Verslag CrossPoint 2017
In 2017 zijn we als CrossPoint op allerlei fronten in de weer geweest. Een kort overzicht:

Op bijna alle zondagen waren er samenkomsten in de Breedenborgh. We werken daarbij met een
diverse opzet van onze samenkomsten. We vinden interactiviteit en ontmoeting ook belangrijke
elementen. Een beweging van leerlingen.
We dagen CrossPointers uit om betrokken te zijn bij een kleine groep. Eén keer in de twee weken komt
zo’n kleine groep bij elkaar. Naast de groeigroepen zijn er nu interessegroepen. Denk daarbij aan een
schrijfgroep, een outdoorgroep, een creatieve groep en een zingen/musicerengroep. En het goede
nieuws is: Meer mensen zijn mee gaan doen.
In 2017 is er één Alphacursus georganiseerd. De Alphacursus is een prachtige manier om vrijblijvend
kennis te maken met christelijk geloven. Er was deze keer een kleine groep deelnemers. De cursus is
gegeven in kinderdagverblijf De Boshoeve.
In de zomervakantie van 2017 hebben we voor de derde keer een ‘Sport en Spel’ evenement
georganiseerd in Getsewoud. Drie middagen in de voorlaatste week van de zomervakantie. Met als
trefwoorden: Plezier en ontmoeting, midden in de wijk. En dat is gelukt. Veel kinderen hebben het
naar hun zin gehad en we zijn met veel mensen in contact gekomen. De algemene tendens daarbij:
Wat leuk dat jullie als kerk zo betrokken zijn bij de wijk.
We zien dat het op zondag soms erg druk is in de Breedenborgh. We zijn nog steeds bezig met de vraag
hoe we verder gaan. We zijn daarbij afhankelijk van de beheersorganisatie van de Breedenborgh:
Welke mogelijkheden bieden zij? Vast staat wel: We willen gericht blijven op de wijk. En we willen
geen kerk zijn die consumenten kweekt. We dagen CrossPointers uit om hun christen zijn in hun leven
van alledag een plek te geven. Bouwen aan relaties.
In 2017 is ook de kerstwandeling georganiseerd. Het is de zevende keer dat deze wandeling door de
wijk trekt. Het is een prachtige manier om mensen in aanraking te brengen met het kerstverhaal en
het is een prachtige manier om gezelligheid en ontmoeting te creëren in een wijk waar veel mensen
aan elkaar voorbij gaan. Bijna 2800 wandelaars. Zo veel hebben er nog nooit meegewandeld!
We zijn met veel enthousiasme verder gegaan met House of Joy. Het is een ontmoetingsplek voor
statushouders. Iedere maandagmiddag zijn zij van harte welkom voor ontmoeting, gezelligheid, vragen
kunnen stellen en samen eten. Het is een plek geworden die kostbaar is. Samen eten, samen het leven
delen en samen zoeken naar God. Iedereen is er welkom!

