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Kerk in Getsewoud 

 

Agenda 

 30 oktober, 10.00 uur   Samenkomst 

 31 oktober, 15.30 uur   House of Joy 

 31 oktober, 20.00 uur   Gemeente avond 

 6 november, 10.00 uur   Samenkomst 

 7 november, 15.30 uur   House of Joy 

 8 november, 19.30 uur   Jongerengroeigroep 

 9 november,  20.30 uur   Gebedskring 

 13 november, 10.00 uur   Samenkomst 

 14 november, 15.30 uur   House of Joy 

 20 november, 10.00 uur   Samenkomst 

 21 november, 15.30 uur   House of Joy 

 22 november, 19.30 uur   Jongerengroeigroep 

 23 november, 20.30 uur   Gebedskring 

 27 november, 10.00 uur   Samenkomst 

 28 november, 15.30 uur   House of Joy 

» Vanuit het kernteam 

Team compleet 
Op zondagmorgen 30 oktober begroeten we Dennis 
Honcoop als teamleider Omzien en Jan Dick Verkerk 
als teamleider Beheer op het podium. Ze stellen zich 
voor en ze mogen Gods zegen ontvangen. Daarmee 
zijn we als leiderschapsteam compleet. Dat team 
bestaat uit de kernteamleden en de teamleiders van 
de werkgebieden: René Kroes, Arjan Kool, Guido 
Quispel, Sandra Wemer, Taco Koster, Eveline Schot, 
Jaap van Turennout, Maaike Scheffers, Lucresia de 
Ruiter en nu dus ook Dennis Honcoop en Jan Dick 
Verkerk. We zijn dankbaar. (In dit samenzijn nemen 
we afscheid van Frans de Graaf en Marco Keuken.) 

Gemeente avond 
We maken je attent op de gemeente avond op 
maandag 31 oktober. 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 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! We 
starten om 20.00 uur in de Breedenborgh. 

Projectplan CrossPoint 
Als leiderschapsteam hebben we het Projectplan van 
CrossPoint een update gegeven. (We gebruiken dit 

plan in gesprek met de solidariteitskas.) Het is een 
terugblik op de afgelopen jaren. Wat is gelukt en 
waar is het anders gelopen? Het is vooral ook 
bedoeld om vooruit te kijken: Op welke manier zijn 
we kerk in Getsewoud? Ben je nieuwsgierig naar de 
insteek van dit plan, stuur een mail naar ons en geef 
na het lezen je feedback! Dit is het mailadres: 
info@crosspointgetsewoud.nl. 

Mooie plannen en kansen 
Soms merken we zo maar dat er op de achtergrond 
allerlei plannen worden gesmeed. Het is leuk om een 
tipje van de sluier te lichten: 

 In 2017 starten we, samen met de Witte 
Kerk, een Alpha Youth voor jongeren. Hoe 
gaaf is dat! 

 Begin 2017 start er een Alphacursus voor 
volwassenen. Tien avonden in gesprek over 
de basics van geloven. Geen vraag is te gek. 
Iedereen is welkom. 

 In 2017 starten we een Marriage Course. Een 
cursus voor stellen die als het ware een APK 
voor hun relatie willen doen. ‘Hoe staan we 
er voor en waar kunnen we verbeteren?’ 

 In het voorjaar van 2017 bieden we ook een 
kring aan voor mensen die in gesprek gaan 
over het verwerken van hun scheiding. ‘Wat 
kom je daarin allemaal tegen?’ Een soort 
lotgenoten kring. 

 En wisten jullie dat er af en toe ook een 
groep vrouwen samenkomt die elkaar 
herkennen als expats in Getsewoud. Er wordt 
dus Nederlands en Engels gesproken! En het 
is een mix van christenen en niet-christenen. 

Gemeente weekend 
Bij deze nieuwsbrief tref je ook meer informatie aan 
over een gemeente weekend. Als kernteam zijn we er 
erg enthousiast over. Die bijlage moet je dus zeker 
lezen! 

