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Agenda 

 4 september, 10.00 uur   Samenkomst 

 5 september, 15.30 uur   House of Joy 

 7 september, 09.30 uur   Women to women 

 11 september, 10.00 uur  Samenkomst 

 12 september, 15.30 uur  House of Joy 

 14 september, 20.30 uur  Gebedskring 

 18 september, 10.00 uur  Samenkomst 

 19 september, 15.30 uur  House of Joy 

 21 september, 19.00 uur  Startfeest basisschool 

 22 september, 19.00 uur  Startfeest  basisschool 

 25 september, 10.00 uur  Samenkomst 

 26 september, 15.30 uur  House of Joy 

 28 september, 20.30 uur  Gebedskring 
 

» Missie 

Het was heerlijk om vakantie te vieren. Ik kan er van 
genieten om te leven zonder mailbox, facebook en 
agenda. Maar na een paar weken begint het wel te 
kriebelen. Ik vind het heerlijk om jullie te ontmoeten 
en allerlei nieuwe mensen te spreken bij het House of 
Joy of bij de sport/spel middagen. Ook dat geeft 
energie!  
Nu blijft het met elkaar oppassen dat we niet te veel 
drukte creëren. Ik heb me voorgenomen om te 
blijven focussen.  

 Ik wil graag een pastor in Getsewoud zijn die 
zich richt op mensen buiten de kerk. En ik 
hoop dat ik steeds meer mensen in 
CrossPoint kan enthousiasmeren om hun 
leven en hun geloof te delen met mensen om 
zich heen. Een beweging naar buiten gericht 
om anderen te helpen, te dienen en te 
zegenen. (En ja, dat vraagt de bereidheid om 
veroordeling en angst los te laten.) 

 Ik wil graag groeien in het verstaan van Gods 
stem in mijn leven. Ik heb daar sowieso 
andere mensen bij nodig. Daarom ben ik ook 
dankbaar voor CrossPoint. Het is een plek om 
samen te bidden, samen te groeien in het 
luisteren naar God. Ik verheug me op de 
stappen die we mogen zetten. Het begint 
voor mij met stil worden, Gods nabijheid 
zoeken. Het diepe besef dat God zegt: ‘Ik ben 
er bij! Deel in mijn liefde! Laat je verrassen 
door mijn Geest!’ 

Op deze focus mag je me altijd aanspreken! Hartelijke 
groet, Taco 

» Vanuit het kernteam 

Opstarten 
We hopen dat jullie terug kunnen kijken op een 
mooie zomerperiode! Als kernteam hebben we er in 
ieder geval voor gekozen om het vergaderen stop te 
zetten. Het is prettig om bewust tijd vrij te maken 
voor andere zaken! Op maandag 5 september komen 
we bij elkaar voor de eerste vergadering. We zullen 
dan terugblikken op de gemeente avond en het 
gesprek over doopgedachtenis. En we gaan aan de 
slag met het proces voor het aanvragen van een 
aanvullende financiële ondersteuning vanuit de 
Protestantse Kerk in Nederland. De belangrijkste 
vraag is daarbij overigens: Op welke manier willen we 
kerk zijn voor mensen buiten de kerk? Hoe delen we 
ons leven en geloven met anderen? Natuurlijk is er in 
de afgelopen weken ook wel het een en ander 
gebeurd. Een kort overzicht: 
 

 We hebben al eerder gemeld dat Dennis 
Honcoop de nieuwe teamleider is van het 
werkgebied Omzien. Hij volgt daarmee Frans 
de Graaf op. Nu kunnen we ook melden dat 
Jan-Dick Verkerk de nieuwe teamleider is van 
het werkgebied Beheer. De opvolger dus van 
Marco Keuken. We zijn er erg blij mee. En 
binnen Beheer is de afspraak gemaakt om 
nog meer als een team te gaan werken. Er 
zijn dus nog veel meer mensen actief en 
betrokken. Op een zondag zullen we nog 
‘afscheid’ nemen van Frans en Marco en 
Dennis en Jan-Dick Gods zegen meegeven. 
(De datum moeten we nog afspreken.) 
 

