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Zondag 20 november 2022 

Een bloemengroet ter bemoediging gaat vandaag naar 
Nelleke en Leo van Kesteren en mevr. A. Smeenk. 

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

 Kerkdiensten & activiteiten in komende tijd: 

 Datum:  Tijd:   Voorganger c.q. activiteit 

 Vandaag 

 10.00 uur TienerDienst in de Kruiskerk(zie bericht) 

 Na dienst  Aktie vrijheidsbrief (zie bericht) 

 12.00 uur  Koffieconcert: Chimaera-trio (zie bericht) 

 t/m 30 november  divers  Expositie Bijbelse teksten (zie bericht) 

 Maandag 21 november  13.30 uur  Open huis: Leven in de herfst (zie bericht) 

 Woensdag 23 november 15 – 17 uur  Kerk open 

 Zaterdag 26 november 
 15 - 16 uur  Groen voor Adventskransen inleveren 

 16 - 17 uur  Adventskransen maken (zie bericht) 

 Zondag 27 november 
 10.00 uur  Ds. Roel Knijff, 1ste Advent 

 16.30 uur  Muzikale vesper; liturg: Ds. Roel Knijff 

 Zondag 4 december  10.00 uur  Ds. Barbara de Groot, 2de Advent 

 Zaterdag 10 december  12 - 14 uur  Advent Pakjes Actie (zie bericht) 

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 
Coronamaatregelen 
De coronathermometer staat op 2. In de kerk gelden de volgende maatregelen: 
- ontsmettingsmiddel voor handen bij de ingang gebruiken;  
- de eerste drie rijen aan de kant van de piano zijn gereserveerd voor mensen 
die graag anderhalve meter afstand houden; 
- de voorganger groet de kerkgangers zonder handen te schudden; 
- zoveel afstand te houden zodat de ander zich veilig voelt. 
 

TienerDienst 
Zoals op veel plekken in de wereld gebeurt, gaan ook wij vandaag in gesprek 
over klimaat. Klimaatverandering: wat kunnen wij doen? Wat wordt er van ons 
verwacht vanuit het geloof en wat vinden we zelf? 
 

Openingstijden van de expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld 
Deze tentoonstelling is t/m 30 november a.s. te bezichtigen op: vandaag (na het 
concert) 13 – 14.30 uur, woensdag van 15 - 17 uur (tegelijk met Kerk Open) en 
op zaterdag van 10 - 16 uur. 
 

Laatste zondag 
Het kerkelijke jaar loopt ten einde. Advent dient zich bijna aan: de tijd van hoop 
en verwachting. Deze zondag op de grens, staan we stil bij het lief en leed dat 
we afgelopen jaar in de gemeente deelden. We noemen de namen van hen die 
ons dierbaar zijn. En we staan oog in oog met onze eigen levensloop. 
We lezen vandaag uit 2 Koningen het laatste deel van het verhaal van Elisa. Hij 
wordt niet van de aarde gehaald door een wagen met paarden van vuur, zoals 
zijn voorganger Elia. Maar op een heel andere wijze is het wel een wonderlijk 
verhaal, passend in de rij van wonderverhalen die ons verteld worden over deze 
profeet. De eerste lezing uit Psalm 46 is ronduit stevig. Nog niet zo heel lang 
geleden zouden we de opgeroepen beelden als wat overdreven heftig 
relativeren. Voor deze zondag, die ook zondag van de voleinding wordt 
genoemd, zouden we dit toen misschien als symbolisch kunnen waarderen. 
Maar de Psalm wint vandaag de dag aan zeggingskracht. 
ds. Roel Knijff 
 

Aktie vrijheidsbrief vandaag na de dienst 
Deze maand schrijven wij voor Edris Feqhi die lid is van een Koerdische 
oppositiepartij in Iran en door de Iraanse autoriteiten juli 2021 met grof geweld 
is opgepakt. Zijn familie krijgt van de autoriteiten tegenstrijdige berichten over 
het lot van Edris. Zeer waarschijnlijk wordt hij ergens vastgehouden en loopt hij 
ernstig risico op martelingen. In de te schrijven brief roepen we het hoofd van 
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de rechtelijke macht van Iran op Edris Feqhi onmiddellijk vrij te laten of hem aan 
te klagen voor een internationaal erkend misdrijf. 
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u 
ook nog mee doen met de mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-
actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”. 
 

