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Zondag 4 december 2022 

Deze tweede Adventszondag gaan de bloemen, ter 
bemoediging  en met een hartelijke groet van ons allen, naar 
mevr. H. Kwee en mevr. W. van der Breggen. 

 

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 

 Woensdag 7 december  15.00 uur 
 Oecumenische advent-vesper in de Titus 
Brandsmakerk (zie bericht) 

 Zaterdag 10 december  12 - 14 uur  Advent Pakjes Actie spullen inleveren 

 Zondag 11 december  

 Voor de 
dienst 

Advent Pakjes Actie spullen inleveren(zie 
bericht en folder) 

 10.00 uur  Ds. Roel Knijff 3de Advent 

 11.15 uur 
 Advents Pakjes Actie Meehelpen met 
sorteren en inpakken? ( zie folder) 

 19.30  Taizé viering Paaskerk 

 Woensdag 14 december  15.00 uur 
 Oecumenische advent-vesper in de Titus 
Brandsmakerk (zie bericht) 

 Zondag 18 december  10.00 uur  Ds. Sieb Lanser, 4de Advent 

 Donderdag 22 december  19.30 uur  Kerstconcert (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 
 

Kerk open op woensdagmiddag, van 15 tot 17 uur 
U bent welkom voor bijv. een persoonlijk stiltemoment, het branden van een 
kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers. 
 

Oproep van de beroepingscommissie 
Zoals u weet is er een vacature ontstaan na het vertrek van ds. Werner Pieterse. 
Daarom zijn we op zoek naar een voltijds predikant. 
Nu de profielen van de gemeenten en de predikant zijn vastgesteld vragen wij u 
om mee te denken. De informatie over de vacature is terug te vinden op de 
website van de kerk (https://pga-b.nl/vacature-predikant/) 
Kent u een predikant, die past bij dit profiel en zou u het een goed idee vinden 
dat deze predikant naar onze gemeente komt? Geeft u dan de naam en de 
reden waarom het zou passen aan ons door via een email aan 
beroepingscommissie@pga-b.nl vóór 18 december 2022. 
Namens de beroepingscommissie hartelijk dank, Alice Stronkhorst 
 

Oecumenische vespers 
In de Adventstijd bereiden we ons voor op Kerst. Dat doen we als christenen 
samen, ongeacht waar we normaal gesproken naar de kerk gaan. We delen met 
elkaar dat we over kerkgrenzen heen samen in verlangen uitzien naar Kerst. 
Daarom zijn er deze Adventstijd twee oecumenische vespers. 
Gekend zijn is het dragende thema van deze vespers. Mensen willen gekend zijn, 
gezien worden, gerespecteerd worden in wie zij zijn. Onze naam draagt daar aan 
bij. ‘Noem mij bij mijn naam, voor wie ik liefheb wil ik heten’, zegt een gedicht. 
Wat betekenen (doop)namen voor ons? 
Op woensdag 7 en 14 december bent U van harte welkom in de Titus Brandsma 
kerk. Vanaf 15.00 uur is er inloop met koffie en thee. Rond 15.15 gaan we met 
elkaar in gesprek aan de hand van een lied en we sluiten om 16.30 uur af met de 
vesper. 
Deken E. Jongerden, Dominee R. Knijff, Diaken P. Koopman, Pastor R. Prent. 
 

Advent Pakjes Actie 
Zoals u vorige week hebt kunnen lezen vindt volgend weekend, 10 en 11 
december, de inzamelingsactie plaats voor Makom, het opvanghuis voor 
onbehuisden in Amsterdam.  
Vorig jaar hebben we, met de gezamenlijke diaconieën van de PGA-B 100 tasjes 
kunnen vullen met toiletartikelen, nieuwe sokken en ondergoed, etc. etc., waar 
men zeer blij mee was. 
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U kunt meedoen door zaterdag 10 december tussen 12.00 en 14.00u deze 
artikelen in te leveren bij de Kruiskerk. Ook zondag 11 december voor de dienst 
neemt de diaconie graag de gevraagde artikelen, in kleine verpakking, in 
ontvangst. 
We hopen weer op uw medewerking! 
De 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. 
 

Kerstconcert Choir of Clare College uit Cambridge 
Donderdag 22 december om 19.30 uur zal het beroemde Choir of Clare College 
uit Cambridge in de Kruiskerk een kerstconcert geven met als titel A Spotless 
Rose. In 2016 en 2019 was dit koor ook bij ons te gast. Iedereen die toen het 
concert bezocht, zal het beamen: het koor is van wereldklasse! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Kruiskerk: www.kruiskerk-
amstelveen.nl.  
“Tip: Een idee om een ticket cadeau te geven voor sinterklaas of kerst!?” 
 

Adventskransen maken 
Zaterdag 26 november kon iedereen die dat wilde een Adventskrans maken in 
de Kruiskerk. Maar liefst 28 mensen zijn hier op af gekomen! Een aantal 
creatieve volwassenen en een grote groep kinderen met hun (groot)ouders 
hebben allemaal een prachtige Adventskrans gemaakt. In iedere krans staan vier 
kaarsen, voor elke Adventszondag één. Op die manier kan ook thuis toegeleefd 
worden naar het kerstfeest. Het was een hele gezellige middag: een volle zaal en 
enthousiaste bezoekers! Dank aan iedereen die geholpen heeft om deze middag 
tot een mooi succes te maken! 
 

Oproep voor autorijders Autodienst Kruiskerk 
Al jaren zijn er gemeenteleden die regelmatig ouderen meenemen naar de 
zondagsdienst. De laatste maanden zijn er een paar chauffeurs gestopt. 
Allereerst wil ik die bedanken voor hun jarenlange inzet. Hierdoor is er een 
tekort aan chauffeurs ontstaan. Mijn vraag aan u: wilt u overwegen om vaste 
chauffeur te worden om 1 of 2 keer per maand een gemeentelid met de eigen 
auto mee te nemen naar de Kruiskerk? Voor inlichtingen kunt u mij bereiken via 
de e-mail (theo.belgraver@ziggo.nl) of telefoon (020-6457296). 



4 

Vriendelijk groet, Theo Belgraver, coördinator autodienst Kruiskerk 
 

Ook in de kerk een graadje lager 
Met de huidige hoge energieprijzen en het koude seizoen in aantocht hebben 
onze kerkrentmeesters nagedacht over energiebesparing in de kerk. Ze zijn met 
een aantal mogelijke aanpassingen gekomen, waarmee de wijkkerkenraad heeft 
ingestemd. Met drie aanpassingen kunt u dit seizoen direct te maken krijgen: 
1. Tijdens diensten (en andere bijeenkomsten) wordt de kerkzaal tot 
maximaal 17o verwarmd. We adviseren u tijdens de kerkdienst uw jas aan te 
houden. De zalen worden tot maximaal 18o verwarmd. 
2. Van oktober tot april worden bijeenkomsten met drie tot vijf mensen bij 
voorkeur bij iemand thuis gehouden. 
3. Mogelijk houden we in januari en februari gezamenlijke diensten met de 
Paaskerk, zodat maar een van beide kerkgebouwen verwarmd hoeft te worden. 
Hierover moeten we nog in gesprek met de Paaskerk. Als we hiertoe besluiten, 
krijgt u dat zo snel mogelijk te horen. 
Anita Winter. 
 

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’. 


