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Zondag 17 juli 2022 
 

Deze zondag gaat er een bloemengroet ter bemoediging naar 
Marianne en Frits Heil en naar mevr. T. de Jong 

 

 
Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Zondag 24 juli  10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 31 juli  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser 

 Zondag 7 augustus  10.00 uur  Ds. Geertien Morsink 

 

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

Tot dinsdagavond 18.00 uur kunt u kopij voor de Kruispuntjes inleveren via mail 
(mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl) of via Contact Kruiskerk (zie boven). 
 
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. 
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Mededelingen 
 

Aktie Vrijheidsmail juli 
In de maanden juli en augustus houden wij geen Aktie Vrijheidsbrief, maar u 
wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de mailacties van Amnesty. 
Op de website: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 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? 
 

Terugkijken gemeentefeest 
Het korte programma in de kerkzaal van het gemeentefeest van 24 juni jl. kunt u 
terugkijken op Kerkdienstgemist van onze kerk op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2096 
 

Van de diaconie: Advies en hulp bij vragen over rondkomen 
In deze tijd van steeds stijgende prijzen en verhoging van energiekosten is het 
niet voor iedereen mogelijk de financiële eindjes nog aan elkaar te knopen. 
Misschien bent u niet op de hoogte van alle mogelijkheden om daar via 
bepaalde regels, een tegemoetkoming of korting voor te krijgen. Mocht u er 
zelf niet meer uitkomen dan kunt u, via de diaconie van de PGA-B, daarbij 
advies en hulp krijgen. U kunt zich aanmelden bij een van de diakenen van onze 
kerk persoonlijk, door een email ste sturen naar diaconie@kruiskerk-
amstelveen.nl of telefonisch via Contact Kruiskerk 06 21 12 45 67. 
Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld. 


