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2 januari 2022 

De bloemengroeten uit de Kruiskerk gaan, deze eerste zondag 
van 2022, vergezeld met een bemoedigende groet naar  
-dhr. Paul Brussee 
-dhr. Piet Heitlager 

 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: 

Zondag 9 januari 2022  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

Zondag 16 januari 2022  10.00 uur Ds. Roel Knijff 

Zondag 23 januari 2022  10.00 uur Ds. Werner Pieterse 

 
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. 
 

Vieringen in januari 2022 e.v.: 
 

• 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. 

• Het koffieconcert van 2 januari vervalt. 

• Over de Vesperviering van 23 januari volgt nog een nadere mededeling. 
 Henk van der Meulen, scriba 
 

Leren en Bezinnen, programma januari – juni 2022 

In Present van december 2021 staat een overzicht van het programma van 
interessante activiteiten/groepen/lezingen tot zomer 2022. 
Van harte hopen we dat een en ander kan plaatsvinden. U kunt er, via opgave 
zoals vermeld, aan deelnemen. 
Helaas kunnen er in ieder geval tot half januari geen bijeenkomsten ‘lijfelijk’ 
plaatsvinden. 
Sommige groepen gaan door of starten via mail of zoom. U kunt informatie 
inwinnen per programmaonderdeel via de aldaar genoemde coördinator. 
Een correctie op het overzicht in Present: kennismakingsavond voor Meditatief 
Bijbellezen zou zijn op maandag 10 januari (en niet 13 december), dat wordt 
indien mogelijk maandag 14 februari. 
 

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!  
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Nieuwe folders vakantiebureau  
De nieuwe folders van het Vakantiebureau kunt u vinden op het leesrek achter in 
de kerk. Het Vakantiebureau biedt het hele jaar  verzorgde vakanties aan. Voor 
senioren, mensen met een meervoudige beperking, mantelzorgers met 
thuiswonende partners met dementie, gezinsvakanties etc. 
De vakanties worden bijna altijd als zeer positief en fijn ervaren. Laat u eens 
informeren door de folder of door een van de diakenen. 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige plant die we ter gelegenheid van ons 50jarig 
huwelijk van de Kruiskerkgemeente ontvingen. 
Met vriendelijke groet, Paulien en Freek van Dijk. 
 

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 
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. 
 

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 


