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Agenda 

 03 december, 19.30 uur  Club Xcited 

 04 december, 10.00 uur  Samenkomst met avondmaal 

 07 december, 19.30 uur  Oefenavond kerstwandeling 

 07 december, 20.30 uur  Gebedskring 

 11 december, 10.00 uur  Samenkomst 

 12 december, 15.30 uur  House of Joy 

 13 december, 19.30 uur  Jongerengroeigroep 

 17 december, 18.00 uur  Kerstwandeling 

 18 december, 10.00 uur  Samenkomst 

 19 december, 15.30 uur  House of Joy 

 21 december, 20.30 uur  Gebedskring 

 25 december, 09.30 uur  Kerstviering 

 25 december, 11.30 uur  Kerstviering 

 01 januari, 19.00 uur   Nieuwjaarssamenkomst 

 02 januari, 15.30 uur   House of Joy 

 

» Kernteam 

Advent en kerst 
De maand december is voor veel mensen een drukke 
maand. Als kernteam zijn we ons ervan bewust dat 
we in CrossPoint veel organiseren. Met elkaar 
besteden we veel energie aan de kerstwandeling. En 
op de kerstmorgen hebben we twee samenkomsten 
in het verlangen dat we meer mensen uit de wijk 
bereiken. In deze nieuwsbrief ga je er van alles over 
lezen. We zijn enthousiast over de kansen die ons 
geboden worden en we zijn dankbaar voor alle 
mensen die zich in zetten! Maar we dagen jullie uit 
om je niet te verschuilen achter al die drukte en al die 
activiteiten. We zijn met elkaar een beweging van 
leerlingen van Jezus die hun leven en hun geloof 
mogen delen met anderen. We hopen dat we juist in 
deze maand meer en meer zullen focussen op Jezus 
zelf. Een leven met Hem is een leven dat openstaat 
voor anderen. Aanstekelijk dus. En soms is het maar 
een kleine stap om iets voor een ander te kunnen 
betekenen. 

Vier prachtige initiatieven 
Verderop in deze nieuwsbrief ga je er veel meer over 
lezen. Maar laten we hier alvast vertellen dat we er 
als kernteam erg enthousiast over zijn! In januari 
gaan er vier initiatieven van start die aantrekkelijk 
zijn voor mensen binnen en buiten CrossPoint: 

 De Alpha Youth 

 De Alpha voor volwassenen 

 De Marriage Course voor stellen 

 De ‘Ik geloof, geloof ik’ kring 

Doopgedachtenis 
Op de gemeente avond hebben we als kernteam en 
teamleiders verteld dat we de komende twee jaar 
ruimte willen bieden aan doopgedachtenis. Een 
andere term is doopvernieuwing. We aanvaarden in 
CrossPoint de waarde van de kinderdoop als een 
bijbelse waarde (ook al weten we dat er andere visies 
op de doop zijn) én bieden ruimte aan het beleven 
van de doopgenade. Gods belofte staat vast! Maar de 
beleving daarvan krijgt alle ruimte bij het ritueel van 
de doopvernieuwing. We hebben daarbij afgesproken 
dat we over twee jaar het gesprek zullen openen om 
te kijken wat het ons gebracht heeft. En voor nu: Op 
zondagavond 8 januari is er een samenkomst met 
ruimte voor doopgedachtenis. Hester Boot heeft zich 
aangemeld, maar misschien zijn er meer mensen die 
mee willen doen? Neem dan contact op met Taco. 

Financieel nieuws/Collecte 
In oktober hebben we ons projectplan voor de 
komende jaren ingediend bij de Solidariteitskas. We 
zijn blij en dankbaar dat onze aanvraag in 
behandeling is genomen en dat is besloten om de 
financiële ondersteuning aan CrossPoint te verlengen 
tot april 2019! Voor de periode april 2017 – april 
2019 is de Solidariteitskas bereid om maximaal EUR 
30.000 van onze tekorten aan te vullen. Goed nieuws 
dus. In april 2019 komt er een einde aan de bijdrage 
van de Solidariteitskas en is een verlenging niet meer 
mogelijk. We moeten er dan voor zorgen om 
financieel geen tekorten meer te hebben. 
 
