk op Schoot (0-4 jaar), 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk (4-12 jaar). Ook staan er diverse 
kerkbezoeken van scholen in de planning. Hopelijk kan dit allemaal doorgaan! En 
zo niet, dan kijken we naar alternatieven om in ieder geval in contact te blijven 
met kinderen, jongeren en hun ouders. Zodra er meer bekend is over de 
mogelijkheden en specifieke data, communiceren we daarover in de Kruispuntjes!  
 

Van de Diaconie 
De Adventpakjesactie van dit jaar heeft zoveel doucheschuim, scheermesjes, 
sokken, tandenborstels etc. etc. opgeleverd, dat er 100 tasjes gevuld konden 
worden voor de daklozenopvang (Makom) en het Stoelenproject. Daarmee zijn 
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, die ook in de tasjes gedaan werd. 
 

Bedankje 
Zondag 19 december bracht na de dienst, Saskia de Jong namens de Kruiskerk een 
bos bloemen waarvoor hartelijk dank. 
Hartelijke groet, Frits en Marianne Heil-Meijer. 
 

Kruispuntjes en de liturgie per mail 
De Kruispuntjes en liturgie verschijnen op papier, maar zijn ook via de website 
(www.kruiskerk-amstelveen.nl) te downloaden. Het is ook mogelijk om ze iedere 
week in uw mailbox te ontvangen: stuur mij dan een berichtje via het emailadres 
van de ledenadministratie. Ook als er zich wijzigingen voordoen, dan krijg ik graag 
een email van u. 
Hartelijke groet, Marjon Graven. 
ledenadministratie@kruiskerk-amstelveen.nl 
 
 


