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Kerk in Getsewoud 

 

Agenda 

 3 juli, 10.00 uur     Samenkomst 

 4 juli, 15.30 uur     House of Joy 

 6 juli, 20.00 uur     Gebedskring 

 10 juli, 10.00 uur     Samenkomst 

 11 juli, 15.30 uur     House of Joy 

 18 juli, 15.30 uur     House of Joy 

 24 juli, 10.00 uur     Samenkomst 

 7 augustus, 10.00 uur   Samenkomst 

 21 augustus, 10.00 uur   Samenkomst 

 24 augustus, 13.00 uur   Sport en Spel 

 25 augustus, 13.00 uur   Sport en Spel 

 26 augustus, 13.00 uur   Sport en Spel 

 28 augustus, 10.00 uur   Samenkomst 

» Missie 

Als ik door mijn agenda (en als ik door mijn leven 
blader), dan zijn er zo veel factoren die mijn doen en 
laten bepalen. Ik vermoed dat we allemaal geneigd 
zijn om zekerheid in te bouwen. En we willen 
gewaardeerd worden. Ik wel in ieder geval. Maar ik 
merk dat het ook valkuilen kunnen worden. Voor je 
het weet is angst een factor van belang. Angs om te 
mislukken, angst om afgewezen te worden, angst om 
een onzekere toekomst.  
Juist dan ontdek ik voor de zoveelste keer de impact 
van geloven. ‘Liefde drijft de angst uit.’ Je mag 
onbevangen leven als een kind: Vol vertrouwen op 
Gods genade. Zijn liefde voor ons gaat aan alles 
vooraf en zijn liefde voor ons plaatst alles in een 
ander perspectief. (Hoe lastig dat soms ook is.) Ik 
hoop dat de zomerperiode een periode zal zijn waar 
je volop ruimte vindt om hier bij stil te staan; om 
Gods stem (opnieuw) te ontdekken: Je bent geliefd! 
En weet je wat ik zo mooi vind? We zijn geroepen om 
deze kernwaarde te delen met anderen. Goed nieuws 
is het waard om gedeeld te worden. De vakantie is 
een tijd waarin je zomaar met anderen in gesprek 
kunt raken. Op een terrasje in Italië of bij een 
straatbarbecue in de buurt. Ik wens je allerlei 
verrassende ontmoetingen en gesprekken toe! Ik 
merk in ieder geval bij het House of Joy dat als ik de 
tijd neem om anderen te ontmoeten er ook werkelijk 
ontmoetingen zijn. Verhalen delen, je leven delen en 
daarmee ook je geloof delen. En laat dan de angst 
maar steeds meer verdwijnen. ‘Hé Taco, God is er 
altijd! Vertrouw daar dan op!’, zo zei iemand pas 
tegen me! Helemaar waar! Groet, Taco 

» Vanuit het kernteam 

Vakantie en omzien 
De vakantie gaat binnenkort beginnen. Velen van ons 
boffen met het feit dat een tijd aanbreekt om een 
paar stappen terug te doen. Momenten van 
ontspanning, plezier, reflectie en inspiratie. We 
wensen je een zomervakantie toe die je goed zal 
doen en waarin je de rust zult vinden om Gods stem 
in jouw leven te horen! 
Natuurlijk weten we ook dat lang niet iedereen op 
vakantie kan gaan. Om welke reden dan ook. Zullen 
we afspreken dat we oog en aandacht voor elkaar 
houden?! 

Taco viert vakantie van 25 juli tot 12 augustus. Mocht 
je in deze periode een beroep willen doen op 
pastorale hulp, meld je dan bij Mirjam de Borst. Zij zal 
contact opnemen met dominee Chris van Andel. (Bij 
de start van CrossPoint is Chris nadrukkelijk betrokken 
geweest.) Dit is het telefoonnummer van Mirjam: 
0620515177. 

Gemeente avond 
Op woensdag 22 juni waren ruim 20 mensen 
aanwezig bij de gemeente avond. Het was waardevol 
om samen te bidden. We hebben daar bewust tijd 
voor uitgetrokken. Frans de Graaf heeft daarbij iets 
verteld over de gebedskring. René Kroes gaf iets weer 
van de vragen waar de kernteamleden en de 
teamleiders mee bezig zijn. Bijvoorbeeld: Zijn we 
meer en meer een kerk met consumenten of zien we 
elkaar als producenten (leerlingen)? En, een ander 
voorbeeld, zijn we meer en meer druk met interne 

processen of richten we ons op buiten en blijven we 
daarmee een beweging in beweging? Jullie zullen 
merken dat deze begrippen vaker terug zullen 
komen! Guido Quispel gaf overigens ook nog een 
toelichting bij de financiële situatie van CrossPoint. 
We hebben met elkaar langer stil gestaan bij de vraag 
naar doopgedachtenis. Een nieuw ritueel dat de 
waarde van de kinderdoop vasthoudt, maar ook 
bewust ruimte biedt aan mensen die de ervaring van 
‘kopje onder gaan en opstaan met Jezus’ willen 
beleven. Het was een open gesprek en er waren veel 
vragen. Een mooie dialoog dus! Er is afgesproken om 
na de zomervakantie dit gesprek te vervolgen. (Er is 
ook een document beschikbaar over dit onderwerp. 
Mail even naar Taco als je dit wilt ontvangen.) 
 