Om toe te werken naar de financiële zelfstandigheid 
van CrossPoint hebben we een meerjarenplan 

opgesteld. De collecteopbrengsten voor 2016 hebben 
we begroot op EUR 18.500. Op dit moment zitten we 
ruim onder dit bedrag. Een extra gift voor de collecte 
in december is daarom nodig en gewenst! We 
rekenen op jullie medewerking om het bedrag van 
EUR 18.500 te halen! 

» Kerstwandeling 

Medewerkersavond 
Heb je een taak bij de kerstwandeling? Weet je dan 
welkom bij de medewerkersavond op 7 december in 
het Buurthuis (Sandestein 42). We geven je graag de 
laatste informatie mee. En het tweede gedeelte van 
de avond gebruiken we om te oefenen met de 
acteurs, maar ook om in deelgroepen de gang van 
zaken af stemmen. Bijvoorbeeld met de opbouwers 
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en de verkeersregelaars. We starten om 19.30 uur en 
vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. 

De laatste vacatures 
Het is gaaf om te zien hoeveel mensen mee werken 
aan de kerstwandeling. Als organisatoren zijn we 
onder de indruk van de bereidheid om er iets moois 
van te maken. We zitten nog wel met een paar 
hardnekkige vacatures: 

 Twee herbergiers 

 Drie verkeersregelaars 

 Mensen voor de Free Hug Zone 

 Scène bewakers (vóór de wandeling) 

 Mensen die waxinelichtjes aansteken 
Als je dit leest, denk dan niet dat een ander dit gaat 
oplossen. Laten we er vanuit gaan dat jij de oplossing 
bent voor deze vacatures. Meer weten? Aanmelden? 
Mail kerstwandeling@crosspointgetsewoud.nl. 

De wandeling zelf 
Op 17 december is het zo ver. Om 18.00 uur start de 
kerstwandeling in het Lentepark. En maak daarbij 
gebruik van de ingang Duyvestein. (Minder validen 
kunnen om 17.45 uur starten.) Een prachtig verlicht 
Lentepark duidt al op het thema: Licht! De wandeling 
gaat door Getsewoud Zuid en ook dit jaar zullen de 
waxinelichtjes niet ontbreken. Er zijn nieuwe scènes 
bedacht. Wat te denken van een verdwaalde engel in 
Getsewoud? Maar natuurlijk zullen jullie ook de 
herders en het engelenkoor ontmoeten. En de stal 
met Jozef, Maria en Jezus blijft een indrukwekkend 
moment. Op het eindpunt is het niet alleen gezellig 
met live muziek en warme chocomel (met dank aan 

het Zomerpark), maar er ligt ook een groot verlicht 
kruis dat door leerlingen van het HVC is gemaakt. 

 Nieuw is de speurtocht voor kinderen. Langs 
de route staan 13 borden met letters en 
aanwijzingen. (Ook deze borden zijn gemaakt 
door leerlingen van het HVC.) 

 We hebben prachtige posters en flyers. Je 
kunt ze zondag meenemen en verspreiden. 
We hopen dat je je buren, je vrienden en 
familie attent wilt maken op de wandeling! 

 Op de facebookpagina vind je bijna iedere 
dag wel een update. Houd deze pagina in de 
gaten. (Ook mogelijk als jezelf geen facebook 
gebruikt.) 

 In de week voor de kerstwandeling komt er 
een app die je kunt gebruiken. Op dit 
moment zijn er leerlingen van het HVC bezig 
om meerdere apps te bouwen. Een heuse 
contest dus. 

Aan al deze berichten merk je dat de kerstwandeling 
een groot project is. Des te meer reden om ook 
samen te bidden dat alles goed zal verlopen en dat 
het LICHt zichtbaar zal zijn! En heb je nog vragen, je 
kunt Toby, Paul, Taco of Henri altijd aanschieten. Of 
mail naar kerstwandeling@crosspointgetsewoud.nl. 

» Vier prachtige initiatieven 

Enthousiast 
Met veel enthousiasme maken we je attent op vier 
initiatieven die in januari van start zullen gaan. Deze 
initiatieven zouden ook wel eens interessant kunnen 
zijn voor je vrienden en buren  

ALPHA YOUTH 
We gaan opnieuw een Alpha Youth starten voor 
jongeren. Volgende week is de vergadering waarop 
alle afspraken worden gepland. Dan ga je er meer 
over horen. De start is halverwege januari! 

