Verslag CrossPoint ‘Goed Doen’2017
In 2017 zijn we als CrossPoint/Goed Doen op allerlei fronten in de weer geweest. Een kort overzicht:

We hebben commitment met een kerk in Kenia: St. John’s Cheribo. Deze zogenaamde churchlink is tot
stand gekomen met TEAR. Ieder jaar willen we 3000 euro in voor deze gemeenschap in Kenia. Het is
en blijft een prachtig project om samen te werken en van elkaar te leren! We zien wel dat we moeten
blijven ‘trekken’ om dit project levend te houden.
Bij de Avondmaalsvieringen besteden we de collecten bewust voor diaconale projecten. In 2017
hebben we zo veel ellende gezien in Syrië en Irak dat we gekozen hebben om doelen in deze regio te
ondersteunen.
Bezig zijn met ‘Goed Doen’ is meer dan geld geven. Dat is maar een bescheiden onderdeel. We werken
hard aan bewustwording: Wat kun jij betekenen voor de mensen om je heen? In dat kader blijven we
CrossPointers stimuleren om pro-actief te handelen. En waar kunnen we je als CrossPoint vervolgens
ondersteunen.
Op Facebook is met regelmaat een spontane hulpactie gestart: Wonderlijk genoeg zijn dit soort
oproepjes nooit tevergeefs geweest. Als CrossPoint bemiddelen we dan tussen vrager en gever. (De
laatste wil soms anoniem blijven.)
Als CrossPoint zijn we betrokken bij meerdere sociale projecten in Getsewoud:
•
•
•

•

Samen met grandcafé Massada organiseren we het fenomeen ‘Uitgestelde koffie’.
En samen met stichting Maatvast hebben we een zogenaamde Sint Pannekoek georganiseerd.
In 2017 hebben we dit voor de derde keer georganiseerd.
Samen met grandcafé Massada hebben we op eerste paasdag een paasbrunch georganiseerd
voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Ongeveer 70 mensen hebben
genoten van een heerlijke lunch en mooie ontmoeten.
We hebben Stichting Sport Service Haarlemmermeer geholpen bij de organisatie van de
Buitenspeeldag. En in de zomervakantie hebben we drie middagen met sport en spel
georganiseerd voor kinderen in Getsewoud.

In de aanloop naar kerst hebben we de ‘Omgekeerde adventskalender’ geïntroduceerd. Samen met
de kinderen van de King’s Kids. Iedere dag kon er thuis een artikel in de doos gedaan worden voor
mensen die het niet breed hebben. Rondom kerst zijn deze volle dozen bezorgd.
In 2017 zijn we met veel enthousiasme verder gegaan met House of Joy: Een ontmoetingsplek voor
statushouders. Er is een netwerk ontstaan waar 50 mensen bij betrokken zijn geraakt. Dit initiatief is
nauw verbonden met Goed Doen.

Vragen? Meer weten? Neem contact op met René Kroes, renekroes@hotmail.com.

