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Kerk in Getsewoud 

 

Agenda 

 2 oktober, 10.00 uur    Samenkomst 

 3 oktober, 15.30 uur    House of Joy   

 9 oktober, 10.00 uur    Samenkomst 

 10 oktober, 15.30 uur   House of Joy 

 11 oktober, 19.30 uur   Jongerengroeigroep 

 12 oktober, 20.30 uur   Gebedskring 

 16 oktober, 10.00 uur   Samenkomst 

 17 oktober, 15.30 uur   House of Joy 

 23 oktober, 10.00 uur   Samenkomst 

 24 oktober, 15.30 uur   House of Joy 

 25 oktober, 19.30 uur   Jongerengroeigroep 

 26 oktober, 20.30 uur   Gebedskring 

 30 oktober, 10.00 uur   Samenkomst 

 31 oktober, 15.30 uur   House of Joy  

 31 oktober, 20.00 uur   Gemeente avond 

» Missie 

Dat was even schrikken: Afgelopen zondag was het 
een stuk rustiger dan ik verwacht had. Ik weet dat 
niet bij iedereen de handen op elkaar gaan voor de 
vier zondagen met workshops. Maar het was toch 
even een schrikmoment. Teleurstelling. Natuurlijk 
spelen allerlei redenen een rol. Eigenlijk ben ik wel 
benieuwd naar waar bij jullie de aarzeling zit 
waardoor je niet meedoet. Ik hoop dat je dat met me 
wilt delen. Graag zelfs. Iedereen hoort er bij! 

En nog een schrikmoment van andere orde! Ik lees 
het boek ‘Survivalgids pionieren – Praktijkverhalen 
van creatieve gemeentestichting’, geschreven door 
Matthijs Vlaardingerbroek. Hij voert een pleidooi 
voor kerken die heel bewust voor hun omgeving 
blijven kiezen. ‘Ons verlangen was om een echte 
wijkgemeenschap te worden. Daarom hebben we in 
veel dingen die we hebben gedaan en bedacht ons 
eerst telkens de vragen gesteld: Wat heeft dit voor 
impact op de wijk? Hoe kunnen we hierop reageren 
met de bril van de wijk? Wat vinden wijkbewoners 
hiervan?’ 
En ik schrok: We stellen deze vragen steeds minder 
omdat we steeds meer bezig zijn met de 
verwachtingen die we bewust of onbewust bij het 
kerk zijn neerleggen. Mijn agenda wordt in ieder 
geval steeds meer gevuld door binnenkerkelijke 
zaken dan dat we op zoek zijn naar manieren om 
Gods koninkrijk zichtbaar te maken in Getsewoud. Ik 
wil heel graag dit patroon doorbreken. En ik kan dat 
niet alleen. Dat voelt als een soort heilige onrust. 
Groet, Taco 

» Vanuit het kernteam 

Gemeente avond 
We maken je nu alvast attent op de gemeente avond 
op maandag 31 oktober. Noteer deze datum in je 
agenda. We koppelen nog even terug op het 
onderwerp doopvernieuwing. Maar we willen vooral 
in gesprek gaan over de manier waarop we de 
komende jaren kerk zijn. Dat heeft te maken met het 
feit dat we een beroep gaan doen op de zogenaamde 
solidariteitskas. (Staat voor financiële ondersteuning 
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.) Maar veel 
belangrijker is de vraag voor ons zelf: Hoe blijven we 
een beweging van leerlingen van Jezus? Hoe geven 
we zijn koninkrijk handen en voeten? Hoe kunnen we 
anderen tot zegen zijn? Van harte welkom! (En leuk 
om te melden, op deze avond is er ook meer info 
over een gemeente weekend dat georganiseerd gaat 
worden in juni 2017!)  

Bidden in Nieuw-Vennep 
Wim Verkerk heeft het initiatief genomen om een 
tweede gebedsweek te organiseren in Nieuw-Vennep 
en dat ondersteunen we van harte. Nog niet alle info 
is duidelijk (locaties en zo), maar daar gaan we je nog 
over mailen. Duidelijk is wel dat we als leerlingen van 
Jezus met elkaar mogen bidden en dat dit gebed de 
muren van de kerken overstijgt. (We bidden ook met 
nadruk om eenheid!) Deze gebedsweek duurt van 
zondag 9 oktober tot zaterdag 15 oktober. Iedere dag 
is er dan een gebedsmoment in het dorp waar 
iedereen van harte welkom is! (Op woensdag 12 
oktober valt dit samen met de gebedskring die in 
CrossPoint actief is. Zie verderop in deze CrossPoint 
Nieuws.) 