 In het werkgebied Groeien en Leren is tijdens 
de zomervakantie wél doorgewerkt om een 
goed programma te kunnen realiseren voor 
de kleine groepen. We kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen: ‘CrossPoint heeft niet zo 
maar een paar kleine groepen, CrossPoint 
bestaat uit kleine groepen!’ Het is de plek 
waar we naar elkaar omzien en waar we 
elkaar uitdagen om ons geloven te verdiepen 
en te delen met anderen. Je kunt er in deze 
nieuwsbrief meer over lezen. Er ligt een 
prachtig en veelkleurig aanbod. We hopen 
dat steeds meer mensen aan zullen haken en 
tijd vrij zullen maken voor deze kansen om te 
groeien in het volgen van Jezus! (Op zondag 
11 september besteden we er ook aandacht 
aan.) 
 

 Vorige week was een groot kinderfeest bij 
Sport en Spel. Het was snikheet. Maar met 
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een aantal leuke waterspelen kwam dat 
helemaal goed. (Zeker toen de brandweer 
ook nog langs kwam ) Het was erg leuk om 
te merken dat ook vaders en moeders even 
kwamen kijken en bleven plakken. Leuke 
ontmoetingen en leuke gesprekken. Een 
groot dank je wel voor iedereen die heeft 
geholpen! Het is mooi om als CrossPoint ook 
op deze manier in Getsewoud present te zijn! 
 

 Tijdens de zomervakantie heeft het House of 
Joy vier weken stil gelegen. Maar sinds 22 
augustus is er iedere maandagmiddag een 
House of Joy. De start is om 15.30 uur. Het 
leuke is nu ook dat bezoekers omstebeurten 
voor het eten zorgen. Het is een plek voor 
mensen die korter of langer geleden naar 
Nederland zijn gevlucht. (Ken je deze mensen 
in je straat/buurt, maak ze er attent op!) 

 

 Op de achtergrond wordt al nagedacht over 
het opstarten van een Alphacursus en het 
opstarten van een Alpha Youth. De komende 
weken gaan jullie er meer over horen. Het 
blijven prachtige kansen om in gesprek te 
raken over het christelijk geloof en om 
daarbij alle vragen te kunnen stellen! 

» 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. (En heb je geen tijd of zin om het verhaal nog 
eens na te lezen. Dat is geen probleem!) Aanmelden 
op info@crosspointgetsewoud.nl. 

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

4 september: Bijzondere gasten! Joke Buis en 
band en spreker Arjen ten Brinke nemen je mee in 
Gods hart voor gerechtigheid. Hoe kunnen we met 
elkaar recht doen aan de allerarmsten? Hoe 
kunnen we recht brengen? Arjen neemt ons mee 
in het verhaal van de bijbel en Joke zingt liederen 
van haar project. Ze heeft oude liederen (uit de 
bundel van Johannes de Heer) in een modern jasje 
gestoken. In dit samenzijn nemen we ‘afscheid’ 
van de tieners die de King’s Kids verlaten. 

 
11 september: Een zondag om samen van start te 
gaan met daarbij de focus op kleine groepen. De 
insteek van de komende maanden is om elkaar te 
helpen bij het lezen van de bijbel: Hoe kun je de 
dynamiek en inspiratie van de bijbel ontdekken en 
beleven? Op deze zondag focussen we ook op het 
waarom van de kleine groepen: Op welke manier 
zijn we gemeente met elkaar en voor de mensen 
om ons heen! Lekker prikkelend dus! 

 
18 september: Op deze zondag maken we een 
start met de nieuwe themareeks: BB’ers. We 
kennen allemaal het begrip BN’ers. De bekende 
Nederlanders. Het begrip BB’ers verwijst naar 

bekende bijbelse personen. Wat gebeurde er in 
hun leven, met welke vragen werden zij 
geconfronteerd en hoe kunnen hun verhalen ons 
vandaag de dag helpen? Op deze zondag is de 
focus op ene Nehemia. Het trefwoord in zijn leven 
is bewogenheid. (En het mooie is: Bewogenheid is 
ook het thema van het eerste programma van de 
kleine groepen. En dan aan de hand van het leven 
van Mozes.) 

 
25 september: Op vier zondagen in het najaar 
gaan we werken met workshops. Een spannend 
concept. Maar ook echt CrossPoint: Interactief en 
verdiepend! Tegen die tijd krijg je nog meer info 
maar we maken je al graag nieuwsgierig. 

 Er komt een reeks over seksualiteit. 