ALPHACURSUS VOOR VOLWASSENEN 
In november was er een reünie voor mensen die in 
de laatste jaren een Alphacursus hadden gedaan. De 
verhalen waren indrukwekkend. Een goede reden om 
een nieuwe cursus te organiseren. Het een en ander 
moet nog geregeld worden. Maar een paar zaken 
staan vast: 

 De start is op dinsdag 17 januari 2017. 

 We trekken er 10 dinsdagavonden voor uit. 

 We gaan gebruik maken van de Boshoeve. 

 Er hebben zich al vijf mensen aangemeld. 

 Iedere avond start om 19.00 uur. 
De Alphacursus is een kans om vrijblijvend kennis te 
maken met het christelijk geloof. Na de maaltijd is er 
een korte inleiding over kernbegrippen in het 
christelijk geloof en daarna is er alle gelegeheid om 
verder te praten. Alle vragen mogen gesteld worden 
en niets moet. Een prachtig concept! Ga je zelf 
meedoen? Of, wie ga jij uitnodigen? Aanmelden kan 
bij Taco, dominee@crosspointgetsewoud.nl. 

MARRIAGE COURSE VOOR STELLEN 
De Marriage Course stond al lang op het to do lijstje 
van CrossPoint. En nu is het zo ver: Op donderdag 12 
januari start de Marriage Course onder begeleiding 
van Wim en Marianne Verkerk en Ariën en Marleen 
Vink. Bij deze nieuwsbrief tref je een aparte bijlage 



Kerk in Getsewoud 

 
 
 

 

aan over de Marriage Course. Een korte samenvatting 
tref je hier aan: 

 Start op donderdagavond 12 januari. 

 Zeven avonden lang investeer je in de relatie 
met je partner. En de gesprekken voer je  
alleen met je partner. (Het zijn dus geen 
groepsgesprekken ) 

 Je bent samen in de weer met onderwerpen 
die je relatie zullen verdiepen en verstevigen 
en daarnaast is het ook gewoon een prettig 
avondje uit, inclusief een diner (18.30 uur). 

Het concept van de Marriage Course is trouwens 
toegankelijk voor christenen en niet-christenen. Het 
is echt een aanrader en er is plek voor maximaal 20 
stellen. Wat houd je tegen om tijd vrij te maken voor 
één van de meest belangrijke relaties in je leven?! 

KRING ‘IK GELOOF, GELOOF IK’ 
Spannende titel toch? Hoe vaak hinken we niet op 
twee gedachten en hoe vaak twijfelen we niet in ons 
gewone leven, laat staan in ons geloof(sleven). 
Binnen CrossPoint hebben we nagedacht hoe we 
dienstbaar kunnen zijn aan mensen die nadenken om 
een stap te zetten in het geloof. Het volgen van een 
Alphacursus kan zo’n stap zijn, maar wij willen 
verder. Een volgende stap dus. Een stap die kán (niet 
moet) leiden tot het doen van belijdenis of doop. In 
ieder geval een stap die je niet alleen hoeft te nemen, 
want we nemen je bij de hand. 
In vier avonden zal Taco ingaan op de kernbegrippen 
van het christelijk geloof en de bijbel. Daarna ga je 
vier avonden alleen of met een ander of anderen op 
bezoek bij leden van CrossPoint: Hoe geven mensen 
die al langer geloven handen en voeten aan hun 

geloof? Tijdens deze ontmoetingen staat meer de 
praktijk van het leven centraal en daarover ga je dan 
met mensen uit het gastgezin in gesprek. Denk hierbij 
aan vragen als: Hoe ben je christen op je werk? Hoe 
geef je geloofsopvoeding een plek? Bidden jullie wel 
eens samen? Waarom zou je naar de kerk gaan? Wat 
merk je van de gemeenschap van CrossPoint? Best 
spannend om daarover met elkaar in gesprek te 
gaan! Hoe nu verder?  

 We zijn op zoek naar mensen (en dus ook 
jongeren) die mee willen gaan doen! Er 
hebben zich overigens al zeven mensen 
aangemeld. Maar er is volop ruimte voor 
meer mensen! Ga mee doen! 

 We zijn op zoek naar mensen die zich willen 
laten bevragen door de deelnemers! Je bent 
dan op een avond gastgezin en bouwt mee 
aan CrossPoint. (Mooie kans ook om met 
anderen te eten.) 