» Werkgebied groeien en leren 

Nieuwe kring: Keuzes maken, stappen zetten 
Op woensdag 2 november starten we een nieuwe 
kring, een nieuwe kans in CrossPoint. Voor wie is 
deze kring bedoeld? Misschien heb je bewust een 
keuze voor Jezus gemaakt en wil je dat meer handen 
en voeten geven? Misschien twijfel je bij deze keuze 
en heb je meer input nodig om er een weg in te 
vinden? Misschien wil je stappen zetten op het 
gebied van belijdenis doen of gedoopt worden (als je 
nog niet gedoopt bent)? Hoe dan ook: We starten op 
woensdag 2 november met een reeks van 8 avonden 
die geleid zullen worden door Taco en een aantal 
CrossPointers. De insteek: Vier avonden richten we 
ons op de kern van ons geloven! En vier avonden 
richten we ons op het volgen van Jezus, hoe werkt 
dat in de praktijk? De opzet is aantrekkelijk: We gaan 
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samen eten! En we gaan in gesprek. Iedere avond 
start daarom om 18.30 uur. (De eerste vier avonden 
zijn 2 november, 16 november, 30 november en 14 
december.) Het één en ander moet nog uitgewerkt 
worden. Maar als je het idee hebt dat dit iets voor jou 
zou kunnen zijn, laat het Taco dan weten. Ook als je 
er vragen of twijfels bij hebt? Of liever op een andere 
dag aanhaakt? Misschien is dit wel een passende 
naam: #ikkiesvoorjezus?! 

Kleine groepen 
De laatste weken is er veel aandacht gevraagd voor 
de kleine groepen in CrossPoint. Het is bijzonder om 
te weten dat veel mensen mee zijn gaan doen in dat 
gevarieerde aanbod. We hopen natuurlijk dat het zal 
bijdragen aan meer omzien, meer verdieping en meer 
geloofsvreugde. Om juist daarvan te kunnen uitdelen 
naar anderen. We zouden graag zien dat iedereen 
mee doet in deze beweging van kringen. Maar we 
snappen ook dat er allerlei redenen zijn om dit jaar 
niet mee te doen. Zo simpel is dat. (Vooral drukte is 
een reden waar we elkaar in herkennen.) Als je op 
een later moment wilt aanhaken, dat kan altijd! 

» Werkgebied samenkomsten 

Overzicht samenkomsten september 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maand 
oktober? Hier volgt een overzicht. En weet: Je bent 
van harte welkom! 
 

2 oktober: Een tweede samenkomst in de reeks 
van BB’ers. (Geen BN’ers dus ) Bekende bijbelse 
personen die ons aan het denken zetten. We 
staan op deze zondag stil bij Judas. Zijn verhaal is 

een verhaal van teleurstelling. En eindigt met 
wanhoop. Een pittig verhaal om samen bij stil te 
staan. 
 
2 oktober: Je bent ’s avonds van harte welkom om 
in alle rust de maaltijd te vieren zoals Jezus aan 
ons heeft meegegeven. We proeven het wonder 
van zijn oneindige genade en verheugen ons in 
zijn aanwezigheid. Je mag leven in het licht van 
zijn vergeving. We beginnen om 20.00 uur. 
 
9 oktober: Op zondag bieden we je een aantal 
goede workshops/cursussen/seminars aan. De 
eerste keer hebben we gemerkt: Een spannend 
concept. We hopen dat er nu meer mensen zullen 
aanhaken. We zijn met elkaar leerlingen en we 
mogen de relevantie van geloven ervaren in ons 
leven van alledag. Wat kun je verwachten: 

 Workshop ‘Wat seks met je doet’ 

 Workshop ‘Vluchtelingen, en dan’ 

 Workshop ‘Ik geloof, maar hij/zij niet’ 

 Workshop ‘Wandelen met God’  

 Workshop ‘Alleen voor tieners’ 
 

16 oktober: Op deze morgen begroeten we een 
gastspreker in CrossPoint, Bram Dijkstra. In de 
afgelopen jaren is Bram op de achtergrond wel 
eens betrokken geweest bij CrossPoint. Hij werkt 
nu als kerkelijk werker in Oegstgeest. We zijn blij 
dat deze ‘hipster’ een keer in CrossPoint komt en 
dat hij aanhaakt bij de reeks BB’ers. 

23 oktober: Nu kunnen we kort zijn: De info is 
identiek aan zondag 9 oktober   

30 oktober: Op deze morgen gaat Taco verder in 
de reeks BB’ers. Jozef staat in het middelpunt en 
zijn levensverhaal is een wonderlijk verhaal over 
Gods leiding. Op deze zondag geven we Dennis 
Honcoop en Jan Dick Verkerk Gods zegen mee in 
hun werk als teamleider.  

» Werkgebied jeugd 

Xcited! 
In CrossPoint Nieuws heb je nog maar weinig over 
deze gave tienerclub kunnen lezen. Maar ze zijn echt 
van start gegaan en het is hartstikke gaaf. Een 
volgende keer meer info! 

Alpha Youth 
Het laat nog even op zich wachten. Maar we maken 
je er alvast wel graag attent op: Aan het begin van 
2017 gaan we een Alpha Youth organiseren, samen 
met mensen van de Witte Kerk. Dus nog heel even 
geduld gevraagd. 