» Werkgebied groeien en leren 
 
Nieuwe kring: Ik geloof! Geloof ik? 
In de vorige CrossPoint Nieuws stond een berichtje 
over een nieuwe kring die begin november van start 
zou gaan. We hebben besloten die startdatum te 
verschuiven naar begin januari. Juist omdat niet voor 
iedereen duidelijk was wat nu de bedoeling is. We 
nemen dus iets meer tijd voor het opstarten. Wat is 
de insteek van deze nieuwe kring: 
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Ik geloof! Geloof ik? Zeg je dit met volle overtuiging 
of juist niet? In januari starten we met een groep 
mensen die willen nadenken over wat ze geloven en 
die dit mogelijk ook willen uitspreken in een 
speciale samenkomst. (Maar dat is geen voorwaarde 
vooraf.) En als je nog niet gedoopt ben, kan dat zeker 
ook, gedoopt worden! Feest! 
Je zet hiermee een geloofsmijlpaal in je leven. Geen 
mijlpaal van alles zeker weten, maar een mijlpaal van 
je leven verbinden aan God. Leven samen met Jezus. 
De keuze voor Hem heeft impact! 
Misschien ben je nog maar pas bezig met het 
christelijk geloof en is dit voor jou een stap om dit 
ook te laten zien aan je omgeving? Maar het kan ook 
zijn dat je al je hele leven gelooft maar dit nooit 
hebt kunnen uitspreken? Of ben je een tijdje weg 
geweest en is voor jou het moment gekomen om je 
weer aan God te verbinden? Kortom: Je bent van 
harte welkom om aan te haken.  
We zullen vier avonden stil staan bij de basics van 
geloven. Dit onderdeel neemt Taco met anderen voor 
zijn rekening. En daarna plannen we vier avonden bij 
CrossPointers die iets zullen delen van hun leven met 
God. Eerlijk en uitdagend. En dat is inclusief samen 
eten  Begin januari gaan we van start. Laat het Taco 
Koster of Eveline Schot weten als je mee wilt doen. 
Waarschijnlijk wordt het een woensdag- of 
donderdagavond. Dat hangt af van de aanmeldingen. 

Reünie Alphacursussen 
In de afgelopen jaren zijn er acht Alphacursussen 
gegeven in CrossPoint. In het begin waren het hele 
kleine groepen. Later was er meer animo. Nu is er op 
donderdag 17 november een reünie voor alle mensen 

die meegedaan hebben. En we beginnen, hoe kan het 
ook anders, met eten. Een prima manier om elkaar 
weer te ontmoeten. En na de maaltijd is er een 
interactief programma met als vraag: Hoe ben je na 
de Alphacursus verder gegaan en heb je nog iets 
meer van God ontdekt. De start is om 19.00 uur en de 
locatie is het Buurthuis in Getsetwoud, Sandestein 
42. Meer info: Samantha Koolhaas. 

» Werkgebied samenkomsten 

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

30 oktober: In de reeks BB’ers pakken we het 
oude verhaal van Jozef op. Jaloezie, tegenslagen 
en diepe teleurstellingen. Maar hij eindigt als een 
briljant bestuurder en redder van veel 
mensenlevens. Hoe werkt dat, de leiding van God 
in je leven? En, zoals gezegd, we geven Jan Dick en 
Dennis Gods zegen mee. Na afloop van deze 
samenkomst is er een introductiemoment voor 
mensen die nieuwsgierig zijn naar CrossPoint.  
 
6 november: We bieden je voor de laatste keer 
een aantal goede workshops/cursussen/seminars 
aan. Een uitdagend concept. We zijn met elkaar 
leerlingen en we mogen de relevantie van geloven 
ervaren in ons leven van alledag: 

 Workshop over seksualiteit. Met deze 
vraag: Seks hebben of liefhebben? We 
zoomen in op liefhebben. Hoe kun je de 
ander meer liefhebben? 

 Workshop over vluchtelingen. Met deze 
keer de focus op religie en islam. Hoe kijk 
jij daarnaar? 

 Workshop over het feit dat je als gelovige 
alleen kunt voelen in een omgeving waar 
niemand gelooft. 

 Voor de tieners van 12 tot en met 15 jaar 
is er een interactief programma waarbij 
mensen vertellen wat voor hen de impact 
van geloven is. Deze keer met Sebastiaan. 

 We bieden je ook een stiltewandeling te 
maken. Met een paar goede vragen is er 
genoeg om over na te denken. 

 

13 november: We zijn stevig op weg met de reeks 
BB’ers. Bekende bijbelse personen. We lezen hun 
levensverhaal en ontdekken allerlei eigentijdse 
thema’s (ook bij de kleine groepen). In dit 
samenzijn richten we de blik op Lea en haar 
gevoel van minderwaardig zijn. We vieren op deze 
morgen ook het feest van de doop: Benjamin, de 
zoon van Paul en Maaike Scheffers, zal gedoopt 
worden. 

20 november: In de traditie van de wereldwijde 
kerk staat deze zondag te boek als de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Het is een zondag 
waarop we stil staan bij het verdriet dat we 
ervaren omdat mensen ons ontvallen zijn. Maar 
we delen ook onze hoop met elkaar. Een nieuw 
perspectief. 

27 november: Bert van Laar is de spreker op deze 
morgen. Twee dingen vallen samen: Het is de 
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zondag waarop we de blik richten op Maria als 
BB’er. En het is de eerste zondag van advent. Er 
zijn vier adventszondagen op weg naar kerst. (De 
kinderen zullen bij de King’s Kids ook een speciaal 
traject gaan volgen. Leuk!) 

