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Kerst 2022 

Deze eerste Kerstdag gaan de bloemen uit de kerk, ter 
bemoediging en met onze hartelijke groeten naar mevr. N. 
Post- Splinter en mevr. A. Aartsma 

 

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 

 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  Ochtendgebed, 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. 
 

Ben je 12 jaar of ouder? Wees welkom bij de TienerDiensten! 
Ongeveer elke 2 weken is er op zondagochtend om 10.00 uur TienerDienst, 
speciaal voor jou! De ene keer in de Kruiskerk, de andere keer in de Paaskerk. 
Af en toe doen we ook iets leuks op een andere dag.  
Wil je op de hoogte gehouden worden? Lees dan de Kruispuntjes of Present of 
mail naar liesbeth.verstoep@gmail.com   
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Mededelingen 
 

Kerstfeest in het jaar 2022 
We mogen weer samenkomen voor de Kerstvieringen. Na 2 jaren waarin we de 
vieringen op creatieve wijze met elkaar moesten vormgeven op afstand van 
elkaar en van huisuit, is iedereen nu welkom. Door het feest weer met velen 
samen te kunnen delen raken we ongetwijfeld weer meer aan het gevoel dat 
Kerst zo waardevol maakt. Zoals het nu lijkt, kan ik de vieringen ook zelf gewoon 
meemaken, al leek het begin van de week nog even spannend. Want corona 
waart nog gewoon rond en hoewel we er gemiddeld genomen minder ziek van 
worden, is het risico van besmetting nog steeds groot. Dus nog half in de 
lappenmand schrijf ik optimistisch over het verwachte herstel. We hebben een 
reeks prachtige vieringen deze week, die begon met het Hofstadkoor, daarna de 
viering van de Roelof Venema School, het koor van het Clare College, 
zorgcentrum Nieuw Vredeveld, de lichtjestocht van de gezamenlijke kerken, ons 
Kinderkerstfeest en natuurlijk de Kerstnacht en de Kerstmorgenviering. Wat ik 
ons allen vooral toewens is, dat we geraakt mogen worden door de boodschap 
van het Kerstevangelie. Door het verloop van het afgelopen jaar beseffen we 
meer dan ooit dat een vredig samenleven niet vanzelfsprekend is. Met Kerst 
delen we onze hoop en verwachting op de ommekeer ten goede, het Licht in de 
nacht, echt vrede op aarde. Zo eren wij God. 
Ds. Roel Knijff 
 

Open huis 16 januari a.s. :  Kwizzen in de winter 
Brrr, de koude januarimaand komt er weer aan. Een goede tijd om erop uit te 
gaan, en wel naar het Open huis. Op 16 januari om 14.30 uur staat de volgende 
editie van het Open Huis in het teken van een (warme) winterkwis. Laat uw 
hersens kraken over bijbelse onderwerpen, maar ook over de winter. U mag Jan 
Splinter meenemen... Gezellig en leerzaam. Welkom! Voor maart kijken we weer 
naar een bijbels thema en blikken we vast vooruit naar het voorjaar. Zie u de 
sneeuwklokjes al lonken? 
Overige data: 20 maart en 15 mei, zelfde tijd en plaats. 
Meer informatie bij Eric Citroen, de ouderenpastor ( ouderenpastor@pga-b.nl / 
06 - 50 67 74 03). 
 

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. 
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De AdventPakjesactie 2022 (10 & 11 december jl.) was een groot succes!  
Ook dit jaar hebben ontzettend veel mensen hun best gedaan om deze actie 
meer dan te laten slagen: in alle wijkgemeenten van de PGA-B zijn dus 
enthousiast spullen verzameld. 
We hebben grote hoeveelheden ondergoed, sokken, zelfgebreide mutsen en 
sjaals en verzorgingsproducten mogen ontvangen. Dank daarvoor!! Ook dank 
aan iedereen die geholpen heeft met het maken van de kerstpakketjes voor 
Inloophuis Makom en het vullen van de dozen voor Stichting Stoelenproject.  
Inloophuis Makom en Stichting Stoelenproject hebben de ingezamelde spullen 
met grote dankbaarheid in ontvangst genomen. Makom zal een kerstmiddag 
organiseren waar de kerstpakketjes uitgedeeld worden, Stichting Stoelenproject 
verdeelt de spullen gedurende het gehele jaar over haar bezoekers en deelt ook 
producten met de Voedselbank. Volgend jaar zeker weer een Pakjesactie ! 
 

