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Zondag 1 januari 2023 

Deze eerste zondag van het nieuwe jaar gaan de 
boeketten, namens ons allen, met een hartelijke groet en 
ter bemoediging naar dhr. Flip en mevr. Paula Brink en 
mevr. Els Stam. 

 

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 

Zondag 8 januari  
10.00 uur Ds. Ruurd van der Weg, avondmaal 

19.30 uur Taizéviering in de Paaskerk 

Zondag 15 januari  10.00 uur Ds. Roel Knijff 

Mandag 16 januari 14.30 uur Open huis (zie bericht) 

Zondag 22 januari  10.00 uur Ds. Roel Knijff 

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. 
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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Mededelingen 
 

Bedankt 
Zondag 18 december bracht de heer Han Jongeneel  mij een mooi boeket 
bloemen namens de kerkenraad van de Kruiskerk. Ik was erg verrast en begreep 
niet wat de aanleiding hiervoor was. Op het begeleidende kaartje stond: "ter 
bemoediging" en dat is natuurlijk altijd van toepassing. Ik dank de kerkenraad 
dan ook heel hartelijk hiervoor. 
Met vriendelijke groeten en veel goede wensen voor mooie kerstdagen en een 
gezegend nieuwjaar, 
Henny Veldkamp-Grondhuis 
 

Groet 
In deze woelige wereld van vandaag en morgen blijven de woorden “vrede en 
alle goeds” van kracht. Dat wens ik je zoals altijd toe. 
Lieve groet vanuit het verpleeghuis Ritzema Bos,  
Roline Wolinga-Veldkamp 
 

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? 
Meer informatie bij Eric Citroen, de ouderenpastor ( ouderenpastor@pga-b.nl / 
06 - 50 67 74 03). 
 

Bloemen 
Beste Leden van de Kruiskerk, 
Wat was ik blij om van jullie een mooie bos bloemen te ontvangen. Het heeft mij 
goed gedaan dat er ook aan de alleenstaande oudere werd gedacht. Op mijn 94e 
leeftijd probeer ik altijd nog met de Kerk mee te leven, en er Geestelijke steun te 
vinden. 
Ook voor jullie alle een heel goed en zinvol Jaar 2023. 
Groeten van N. Post Splinter 