» Werkgebied omzien/goed doen 

House of Joy 
Het is een afwisselend gebeuren. Iedere maandag is 
het spannend om te zien wie er komen. De diversiteit 
is groot. Mensen uit Irak, Syrië, Afganistan, maar ook 
uit Ethiopië, Portugal en Venezuela. Mensen die al 
langer in Nederland zijn, maar ook mensen die nog 
maar kort in Getsewoud verblijven (en nog veel 
moeite hebben met het Nederlands). We proberen er 
voor mensen te zijn: Door te oefenen met het 
Nederlands praten, maar ook door het luisteren naar 
de verhalen en soms ook door het aanbieden van 
praktische hulp. Bij de maaltijd is er ruimte om een 
stukje uit de bijbel te lezen en te bidden. En ja, het 
eten is heerlijk. De bezoekers koken! Natuurlijk ben je 
welkom om als CrossPointer ook eens langs te komen 
en als je mee wilt eten kan dat ook. (Maar neem dan 
wel zelf wat eten mee.) Leuk om te delen: Eén van de 
bezoekers eet nu met regelmaat bij één van de 
CrossPointers die hij bij het House of Joy ontmoet 
heeft. Meer weten? Spreek Manja Arents, Lia Zwart, 
Els Natzijl, Jacqueline of Taco Koster aan. 

CrossPoint 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. Deze maand komen we bij elkaar op 9 en 
23 november bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.30. 
 

» Werkgebied beheer 

Even voorstellen 
Jan Dick Verkerk is aan de slag gegaan als teamleider 
van het werkgebied Beheer. In deze CrossPoint 
Nieuws stelt hij zich voor: 
 
‘Nu Marco Keuken de taak als teamleider van het 
beheer heeft neergelegd, heb ik me bereid gesteld 
om deze taak - in afgeslankte vorm - op me te 
nemen. 
Mijn dank gaat uit naar Marco, voor alle zorg die hij 
in deze taak heeft laten zien. Marco opvolgen is 
lastig, aangezien hij er geknipt voor is.  
In het beheerteam hebben verschillende mensen een 
taak; van koffie  tot financiën, BHV, het rooster van 
CrossPoint en de contacten met de Breedenborgh. 
Deze disciplines blijven bestaan en mijn taak in dit 
geheel is om als het gezicht van beheer te fungeren 
en als beheerder van het emailadres de vragen uit te 
zetten. Alle  taken worden dus door de betreffende 
disciplines gedaan en zijn onmisbaar voor ons als 
Crosspoint en voor mij. Wij doen dit werk 
gezamenlijk. Alles ten dienste van de gemeente, 
zodat alle activiteiten binnen Crosspoint  gedaan 
kunnen worden, binnen bepaalde kaders. 
Mijn naam Jan Dick Verkerk, getrouwd met Monica 
en wij hebben 3 kinderen. Naast een meer dan 
fulltime  baan, ben ik betrokken bij een 
schaatsvereniging;  in het schaatsen/skeeleren 

beleven onze kinderen ook veel plezier en tijd. Als 
ouders zijn we daar  geruime tijd aan kwijt, wat we 
met plezier doen. Af en toe sportief bezig zijn, ligt me 
wel.  
Waarom deze taak? Een goede vraag, maar met 
elkaar mogen we CrossPoint en onze liefde voor Jezus 
naar de mensen in de wijk laten zien. Ik hoop mijn 
bijdrage  aan beheer te geven om op deze wijze daar 
invulling aan te geven.’  
 

» Kerstwandeling 

Kerstwandeling 17 december 

De voorbereiding is in volle gang; de scenes zijn 
uitgewerkt en de route is bekend, de vergunning is 
ingediend bij de gemeente, de verdeling van de rollen 
wordt verder uitgewerkt, een app is in de maak (met 
hulp van het HVC), etc. De afgelopen twee zondagen 
hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers. De 
respons was groot. Maar we zijn er nog niet. We 
hebben bijvoorbeeld nog zeker tien verkeersregelaars 
nodig. Maar ook nog negen acteurs, drie huggers en 
ga zo maar door. In totaal nog iets van 40 personen. 
Wil je meedoen om ook deze kerstwandeling weer 
tot een succes te maken, meld je snel aan via 
kerstwandeling@crosspointgetsewoud.nl of schiet 
Toby Hoogenboom, Paul Schot, Taco Koster of Henri 
Natzijl aan. Er is trouwens een oefenavond gepland 
op woensdag 7 december. Als team hebben we er zin 
in en we zijn blij met alle support en creativiteit! 
 
 
Een hartelijke groet, Taco Koster en Els Natzijl  