 We zijn op zoek naar mensen die dit alles (en 
dat geldt ook voor de andere initiatieven) van 
een afstandje bekijken, meeleven en 
meebidden. 

Interesse om mee te doen? Heb je nog aanvullende 
vragen? Laat het Taco Koster of Eveline Schot weten. 
En niet onbelangrijk: We starten op donderdagavond 
19 januari en we trekken er acht avonden vooruit. 

» Werkgebied samenkomsten 

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

4 december: In de vier adventsweken hebben we 
gekozen voor het thema: It is the most wonderful 
time of the year! Ook op deze tweede zondag van 
advent stellen we de vraag wat de impact van 
geloven is. In het project van de King’s Kids is trouw 
het kernbegrip. Gods belofte van trouw. Dat is ook de 
insteek voor de volwassenen. En toepasselijk genoeg 
vieren we dan met elkaar het avondmaal. Teken van 
Gods trouw voor mensen. We richten de blik op Jezus 
en proeven dat Hij goed is. (In CrossPoint hebben we 
afgesproken dat ouders zelf een keuze maken: Vieren 
onze kinderen mee? Of ontvangen ze een zegen?) 
 
11 december: Op de derde adventszondag staan we 
stil bij Gods belofte van bescherming. Dat maakt alles 
anders. Maar hoe dan? Ook in dit samenzijn stellen 
we in alle kwetsbaarheid onze vragen en schuilen bij 
God. En we delen een feestelijk moment: Ziva Hulea 
ontvangt Gods zegen. Ziva is het dochtertje van 
Razvan en Rianne en het zusje van Tamar. Na afloop 
van deze samenkomst is er een introductiemoment 
voor mensen die gewoon eens meer willen weten 
over CrossPoint, missie en visie, plannen. Caroline 
Burger heeft daarin de lead. 
 
18 december: De zondag na de kerstwandeling. Het 
zou zo maar kunnen dat een aantal CrossPointers 
moe in de Breedenborgh zit (of in bed ligt ). Maar 
ook nu gaan we op zoek naar het geheim van de 
‘most wonderful time of the year’. Op deze zondag 
staan we samen met de kinderen stil bij Gods belofte 
van vergeving. Is dat ook niet de betekenis van de 
naam Jezus volgens één van de engelen? 
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25 december: Feest! En deze feestvreugde willen we 
met zo veel mogelijk mensen delen. Ook met mensen 
die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Het een 
en ander is daarom anders dan anders. En we vragen 
van jou als betrokken CrossPointer om ruim baan te 
maken voor onze gasten! Sterker nog: Wie neem jij 
mee op deze kerstmorgen? 

 Er zijn twee identieke samenkomsten. De 
eerste start om 9.30 uur en de tweede om 
11.30 uur. Bij de eerste samenkomst zullen 
we de tijd scherper in de gaten houden  

 In beide samenkomsten is een ‘optreden’ van 
Immanuel Boie uit België. Als zandkunstenaar 
zal hij het kerstverhaal prachtig verbeelden 
voor jong en oud. Echt een aanrader dus. En  
natuurlijk is er alle ruimte om te zingen en 
om de kern van kerst te verwoorden! 

 Na afloop van de tweede samenkomst willen 
we tijd vrij maken voor ontmoeting met 
elkaar en onze gasten. We hopen dat we 
bijvoorbeeld mensen uit het House of Joy 
mogen begroeten. Of andere mensen die niet 
zo veel met kerst te doen hebben. Een paar 
lekkere hapjes erbij. 

 
1 januari: Het lijkt nog zo ver weg! Op deze dag is er 
geen samenkomst om 10.00 uur. Dat lijkt ons niet 
zo’n goed idee. We hebben wel de vrijheid genomen 
om een soort nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren 
om 19.00 uur in de Breedenborgh. En aan het begin 
van een nieuw jaar is dat een mooi moment om met 
elkaar het avondmaal te vieren. Welkom! 

» Werkgebied jeugd 

Club Xcited 
Zit je in klas 1 tot en met 4 van de middelbare school, 
dan ben je van harte welkom bij de tienerclub van de 
Witte Kerk en CrossPoint. Deze maand is er club op 
zaterdag 3 december om 19.30 in het Trefpunt naast 
de Witte Kerk. Veel meer info kun je vinden op de 
eigen site: http://clubxcited.nl/xcited/Home.html. 

