KRUISPUNTJES
30 januari 2022
Deze zondag een bloemengroet ter bemoediging voor:
- mw. Roline Woldinga
- dhr. Hein Koningen
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 6 februari
10.00 uur Ds. Werner Pieterse
Zondag 13 februari 10.00 uur Ds. Roel Knijff
12.00 uur Koffieconcert (onder voorbehoud)
Zondag 20 februari 10.00 uur Ds. Mirjam Buitenwerf
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 of stuur een emailbericht !
Bloemengroet:
Kent u iemand, die voor een bloemengroet in aanmerking komt? Stuur dan een email
naar bloemen@kruiskerk-amstelveen.nl of bel naar Marijke van der Meulen
(6452705) of Nel van den Muijsenberg (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.

De Kruiskerk & corona: beperkte toegankelijkheid & aanmelden :
Informatie omtrent de coronamaatregels worden o.a. op de websites vermeld.
Voor de actuele stand / informatie: kijk op de kerkwebsite en/of bel met Contact
Kruiskerk.
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Mededelingen
Coronamaatregelen (v.a. 30/01): openstelling met beperkingen.
Met ingang van deze zondag (= 30/01) zijn de kerkdiensten in de Kruiskerk weer
toegankelijk, maar nog wel met beperkingen:
 Maximaal 50 bezoekers (exclusief medewerkers)
 De regels t.a.v. afstand houden, aanwijzing van plaatsen en het dragen
van een mondkapje als u loopt zijn van toepassing
 Koffiedrinken is met het oog op het houden van de afstand nog niet
mogelijk
 Aanmelden (aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl) is sterk aanbevolen
 Niet aangemeld? Dan krijgt u alleen toegang als er nog een plaats
beschikbaar is.
Henk van der Meulen, scriba

Vanmorgen: TienerDienst in de Paaskerk
Vanmorgen komen de tieners weer bij elkaar in de Paaskerk. We zijn blij dat we
weer TienerDienst kunnen houden en zullen ook meedoen aan het Avondmaal dat
daar gevierd wordt. Over twee weken zijn we weer met ons allen in de Kruiskerk.
Meer weten? Mail Liesbeth: liesbeth.verstoep@gmail.com .

Actie Kerkbalans 2022 is gestart
Afgelopen zondag 16 januari is Actie Kerkbalans gestart. Er gebeurt veel moois in
de kerk. Om dat te kunnen blijven doen hebben wij uw hulp nodig. Met de Actie
Kerkbalans vragen wij u om een ruimhartige financiële bijdrage. Dat helpt om
samen gemeente van Christus te zijn!
Wilt u uw bijdrage verhogen? Wilt u weten wat u vorig jaar hebt toegezegd? Wilt
u uw betalingswijze wijzigen? Voor alle vragen over Kerkbalans kunt u terecht bij
het Kerkelijk Bureau op dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.30 uur, telefoon
(020) 641 36 48 of kerkelijkbureau@pga-b.nl . Uw gift is altijd welkom op NL53
ABNA 0549 316 523 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!

Bedankt
Afgelopen zondag werden we verrast met een mooi boeket bloemen, die GeertJaap Welsing ons kwam brengen, namens de Kruiskerk gemeente.
We zijn er heel blij mee, Nelleke en Leo van Kesteren.
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Paasgroeten voor gedetineerden
De komende maand kunt u (weer) meedoen met de actie Paasgroeten voor
gedetineerden. Hoe het werkt? Bij de diaconie: per email (diaconie@kruiskerkamstelveen.nl ), - graag naam en aantal vermelden- óf bij een van de diakenen
kunt u dubbele kaarten bestellen, waarvan één deel voor een gedetineerde
beschreven kan worden met een korte groet of een bemoedigende tekst. Het
andere deel (incl. postzegel) kan de gedetineerde zelf versturen naar een
familielid of vriend(in). De afbeeldingen op de kaarten zijn ontworpen door
gedetineerde vrouwen. De kosten voor een tweedelige kaart bedragen 2 euro per
stuk. De betaling gaat via het banknummer van de centrale diaconie van de PGAB: NL74 RABO 0373 7360 37 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Amstelveen
Buitenveldert o.v.v. ‘Paasgroet gedetineerde”. U krijgt bericht wanneer u de
bestelde kaarten kunt afhalen.
Het afhalen en/of inleveren kan in de kerk of de kaarten worden bij u opgehaald.
Uiteindelijk worden ze in één pakket verzonden naar de PKN in Utrecht, die zorgt
dat ze op de goede plaats terecht komen. Op deze manier worden elk jaar veel
mensen blij gemaakt, die zich wel eens vergeten voelen.
Vorig jaar konden we 90 kaarten vanuit de Kruiskerk opsturen en hopen dat het er
dit jaar minstens zoveel zullen zijn.

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’.
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Dringend gezocht: diakenen en collectanten
De diaconie van de Kruiskerk zal na half mei inkrimpen tot 3 personen. Om de
huidige taken te kunnen blijven uitvoeren zijn wij dringend op zoek naar
gemeenteleden die zich geroepen voelen tot het ambt van diaken. Naast twee
vergaderingen per maand is er de praktische uitvoering van acties en nieuwe
ideeën. Circa eenmaal per maand doet een diaken dienst in de zondagse
eredienst. Voelt u zich geroepen? Spreek dan een van de diakenen aan voor meer
informatie.
Om nu reeds de taken van de diakenen te verlichten zijn we ook op zoek naar
collectanten die circa eenmaal per maand het collectegeld en de collectebonnen
tellen en registreren. Deze activiteit is niet tijdrovend. Na de zondagse dienst bent
u ongeveer een half uur met deze taak bezig. U wordt ingewerkt door ervaren
collectanten of diakenen. Leeftijd speelt geen rol.
Voor beide functies graag aanmelden bij een van de diakenen of via de mail
diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl .

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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