Koffieconcert vandaag om 12.00 uur 
Vandaag om 12.00 uur geeft het Chimaeratrio een concert met klassieke muziek. 
Het trio bestaat uit klarinettist Annemiek de Bruin, cellist Irene Kok en pianist 
Laurens de Man. In dit concert spelen ze een programma met twee 
hoogromantische werken (Emil Hartmann en Felix Mendelssohn) waar een frisse 
Scandinavische wind doorheen waait (Per Nørgård): spannende contrasten. 
Chimaera geeft daarom dit concert het mottto mee Der er et yndigt land (Er is 
een lieflijk land), de beginregel van het Deense volkslied. 
Het concert is vrij toegankelijk, maar na afloop wordt uw gift zeer op prijs 
gesteld: u maakt er klassieke concerten in de Kruiskerk mee mogelijk. 
 

Open huis: Leven in de herfst 
Op maandag 21 november is er weer een Open huis in de Kruiskerk. Het thema 
is Leven in de herfst, we kijken naar het jaargetij in de kerk en naar enkele 
herfstgedichten. Natuurlijk is er weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten en 
ervaringen te delen. De middag wordt geleid door ouderenpastor Eric Citroen en 
begint om 14.30 uur. Van harte welkom. 
 

Dank voor bloemen 
Wat mooi dat Tineke te Velde mij, namens de Kruiskerk, een fraai boeket kwam 
brengen, ter gelegenheid van mijn 85ste verjaardag. Hartelijk dank en warme 
groet, Nel de Vlieger-Hus 
 

GROEN gevraagd voor Adventskransen 
Adventskransen maken: GROEN gevraagd! Voor de te maken Adventskransen 
hebben wij flink wat ‘groen’ nodig. Heeft u toevallig klimop, hulst, conifeer, 
kleine hedera of liguster in de tuin en kunt u best wat missen? Wij ontvangen 
het graag! U kunt uw ‘groen’ op zaterdagmiddag 26 november tussen 15.00 
en 16.00 uur in de Kruiskerk brengen. 
 

Adventskransen maken 
Op zaterdagmiddag 26 november (16.00-17.00 uur) kan iedereen die dat wil een 
Adventskrans komen maken in de Kruiskerk Deze krans (met 4 kaarsjes) is voor 
thuis op tafel, tijdens de Adventsweken. Een activiteit voor kinderen én 
volwassenen! Voor kinderen geldt: neem vooral je ouders mee, dan kunnen zij je 
helpen met het maken van de krans! 
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Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 24 november bij jeugdwerker Nienke van 
der Heiden (nienke@pga-b.nl of 0637227676) 
 

Muzikale vesper en Kerstconcert 
Zondag 27 november (1e Advent) is er een muzikale vesper waarin de 
Vesperscantorij de cantate Machet die Tore weit van Telemann zingt. Ook 
solisten en een barokorkest werken mee. Henk Trommel heeft de muzikale 
leiding, liturg is ds. Roel Knijff. Aanvang 16:30 uur. 
Donderdag 22 december zal het beroemde Choir of Clare College uit Cambridge 
in onze kerk een kerstconcert geven met als titel A Spotless Rose. Het koor is van 
wereldklasse. U kunt kaarten kopen via de website van de Kruiskerk. Als u vóór 1 
december koopt, geldt een vroegboekkorting van bijna 20%. Aanvang concert: 
19:30 uur. 
 

Hartelijk dank 
Zondag 13-11 werd ik verblijd met een prachtig boeket uit de Kruiskerk, dat nu 
staat te pronken op het nachtkastje naast het boeket dat eerder namens de 
wijkkerkenraad werd bezorgd. Ik had een turbulente week: na een routine 
operatie in dagbehandeling bleek mijn linkerarm verlamd en bleek opname in 
een revalidatiekliniek in Bentveld onvermijdelijk. Die arm begint weer een beetje 
te functioneren, maar er is een lange weg te gaan. De hele week door kregen 
Marijke en ik blijken van medeleven uit de Kruiskerk. Gods liefde komt via 
mensen! Hartelijk dank. Henk van der Meulen. 
 

Advent Pakjes Actie 
Alvast een vroege aankondiging van de inzameling van spullen voor de dak- en 
thuislozen van Makom in Amsterdam door de gezamenlijke diaconieën van de 
PGA-B.U weet het vast nog wel: ingezameld worden (kleine) verpakkingen met 
doucheschuim, tandpasta, tandenborstels etc. etc. 
U kunt de artikelen brengen op zaterdag 10 december van 10.00-12.00u in 
de Paaskerk , van 12.00-14.00u in de Kruiskerk en zondag 11 december voor de 
kerkdienst. Het sorteren en inpakken gebeurt in de Kruiskerk op zondag 11 
december na 11.15u. Helpende handen zijn welkom! 
Diaconie 
 

De wijn- en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg Moldavië is weer open! 
Voor het 6e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen door in de 
(tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel nieuwe assortiment 
heerlijke wijnen en honing. Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ 
kunt u bestellen en meteen betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk 17 december 
bij u thuisbezorgd door een van de vrijwilligers van SOM. 