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk 
Tijdens Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk kunnen kinderen (4 t/m 12 jr) en 
hun (groot)ouders samen door middel van creatieve, sportieve en gekke 
activiteiten, proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier Bijbelverhalen 
willen ontdekken. De middagen zijn van 16 uur tot 18.15 uur en worden 
afgesloten met een korte viering en een gezamenlijke maaltijd. 
Data:  Kliederkerk in de Paaskerk: zondag, 29 januari en 16 april 2023  
 Verhaal in de Kruiskerk: zondag 12 maart en 11 juni 2023 
Meer informatie en opgave bij jeugdwerker Nienke van der Heiden (06 37 22 76 
76, nienke@pga-b.nl ) 
 

Autodienst: chauffeurs gevraagd 
Een aantal gemeenteleden worden gehaald voor en thuisgebracht na de kerk 
door een aantal chauffeurs, die volgens een groepsrooster een of meer ‘vaste’ 
passagiers ophalen. Gemiddeld bent u 1x per maand aan de beurt. 
Als u geregeld met de auto naar kerk komt, is het misschien een idee om mee te 
doen met de autodienst. Informatie bij Theo Belgraver (theo.belgraver@ziggo.nl 
of 020 - 6457296). 
 

Wijnactie voor St. Ouderenzorg Moldavië (SOM): een mooie opbrengst 
Van de SOM kwma het bericht dat de afgelopen maand voor ruim 18.500 euro 
aan wijn is besteld via de tijdelijke webshop. Eénderde van deze opbrengst komt 
ten goede aan de ouderen, die in de omgeving van Straseni wonen. 
Namens de ouderen in Straseni hartelijk dank voor uw bestelling(en). 
Meer informatie: www.ouderenzorgmoldavie.nl  
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Muziek in de Kruiskerk 
In beginsel is er elke maand op zondag zowel een muzikale vesper (aanvang 
16.30 uur) als een concert (aanvang meestentijds 12.00 uur). Voor meer 
informatie kunt u een email sturen naar concert@kruiskerk-amstelveen.nl . De 
toegang voor zowel concerten als vespers is, op een enkele na, gratis. Een gift 
ter ondersteuning van deze activiteiten wordt zeer op prijsgesteld (NL98 INGB 
0008 0729 24 van de Commissie Cantatediensten). 
- Data van eerstkomende muzikale vespers: 
 Zondag 29 januari 2023: Psalm 42 in 2 composities 
Twee werken in deze vespers over Psalm 42: één uit de 19e eeuw: “Wie der 
Hirsch schreit” van Felix Mendelssohn, de andere is uit de twintigste eeuw: “Like 
as the hart” van Herbert Howells. De Vesperscantorij zingt o.l.v. Henk Trommel. 
- Zondag 5 maart 2023 – “Reminiscere” 
Aan deze vesper zal meewerken Linguae atque Cordis onder leiding van Bert ’t 
Hart. Welk werk hij voor deze zondag (reminiscere) zal kiezen is nog niet bekend. 
Overige data: 26 maart 2023 – 23 april 2023 - 21 mei (of 25 juni) – 4 juni . 
- - Data van (eerst)komende concerten:  
 Zondag 12 februari 2023 – 12:00-13:00 uur 
Henk Trommel (orgel) en Judith van der Plas (klarinet) spelen tijdens dit concert 
composities rond Johann Sebastian Bach en César Frank. 
 Zaterdag 25 februari 2023 – 19:00 – ca. 22:30 uur 
Johannes Passion van J.S.Bach door het koor en orkest van Het Bach Ensemble 
Amsterdam o.l.v. Paulien Kostense en met medewerking van vocale solisten. 
Toegang: ca. € 27,- (reserveren via www.bachensembleamsterdam.nl) 
 Zondag 20 maart 2023 – 12:00-13:00 uur 
Het pianokwartet Marigold met Ruña ’t Hart (1e viool), Kalle de Bie (cello), 
Connie Pharoah (altviool) en Mengjie Han (piano) verzorgen dit concert.  
 

Stichting Ouderenzorg Moldavië: generator - doneer uw energietoeslag 
 

Ook in Moldavië valt met regelmaat de elektriciteit uit door de beschietingen in 
Oekraïne. De SOM heeft het zorgcentrum in Straseni kunnen steunen in de 
aanschaf van een nieuwe generator, die uit Roemenië moest komen.  
Wist u, dat voor de 190 euro energietoeslag, die u ontvangen heeft, via SOM één 
alleenstaande oudere van kolen en hout kan worden voorzien voor de gehele 
winterperiode? Help een oudere de winter door met (enige) warmte:  
NL94 ABNA 0629.4174.15 t.n.v. Stichting Ouderenzorg Moldavië, Culemborg 
 

Ook gepland voor 2023 zijn: 
Theaterweekeinde (februari), lezing door Alain Verheij (24 januari), viering met 
rabbijn Soetendorp (zondag 7 mei). Volg Present en de Kruispuntjes voor info!! 