Dit gesprek over doopgedachtenis past overigens 
goed in de tendens van deze tijd. Zo blijkt een paar 
dagen later. Arjan Plaisier (iemand die de laatste 
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jaren belangrijk is geweest in de Protestantse Kerk in 
Nederland) schetste bij zijn afscheid de kerk van de 
toekomst. Hij noemt tien punten en één van die 
punten is deze: ‘De kerk van de toekomst zal een kerk 
zijn waar meer bekeerlingen tot de gemeente 
behoren en minder mensen door geboorte. Dat zal 
met name de gevestigde kerken verder in getal doen 
afnemen. De doop zal zeker nog aan kinderen 
worden bediend, maar in toenemende mate ook aan 
volwassenen. Er zal een intensere discussie over de 
kinderdoop plaatsvinden. Er zullen wegen gevonden 
moeten worden om het sterke van de kinderdoop 
(God is ons voor, relativering van onze keuze) te 
verbinden met het verlangen naar een doopervaring.’ 

Beheer in CrossPoint 
Op het gebied van beheer speelt er van alles. Dit is 
echt zo’n werkterrein waar veel werk gedaan wordt 
dat nauwelijks zichtbaar is. In deze nieuwsbrief 
nemen we je mee in drie verhalen. En daarmee 
onderstepen we ook het belang van dit werkgebied: 
Hoe zit het met de verhuizing naar de grotere 
sportzaal? Heel simpel! We zijn in afwachting van een 
goede bescherming van de vloer. En de organisatie 
die het beheer van de scholen regelt heeft toegezegd 
een goede oplossing aan te bieden. En ja, daar is het 
wachten op. Geduld gevraagd dus. 
Marco Keuken is gestopt als teamleider. Hij heeft veel 
werk verzet. Afgelopen week zijn we met meer 
mensen die actief zijn op het gebied van beheer om 
de tafel gaan zitten: Hoe kunnen we het werk op dit 
terrein beter verdelen/delegeren en wie wordt dan 
de nieuwe teamleider? Hopelijk is er nog voor de 
zomervakantie een goede oplossing. 

Het koffieteam wordt aangestuurd door Frits 
Goeijenbier. Dit team zorgt iedere zondag voor een 
lekker kopje koffie en thee. Er zijn twee mensen 
nodig om dit team op orde te krijgen. Een mooie 
taak! Meld je aan bij Frits, f.goeijenbier@gmail.com. 

Sport en Spel in Getsewoud 
We zijn blij dat er in de laatste week van de 
zomervakantie drie middagen met sport en spel 
worden georganiseerd voor kinderen. Het is mooi om 
midden in Getsewoud aanwezig te zijn en iets goeds 
voor anderen te betekenen. Ontmoeting, plezier en 
elkaar beter leren kennen zijn de trefwoorden. 
Verderop kun je er meer over lezen. 

» Werkgebied samenkomsten 

Mailinglist 
Op je gemak een toespreek nalezen? Dat kan! Je kunt 
je aanmelden voor de Mailinglist Toespreken. Dan 
ontvang je automatisch de toespreek van afgelopen 
zondag. Aanmelden info@crosspointgetsewoud.nl. 

Overzicht samenkomsten juli en augstus 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de 
maanden juli en augustus? We schakelen door naar 
een zomerrooster, één keer in de twee weken een 
samenkomst. En hartje zomer gaan we ook voor de 
eenvoud. Er zijn te veel mensen op vakantie om een 
volledig aanbod te doen. Hier volgt een overzicht. 
 

3 juli: Durf te vragen. Hoe kom ik verder in mijn 
geloof? Hoe sta ik stevig? Deze vragen hebben 
alles met het begrip wortelen te maken. Dat is dan 

ook de insteek. En we delen op deze zondag 
verhalen uit de kleine groepen. Verrassend! 
 
10 juli: Op deze zondag besluiten we de 
themareeks: De God die ik je gun … is een gids 
voor het leven. Een mooi thema op de drempel 
van de vakantie. Op deze morgen vieren we ook 
het avondmaal met elkaar. En na afloop houden 
we een brunch. (Het concept is doeltreffend: Als 
we allemaal iets lekkers meenemen is er genoeg 
voor iedereen.) 
 
17 juli: Op deze morgen is er GEEN samenkomst in 
de Breedenborgh. Weet je van harte welkom bij 
één van de kerken in het dorp of de omgeving. 
 
