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Zondag 18 december 2022 

Vandaag een bemoediging, in de vorm van een mooi 
boeket, voor: 

- Joke en Rob Hartman; 

- mevr. A. Veltkamp. 

 

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  

 13.30 uur  Sing-In in de Paaskerk 

 Donderdag 22 december  19.30 uur  Kerstconcert Choir of Clare College  

 Vrijdag 23 december  18.30 uur  Lichtjestocht (zie bericht) 

 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 

Zondag 8 januari 2023  10.00 uur  Ds. Ruurd van der Weg 

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. 
 

Tienerdienst in de Kruiskerk om 10.00 uur 

De spanning is er een beetje af, dus menen we dat we het deze keer wel over 
Qatar kunnen hebben. 
 

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. 
 

Overleden 
Mevr. A.M.J. van Uxem-Verdoorn is op 18 november jl. op de leeftijd van 87 jaar 
overleden. 
Dhr. P. Heitlager Zonnestein 56 is op 20 november jl. op de leeftijd van 95 jaar 
overleden. 
 

Hartelijk dank 
Heel hartelijk dank voor het mooie kerststukje dat Ettje Poesiat ons namens de 
Kruiskerk, ter ere van mijn 91ste verjaardag, kwam brengen. 
Henk van Rooijen. 
 

Kerstconcert 22 december: Choir of Clare College uit Cambridge 
Op donderdag 22 december geeft het vermaarde Choir of Clare College uit 
Cambridge (Engeland) een kerstconcert in de Kruiskerk. 
De titel van het programma luidt dit jaar A Spotless Rose. Deze smetteloze 
roos staat in het christendom symbool voor Maria, ‘onbevlekt’ en moeder 
van Jezus, wiens geboorte met Kerst wordt gevierd. Van de carols in het 
programma zijn er inderdaad heel wat die over Maria gaan. 
Maar ook zingt het koor een Gregoriaanse O-antifoon, middeleeuwse 
traditionals en moderne hymnen, sommige in de oorspronkelijke zetting, 
andere in een nieuwe bewerking. 
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur toegankelijk 
voor publiek. Halverwege is er een pauze met koffie en thee, die zijn 
inbegrepen bij de entree. Einde van het concert 22.00 à 22.15 uur. 
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Kaarten (normale prijs € 27,50; kinderen t/m 12 jaar € 15) zijn te bestellen 
via www.kruiskerk-amstelveen.nl en (als dan nog voorradig) op 22 december 
bij de ingang van de kerk. 
Nadere informatie is te verkrijgen via de mail: concert@kruiskerk-
amstelveen.nl of telefonisch: 020-6434405. 
 

Lichtjestocht vrijdagavond 23 december 
Op vrijdagavond 23 december is er een lichtjestocht voor kinderen en hun 
ouders of verzorgers. 
Onderweg kunnen de deelnemers het kerstverhaal beleven. Ze ontmoeten 
Romeinen, herders, engelen en de wijzen uit het oosten. De route eindigt in de 
stal bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. 
Hoewel wij niet direct betrokken zijn bij de organisatie, vertrekt de lichtjestocht 
vanaf de Kruiskerk. 
Deelnemers kunnen tussen 18.30 en 19.15 uur aan de lichtjestocht beginnen. 
Het eindpunt is de Pauluskerk. Bij het eindpunt staat ook warme chocolademelk 
met wat lekkers klaar. 
Deelnemers worden opgeroepen een eigen lampje mee te nemen. Voor meer 
informatie zie: geloveninamstelveen.nl/lichtjestocht 
 

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) 
 

Hartelijk dank voor de zondagse bloemengroet vanuit de Kruiskerk, aangereikt 
door Riekus Kok. 
Met groeten van Helene Kwee. 
 

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 
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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’. 
 

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 