 Er komt een reeks over het gegeven dat jij 
wel kunt geloven, maar mensen om je 
heen niet (partner, collega, etc.) 

 Er komt een reeks met stichting Gave over 
de vragen rondom vluchtelingen, hulp 
bieden aan mensen, relatie Islam, etc. 

 Er is ook gelegenheid om aan de hand van 
vragen en bijbelteksten een wandeling te 
maken in de omgeving. 

 En voor de jongere tieners komt er ook 
een interactief programma. (En natuurlijk 
is er ook gewoon King’s Kids.) 

» Werkgebied groeien en leren 

Nieuwe start kleine groepen 
De afgelopen weken is het team van Groeien en 
Leren aan de slag geweest met het thema en de 
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indeling voor het nieuwe seizoen. We hebben geloof 
en vertrouwen dat we veel van elkaar en met elkaar 
kunnen leren. Leren van God, leren van Jezus, leren 
uit de bijbel, leren van elkaar. En op zondagen en 
doordeweeks zullen we met hetzelfde thema bezig 
zijn: BB’ers/Personen uit de bijbel. Hoe mooi is dat?!  
Er zijn verschillende manieren om te leren en met 
elkaar op te trekken. Het is een veelkleurig aanbod 
dat iedereen wel iets te bieden heeft: 

 Groeigroepen op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Een vertrouwd en goed concept. 

 Triangels. Met drie mensen op een moment 
dat het schikt bij elkaar komen. Samen lezen, 
bidden en elkaar helpen. (Steeds meer 
mensen zetten deze stap.) 

 En natuurlijk de schildergroep, muziekgroep, 
schrijfgroep, outdoorgroep en de groeigroep 
voor jongeren. Verrassend, anders. 

Wil je graag meedoen en heb je je nog niet 
opgegeven, doe dat dan alsnog bij Eveline Schot via 
groeienenleren@crosspointgetsewoud.nl. Heb je nog 
vragen, schroom dan ook niet om te mailen of Eveline 
aan te spreken voor of na een samenkomst.  

» Werkgebied jeugd 

Xcited! 
Binnenkort gaat Xcited van start. Meer info zal nog 
volgen! Maar één ding staat vast: Het wordt een gaaf 
seizoen! 

Jongerengroeigroep 
Er is een heuse jongerengroeigroep. Volgende keer 
meer info. Nu de vermelding dat de volgende avond 

op 13 september is. Start om 19.30 uur bij Stef en 
Marieke Havenaar, Zwanenwater 29. 

Startfeest basisscholen 21 en 22 september 
Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt in 
Nieuw-Vennep een startfeest georganiseerd. Er zal 
worden gezongen en gebeden, maar daarnaast komt 
er een bijzondere gast: De buikspreker en 
poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek! Hij haakt 
aan bij het thema ‘Vriendschap’. Alle kinderen van de 
basisscholen en hun ouders zijn van harte welkom bij 
dit feest. En heel praktisch is er voor gekozen om een 
tweedeling te maken. De eerste avond is op 
woensdag 21 september, gericht op de scholen in het 
‘oude dorp’; de tweede avond is op donderdag 22 
september gericht op de scholen in Getsewoud. De 
locatie: De Rank, Eug. Previnaireweg. Beide avonden 
beginnen om 19.00 uur. Welkom!  

» Werkgebied omzien/goed doen 

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 september starten we op 
14 en 28 september. De kring komt samen bij Frans 
de Graaf, Laan van Aïda 41. Het is van 20.30 tot 21.30 
uur. Vragen? Gebedsverzoeken doorgeven? Stuur 
een mail naar gebed@crosspointgetsewoud.nl. 

Bidden: Women to women 
Op woensdagmorgen 7 september bidden vrouwen 
voor vrouwen die vervolgd worden. Ook vrouwen zijn 

het doelwit van christenvervolging. De gebedspunten 
worden aangereikt door Open Doors – Women to 
women. Kijk voor meer info op de site van Open 
Doors, www.opendoors.nl. De start is om 9.30 uur 
aan de Rodelindalaan 63. Van harte welkom! (Het 
einde is om 11.30 uur.) Meer info: Jacqueline Koster, 
jacquelinekoster@solcon.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 

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. 

http://www.opendoors.nl/
mailto:jacquelinekoster@solcon.nl