Jongerengroeigroep 
De jongerengroepgroep draait als een trein. Je bent 
van harte welkom bij Stef en Marieke Havenaar. Hun 
adres: Zwanenwater 29. In oktober heb je twee 
kansen om mee te doen: 11 en 25 oktober. De start is 
om 19.30 uur. 

VakantieBijbelClub in Witte Kerk 
In de herfstvakantie zijn kinderen van harte welkom 
bij de VakantieBijbelClub. We maken er graag 
reclame voor door het persbericht te plaatsen in deze 
CrossPoint Nieuws: ‘Heb je zin in knutselen, zingen, 
spelletjes, verhalen en toneel?  Kom dan naar de  
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VakantieBijbelClub! Dinsdag en woensdag in de 
herfstvakantie (18 en 19 oktober) wordt de 
VakantieBijbelClub gehouden. Kinderen uit het hele 
dorp hebben met elkaar twee feestochtenden. Het 
thema is dit jaar ‘Aan tafel’. Woensdagavond wordt 
de club afgesloten met een gave slotavond waar ook 
ouders, opa’s en oma’s van harte welkom zijn. 
De start op dinsdagmorgen is om 10.00 uur in de 
Witte Kerk. Inloop vanaf 9.30 uur. Het programma 
duurt tot 12.00 uur. Entree is gratis. Voor meer 
informatie of vragen: vbc@wittekerk.nl. 

» Werkgebied omzien/goed doen 

House of Joy 
Iedere maandagmiddag is er een House of Joy in het 
buurthuis in Getsewoud. Een plek voor statushouders 
om nieuwe mensen te leren kennen, vragen te 
kunnen stellen, Nederlands te oefenen. Elkaar 
ontmoeten en natuurlijk ook samen eten. Manja 
Arents, Jacqueline en Taco Koster zijn er vanaf het 
begin bij betrokken. En meerdere CrossPointers 
lopen met regelmaat naar binnen en/of nemen hun 
buren mee. Het is gaaf om te merken dat er 
daadwerkelijk statushouders komen. De aantallen 
zijn wisselend. (Tijdens de ramadan was het een stuk 
rustiger.) Maar vorige week zaten we met een groep 
van 35 personen te eten. Bij de start van de maaltijd 
is er ruimte voor een kort gebed en een verhaal over 
Jezus. Als meer mensen willen helpen, graag! Want er 
zijn allerlei mogelijkheden: Samen met kinderen 
spelen en knutselen, huiswerkbegeleiding voor 
kinderen en volwassenen, etc.  

Gebedskring 
Voel je welkom om mee te bidden bij de 
gebedsgroep. Met een kleine groep mensen komen 
we bij elkaar en bidden we voor elkaar, CrossPoint en 
Getsewoud. In oktober komen we bij elkaar op 12 en 
26 oktober bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.30. 

» Kerstwandeling 

Laatste stand van zaken 
De druk wordt opgevoerd: De route moet duidelijk 
zijn en de scènes moeten uitgeschreven zijn. Deze 
week moet dat proces afgerond zijn. Daarna gaan we 
met de gemeente in gesprek over veiligheid en dat 
soort zaken. Daar ligt al een flinke uitdaging! Maar 
we gaan jullie allemaal ook betrekken bij het invullen 
van de scènes (acteurs en materialen) en natuurlijk 
zijn er nog veel meer andere klussen die gedaan 
moeten worden. (Dit jaar zullen we bijvoorbeeld 
meer verkeersregelaars moeten inzetten.) Op de 
zondagen 16 en 23 oktober geven we meer info en 
kun je je ook aanmelden. De kerstwandeling wordt 
gehouden op zaterdag 17 december. Save the date! 
 
 
Een hartelijke groet, Taco Koster en Els Natzijl  
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N T A C T I N F O R M A T I E  
Kernteam 

Taco Koster (voorzitter) 

Sandra Wemer 

Guido Quispel 

René Kroes 

Arjan Kool 

kernteam@crosspointgetsewoud.nl 

Dominee 
Taco Koster 
dominee@crosspointgetsewoud.nl 
06 - 19 92 19 74 / 0252 – 70 11 14 
Ontmoet Taco in Massada, Händelplein 1, Nieuw-Vennep 
(dinsdagmorgen en donderdagmiddag) of volg hem op 
Facebook en Twitter 

Giften 
Geef je gift voor CrossPoint via rekeningnummer NL71 
RABO 0132 6582 08 t.n.v. CrossPoint. We hebben ook een 
rekeningnummr voor Goed Doen/Diaconie: NL75 INGB 
0006 2734 06 

Administratie 
Lid worden? Gezinssamenstelling veranderd? Nieuw 
adres? Geef je gegevens even door aan Paul Schot, mail 
leden@crosspointgetsewoud.nl. 

 