24 juli: Hartje zomervakantie. Maar dat neemt 
niet weg dat je van harte welkom bent in de 
Breedenborgh. Wim Verkerk is de spreker. Hij 
neemt je graag mee in de boodschap van de 
bijbel. We kennen Wim in zijn enthousiasme voor 
Jezus en voor mensen. 
 
31 juli: Op deze morgen is er GEEN samenkomst in 
de Breedenborgh. Weet je van harte welkom bij 
één van de kerken in het dorp of de omgeving. 
 
7 augustus: We begroeten Anne Post uit Rijnsburg 
als spreker. Anne heeft al van alles in zijn leven 
gedaan is en is nu bezig met de studie theologie in 
Amsterdam. Als je in de buurt bent, zeker komen 
luisteren! 
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14 augustus: Op deze morgen is er GEEN 
samenkomst in de Breedenborgh. Weet je van 
harte welkom bij één van de kerken in het dorp of 
de omgeving. 
 
21 augustus: Langzamerhand zullen er steeds 
meer mensen thuis zijn. In ieder geval hoopt Taco 
op deze zondag aanwezig te zijn. Hij mag er met 
nieuwe energie tegen aan gaan!   
 
28 augustus. Het duurt nog een poos en de opzet 
van deze samenkomst is nog niet duidelijk. Wel is 
duidelijk dat we er een samenkomst voor jong en 
oud van maken. 

» Werkgebied groeien en leren 

Terugblik Alphacursus 
De Alphacursus is afgerond. Maar bijna alle 
deelnemers hebben gezegd verder te gaan. Eén keer 
in de twee weken kwamen de deelnemers bij elkaar 
om lekker te eten en om een gedeelte uit de bijbel te 
lezen. Een prachtig concept: Wat spreekt je aan en 
welke vragen heb je? Er ontstonden diepgaande 
gesprekken. (En dat smaakt naar meer. Een soort 
eetkerk: Samen eten en samen de bijbel lezen?) 

» Werkgebied omzien/goed doen 

Geslaagd 
Het was een feest om afgelopen zondag de namen te 
noemen van alle geslaagden: Boaz van Dijk, Tobias 
Verkerk, Romy Blom, Bryan Keuken, Paul van 
Renselaar, Joram Verkerk, Dieuwertje Koster, Anande 

Schot, Amber Natzijl, Richella Hofland, Kirsten van ’t 
Hof, Donovan Drakenstein, Enzeli de Ruiter. Feest! 

House of Joy 
Na twee middagen met veel bezoekers is het een 
stuk rustiger geworden. We bevinden ons in de 
ramadan. En dat was voor een aantal bezoekers te 
complex om op pad te gaan. Maar dat neemt niet 
weg dat de ontmoetingen waardevol waren in de 
afgelopen weken. En we hebben goede moed dat na 
de ramadan veel mensen zullen aanhaken. House of 
Joy blijft een mooie plek voor statushouders om ons 
heen: Ontmoeting, samen eten, gesprekken voeren 
en nog veel meer. (De kans is groot dat we wel een 
paar weken zomerstop houden.) 

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. In de maand juli op woensdag 6 juli. De 
kring komt samen bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 
41, gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.00. 

» Werkgebied jeugd 

Sport en spel middagen 
Feest in Getsewoud: Op woensdagmiddag 24 
augustus, donderdagmiddag 25 augustus en 
vrijdagmiddag 26 augustus organiseren we als 
CrossPoint een evenement voor kinderen van de 
basisschool. ‘Hoe zou het zijn om kinderen plezier 
aan te bieden en volwassenen met elkaar te 
verbinden? Gewoon elkaar ontmoeten en leuke 
dingen beleven! Elkaar leren kennen dus!’ 

 Op woensdag is er een programma van 13.00 
tot 16.30  uur met voetballen, volleyballen, 
een water glijbaan knutselen, schminken en 
veel plezier maken. 

 Op donderdag lijkt het programma op 
woensdag, maar om 15.30 uur is er een 
optreden van Matthijs Vlaardingerbroek. Hij 
is poppenspeler en buikspreker. Een erg leuk 
optreden met een mooie inhoud! 

 Op vrijdag hebben we naast het sporten en 
spelen ook nog ‘sumo worstelen’ geregeld 
(met zo’n grapig pak). En we willen dan 
eindigen met een groot pannenkoekenfeest 
voor de kinderen en de buurt. 

De locatie? Het sportveld tussen het Winterpark en 
het Herfstpark, aan het water. Dus vlak bij het 
zogenaamde Apeneiland. De regie ligt in handen van 
Lucresia en Mario de Ruiter. Iedere middag zijn er 15 
vrijwilligers nodig. En op vrijdagmiddag zijn er ook 
pannenkoekenbakkers nodig. Meld je aan op dit 
adres: jeugd@crosspointgetsewoud.nl. 
 

 
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 
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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 
schotenko@quicknet.nl. 

Website 
www.facebook.com/crosspointgetsewoud 
www.crosspointgetsewoud.nl 


