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Zondag 11 december 2022 

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk als bemoediging 
en groet naar: 
- Mw. H. Braam  
- Mw. E. Dorsman 

 

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 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 Choir of Clare College  

 Zaterdag 24 december 
 16.30 uur  Kinderkerstfeest (zie bericht) 

 22.00 uur.   Ds. Roel Knijff, Kerstnachtdienst 

Zondag 25 december  10.00 uur  Ds. Roel Knijff, Kerstviering 

 Zaterdag 31 december  nnb  Oudjaarsdienst, Paaskerk 

 Zondag 1 januari 2023  10.30 uur  Nieuwjaarsdienst, Ds. Barbara de Groot 

Helaas zijn nog niet alle aanvangstijden bekend ten tijde van het samenstellen.  
 
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 
 

Coronamaatregels 
In onze kerk zijn de volgende maatregels weer van toepassing: 

• Gebruik van het ontsmettingsmiddel bij de ingang 

• De eerste 3 rijen aan de piano-zijde zijn gereserveerd voor mensen, 
die graag nog 1,5 meter afstand houden 

• De voorganger groet kerkgangers zonder handen te schudden 

• Houd zoveel afstand tot een ander, zodat deze zich veilig voelt 
 

Vanmorgen: Advent Pakjes Actie: lever uw artikelen in en/of doneer  
Voor de dienst van vanmorgen kunt u nog artikelen inleveren. Vanaf 11.15 
uur worden de ontvangen artikelen gesorteerd en ingepakt. De dak- en 
thuislozenopvang Makom in Amsterdam kan onze steun goed gebruiken. U 
kunt ook een bijdrage doneren op NL32 INGB 0000 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. “AdventPakjesActie 
2022” .  
De diaconie 
 

Derde Advent (evangelielezing Mattheüs 1: 18-25) 
Al weer halverwege. Dit jaar letterlijk. Nog twee weken. Dus blikken we al 
een beetje vooruit, alsof onze verwachting al in vervulling is gegaan. 
Natuurlijk is de kern van de hele tijd van Advent, dat we in verwachting zijn 
van wat komt. Maar dit betekent, dat we er ons feitelijk al op verheugen; dat 
het dadelijk werkelijk Kerst zal zijn. Ons wachten is doelgericht. Veel 
spannender is het verlangen waarvan de vervulling onbestemd is. 
Bijvoorbeeld het verlangen naar vrede. Of het verlangen naar 
klimaatveiligheid. Of het verlangen naar de wederkomst. We leven bij het 
levend houden van de droom. Dromen waar de nuchtere westerling maar 
moeilijk in kan geloven. Maar deze zondag blijkt weer hoe kostbaar dromen 
zijn. 
Midden in de Adventstijd zijn we getuige van het onverwachte. En dan helpt 
juist de droom om onder ogen te zien, dat onze eigen waarnemingen 
misleidend kunnen zijn. Hoe gemakkelijk zitten we er naast met onze 
interpretatie van de werkelijkheid. We worden uitgenodigd om onze 
verwondering niet direct af te knijpen met verstandige verklaringen, maar te 
verwijlen bij het ondenkbare. Als in een droom. 
Ds. Roel Knijff 
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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 met het vertrek van ds. Werner Pieterse een vacature voor 
een voltijds predikant ontstaan. 
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 
 

Oecum. adventvesper “Gekend zijn”: 14-12 in Titus Brandsmakerk 
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 is er in deze Adventstijd nog 1 oecumenische vesper, nl. op 14 
december aanstaande, rond het thema ‘Gekend zijn’. 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? 
Komende woensdag 14 december bent U van harte welkom in de Titus 
Brandsmakerk. Vanaf 15 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 
 

Sing-In in de Paaskerk op zondag 18 december a.s. om 13.30 uur  
Met medewerking van koor Anthem o.l.v. Leo Kramer en ds. Barbara de 
Groot, gedichten/verhalen. 
Kerk open vanaf 13.00 uur, toegang gratis, glühwein in de pauze. 
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Kerstconcert 22 december: 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, net als in 2016 en 2019, een 
kerstconcert geven met als titel A Spotless Rose. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website van de Kruiskerk: www.kruiskerk-amstelveen.nl .  
 

Kinderkerstfeest op 24 december a.s. om 16.30 uur 
Dit jaar kunnen we weer een fysiek kinderkerstfeest vieren. Graag nodigen 
we alle kinderen en hun (groot)ouders uit om dit met ons te vieren op 
zaterdag 24 december om 16.30 uur in de Kruiskerk. Een Engel wijst ons de 
weg en met bijzondere beelden, kinderen die het verhaal spelen, een 
verteller en veel bekende kerstliederen komen we samen bij de stal. Wij 
hopen met veel kinderen, hun ouders, grootouders en andere 
belangstellende samen het verhaal van kerst te vieren. 
Antoinette Kamsteeg (ackamsteeg@cs.com , 06-16150657) 
 

Ook in de kerk een graadje lager 
Met de huidige hoge energieprijzen en de komende koude(re) weken heeft 
de wijkkerkenraad besloten om onderstaande aanpassingen aan te brengen: 

• Tijdens diensten (en andere bijeenkomsten) wordt de kerkzaal tot max. 
17oC verwarmd. We adviseren u tijdens de kerkdienst uw jas aan te 
houden. De zalen worden tot max. 18 o C verwarmd. 

• Tot april worden bijeenkomsten met 3 - 5 mensen bij voorkeur bij 
iemand thuis gehouden. 

• 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 
 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor de bloemen, die ik afgelopen zondag kreeg. Ik ben er 
blij mee. Hartelijke groet, Wil van der Breggen 


