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Zondag 8 januari 2023 

Deze 2e zondag van het nieuwe jaar gaan de boeketten uit 
de kerk ter bemoediging en met onze hartelijke groeten naar 
dhr. J. van der Reijden en naar mevr. U. den Heeten. 

 

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:  19.30 uur  Taizéviering in de Paaskerk (zie bericht) 

 Woensdag 11 januari  15 uur  Open Kerk 

 Zondag 15 januari   10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Maandag 16 januari  14.30 uur  Open huis (zie bericht) 

 Woensdag 18 januari  13.30 uur  Sing Inn 

 Zondag 22 januari   10.00 uur  Ds. Roel Knijff 

 Zondag 29 januari  16.00 uur  Kliederkerk (voor kinderen 4-12jr, Paaskerk) 

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 
 

Vanavond: Taize-viering in Paaskerk 
Vanavond, aanvang 19.15 uur, is er een meditatieve viering met liederen uit 
Taizé in de Paaskerk. Vóór de dienst is koffie en thee verkrijgbaar. 
Na afloop is er gelegenheid voor een kort gesprek of een gebed in de stiltehoek. 
In het benedenhuis kun je na afloop napraten met een drankje en een zoutje. 
Deze viering kun je ook via https://kerkdienstgemist.nl/stations/ 1090 met ons 
vieren. Welkom! 
 

Open huis 16 januari (aanvang 14.30 uur) :  Kwizzen in de winter 
Brrr, de koude januarimaand is er weer. 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). 
 

Bedankt 
De ware betrokkenheid van de Kruiskerkgemeente werd andermaal bevestigd 
door het bezoek dat Han Jongeneel, vergezeld door een fraai bloemenboeket, 
aan ons bracht. Het helpt. Dank daar voor. 
Flip en Paula Brink. 
 

Woensdag 18 januari - Sing Inn (aanvang 13.30 uur) 
Woensdag 18 januari is er weer een Sing Inn in de Kruiskerk. We ontmoeten 
elkaar om 13.30 uur met koffie, thee en kennismaking. Daarna nemen Peter van 
Dongen en Henk van der Meulen u mee langs een aantal bekende of minder 
bekende liederen. Ook gaan we graag in op suggesties van de deelnemers als die 
in het Liedboek staan. In verband met het aantal te drukken bladen is het fijn als 
u zich van te voren opgeeft bij Henk van der Meulen (scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl of 06 55174089). Maar gewoon binnenlopen mag ook! 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
 

Bedankt 
Beste mensen, hartelijk dank voor de mooi bloemen die ik mocht ontvangen van 
de Kruiskerkgemeente. Ik was er erg blij mee, 
Vriendelijke groet, Annigje Aartsma. 
 


