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9 januari 2022 

Een bemoedigende bloemengroet, vergezeld van onze 
hartelijke groeten, gaat naar: 
- mw. Marie Wierda,  
- mw. Annie van Uxem 

 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 16 januari   10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 23 januari   10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 

  16.30 uur  Muzikale vesper (onder voorbehoud) 

 Zondag 30 januari  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 6 februari  10.00 uur  Ds. Werner Pieterse 
 

Contact Kruiskerk: 06 – 21 12 45 67 – contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Wilt u iets doorgeven aan de kerk, heeft u een andere vraag over kerk, pastoraat of 
heeft u hulp nodig: Bel met Contact Kruiskerk!  
 

Bloemengroet:  
Kent u iemand, die voor een bloemengroet in aanmerking komt? Stuur dan een email 

naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel met Nel van den Muijsenberg 020 
645 29 87. 
 

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  
 

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

Na Kerst 
Eigenlijk hebben we met Kerst al gevierd dat alles in een nieuw licht staat. Dat we 
naast Kerst ook nog Oud- en Nieuwjaar vieren, kan de vraag oproepen hoe deze 
vergissing tot stand is gekomen. Maar uit de ontmoetingen met de Oosters 
Orthodoxe kerken weet ik hoe moeizaam het gesprek kan worden als je data en 
kalenders zou willen harmoniseren. Als we het zelfs in de kerk niet eens kunnen 
worden over de geboortedag van Christus, hoeft het geen verrassing te zijn dat 
Oud- en Nieuwjaar maar gewoon in een kalender zijn vastgelegd. Dus blijven we 
een paar keer achter elkaar vieren dat we weer opnieuw mogen beginnen. Een 
herkansing kun je het na een paar dagen moeilijk noemen, maar het versterkt wel 
ons gevoel. Dat precies dezer dagen ook nog een nieuw kabinet zich aandient na 
een lange tijd van verwachting is een seculiere aanvulling op ons gevoel. Want zelfs 
als je er wel een waarde aan zou willen toekennen, lijkt het mij lastig te verbinden 
met de hogere betekenis van Kerst. Of het zou moeten zijn, dat het kerstkind ook 
geboren werd in armoedige omstandigheden. 
Na Kerst staan we in de kerk stil bij verschillende gedenkwaardige dagen: de 
steniging van Stefanus, de kindermoord, de besnijdenis van Jezus, Driekoningen, de 
doop van Jezus. Omdat we dat niet meer op afzonderlijke dagen vieren, maar 
bundelen op een zondag, gaan er wel verhalen verloren, die ooit in de kerk alle 
aandacht kregen. Zo ontmoeten we komende zondag de “heilige familie”. Maar het 
echte feest komende zondag is de doop van Jezus. In Johannes de doop met de 
heilige Geest. 
ds. Roel Knijff 
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Leren en Bezinnen, programma januari – juni 2022 
Door de huidige maatregels zijn er voorlopig geen ‘lijfelijke’ activiteiten/ 
groepen/lezingen. 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 (decembernummer): 
- de kennismakingsavond voor Meditatief Bijbellezen wordt indien mogelijk 
maandag 14 februari. 
- De Kring Romans heeeft de bespreking van De Kaasfabriek uitgesteld naar 17-3. 
 

Vooruitblik bijeenkomsten en activiteiten jeugdwerk 2022 
Voor begin 2022 staan er diverse bijeenkomsten en activiteiten gepland. Als de 
coronamaatregelen het toelaten is er : Kinderdienst (wekelijks), gezamenlijke 
KruisPaas Tienerdienst (elke 2 weken), Basiscatechese. Daarnaast worden 
kinderen en hun ouders uitgenodigd voor speciale vieringen van Kerk op Schoot 
(0-4 jaar), Kliederkerk (4-12 jaar) 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,op Facebook en website!  
 

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, door een van de diakenen of ga naar de website van 
het Vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl . 
 

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 
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Zondagse bloemengroet. 
Wie komen voor de zondagse bloemengroet in aanmerking? Mensen van de 
Kruiskerkgemeente die om verschillende redenen een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Dan valt te denken aan: een operatie, een opname voor revalidatie 
in een zorginstelling, een val met gevolgen, een extra bemoediging of 
gemeenteleden die, vanwege lichamelijke of geestelijke oorzaken (tijdelijk) niet 
naar de zondagse dienst kunnen komen. 
Voorwaarde is wel dat de genoemde personen het eens zijn met het feit dat hun 
naam op de Kruispuntjes vermeld wordt. Daardoor wordt er vaak ook nadien 
aandacht aan de mensen gegeven door gemeenteleden met een welgemeende 
belangstelling. NB: Voor huwelijksjubilea en voor een 85e, 90e,  etcetera verjaardag 
bestaat een aparte bloemenlijst. 
U allen kunt personen voor de bloemengroet opgeven door middel van een email 
naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl  of een telefoontje naar Marijke v.d. 
Meulen (6452705) of Nel v.d. Muijsenberg (6452987). Op deze manier hopen we 
beter naar elkaar ‘om te kunnen zien’. 
 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 

Contact Kruiskerk 06 - 21 12 45 67 contact@kruiskerk-amstelveen.nl 
Ds. Roel Knijff 06 - 54 33 12 44 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 

Scriba Kruiskerk 06 - 55 17 40 89 scriba@kruiskerk-amstelveen.nl 

Jonge Kruiskerk 06 - 16 15 06 57 djk@kruiskerk-amstelveen.nl 
Kerkelijk Bureau  

(di-do.9-12.30u) 

020 - 641 36 48 kerkelijkbureau@pga-b.nl 

 