» Werkgebied omzien/goed doen 

Even voorstellen 
Dennis Honcoop is aan de slag gegaan als teamleider 
van het werkgebied Omzien. In deze CrossPoint 
Nieuws stelt hij zich voor: 

‘Na het verhaal van Jan Dick Verkerk als nieuwe 
teamleider van het werkgebied Beheer, kon ik niet 
achterblijven om me ook voor te stellen als nieuwe 
teamleider Omzien.  
Ik ben Dennis Honcoop, getrouwd met Maya. We 
hebben twee kinderen, Iris (13) en Joas (10) en 
komen al vanaf het begin in CrossPoint. Ik werk bij de 
gemeente Haarlemmermeer als teammanager van de 
financiële administratie en informatievoorziening. 
Mijn hobby’s zijn sporten (zaalvoetbal, hardlopen en 
golfsurfen), maar ik vind het ook heerlijk om met een 
goed boek op de bank te zitten.  
Gezien mijn opleiding en werk lag het meer voor de 
hand dat ik in een financiële functie binnen 
CrossPoint aan de slag zou gaan. Maar aangezien ik 
die al een aantal keer eerder vervuld heb bij andere 
organisaties, wilde ik mij een keer op een ander vlak 
inzetten. Dus toen ik gevraagd werd door Frans de 
Graaf, vond ik dat ik geen nee kon zeggen. Ik moet 

zeggen dat ik het dan ook wel spannend vind om 
binnen het gebied Omzien aan de slag te gaan. Frans 
was hierin een stille kracht op de achtergrond en ik 
ben blij dat hij niet helemaal gestopt is, maar nog 
steeds doorgaat met de organisatie van de twee 
wekelijkse gebedsavonden en deel blijft uitmaken 
van het gebedsteam.  
Daarnaast is er ook een pastoraal team, bestaande 
uit Hester Boot, Mirjam de Borst, Marco Koning en 
Taco. Het omzien buiten de samenkomst op zondag is 
voornamelijk geregeld door de insteek met de kleine 
groepen. (Er zijn dus geen mensen die bij iedereen op 
bezoek gaan.) Uiteraard is Taco wel beschikbaar voor 
crisispastoraat! Ook de gebedsteams horen bij dit 
werkgebied: Het is een prachtig aanbod om tijdens of 
na de samenkomst voor je te laten bidden.  
Goed doen maakt trouwens ook onderdeel uit van 
het werkgebied, maar dit wordt getrokken door Jaap 
van Turennout. 
Mijn visie op omzien is dat we dit niet kunnen 
overdragen aan een kleine groep mensen, maar dat 
we dit allemaal doen. Gelukkig wordt dit ook door 
veel mensen gedaan, het blijft dan wel lastig om het 
‘zichtbaar’ te maken. Mochten er zaken zijn die jullie 
tegenkomen, waarvan je niet weet wat je ermee 
moet, meld ze dan bij mij. Graag zelfs!’ 
 
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 7 en 
21 december bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.30 uur. 
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Gebedswhatsapp 
Hoe zou het zijn als we als CrossPointers meer 
betrokken zijn bij gebedspunten die naar boven 
komen? (Soms plotseling omdat er iets heftigs is 
gebeurd.) Natuurlijk is er de optie om naar de 
tweewekelijkse gebedsavonden te komen, zoals 
hierboven beschreven. Maar nu willen we dat graag 
verbreden door het opstarten van een 
‘gebedswhatsappgroep’. In bijzondere situaties 
ontvang je dan een gebedsverzoek. Mocht je hierin 
interesse hebben, app dan ‘gebedswhatsapp’ naar 
Dennis Honcoop, mobiel 06 5172 3729. Hij zal zorgen 
dat je in de whatsappgroep wordt opgenomen. (De 
vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door vooraf 
aan de mensen toestemming te vragen of het in de 
gebedswhatsapp gedeeld mag worden.) 
 
 
Met hartelijke groet, 
Els en Taco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Teamleiders 
Dennis Honcoop (Omzien) 
Jaap van Turennout (Goed Doen) 
Maaike Scheffers (Samenkomsten) 
Eveline Schot (Groeien en Leren) 
Lucresia de Ruiter (Jeugd) 
Jan Dick Verkerk (Beheer) 

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. 

 
 


