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Kerk in Getsewoud 

 

Agenda 

 

 7 januari, 19.30 uur     Club Xcited 

 8 januari, 10.00 en 19.00 uur  Samenkomsten 

 9 januari, 15.30 uur     House of Joy 

 12 januari, 18.30 uur     Marriage Course 

 15 januari, 10.00 uur     Samenkomst 

 15 januari, 17.00 uur     Alpha Youth 

 16 januari, 15.30 uur     House of Joy 

 17 januari, 19.00 uur     Alphacursus 

 18 januari, 20.30 uur     Gebedskring 

 19 januari, 18.30 uur     Marriage Course 

 19 januari, 20.00uur     ‘Ik geloof, geloof ik’ 

 21 januari, 19.30 uur     Club Xcited 

 22 januari, 10.00 uur     Samenkomst 

 22 januari, 17.00  uur    Alpha Youth 

 23 januari, 15.30 uur     House of Joy 

 24 januari, 19.00 uur     Alphacursus 

 26 januari, 18.30 uur     Marriage Course 

 29 januari, 10.00 uur     Samenkomst 

 29 januari, 17.00 uur     Alpha Youth 

 30 januari, 15.30 uur     House of Joy 

 31 januari, 19.00 uur     Alphacursus 

 

» Missie 

In de eerste dagen van januari kreeg ik van 
verschillende mensen het bericht dat ze het eigenlijk 
te druk hebben. En daarmee hun eigen grenzen 
gepasseerd zijn. Dat is niet goed. Zo simpel is het. En 
het is helemaal niet goed als we als CrossPoint ook te 
veel druk op de ketel zetten. 

Ik ben enthousiast over kansen! Ik ben enthousiast 
over mogelijkheden die heel verrassend op je weg 
kunnen komen! Ik zie daar al snel iets van Gods hand 
in! Maar ik realiseer me ook: Geloven mag niet 
verworden tot moeten en nog eens moeten. God 
vraagt niet van ons dat we alleen maar blijven rennen 
tot we uitgeput zijn (het is niet voor niets dat in het 
Oude Testament de sabbat zo belangrijk was: Een 
moment om lichamelijk en geestelijk op adem te 
komen!). Ik neem mezelf dit voor: 

 Bewust tijd vrij blijven maken om te bidden 
en om in Gods nabijheid te zijn. En laat ik 
daarbij beseffen dat ik de liefde van God niet 
hoef te verdienen. Het is een geschenk! 

 Met regelmaat nee zeggen zal helpen om 
niet te makkelijk ja te zeggen (en dan later te 
ontdekken dat ik met dingen bezig ben die 
eigenlijk helemaal niet bij me passen). 

 Anderen stimuleren om samen aan de slag te 
gaan. We zijn met elkaar een beweging van 
volgelingen van Jezus. We mogen er dus met 
elkaar de schouders onder zetten. Samen. 

En laten we dan met elkaar ook volop na blijven 
denken over de prioriteiten die we stellen. Wat is 
onze missie?  Groet, Taco 

» Vanuit het kernteam 

Kerst 
Wat was de kerstwandeling gaaf. Natuurlijk, de 
evaluatie brengt verbeterpunten met zich mee. Maar 
het was een voorrecht om midden in de wijk het 
kerstverhaal neer te zetten. 
En ook op de kerstmorgen was het bijzonder om met 
twee samenkomsten veel mensen een plek te mogen 
bieden. Na afloop van de tweede samenkomst was 
het ook gezellig druk bij de kerstbrunch, inclusief een 
aantal bezoekers van het House of Joy. 
Als kernteam realiseren we ons dat veel mensen zich 
hebben ingezet. We willen iedereen hartelijk 
bedanken daarvoor! 

Cultuur van bedanken 
En om op dat bedanken nog wat door te gaan. Er zijn 
zo veel mensen die op zich één of andere manier 
inzetten in CrossPoint en daarbuiten. Opvallend en 
onopvallend. Laten we er met elkaar een goede 
gewoonte van maken om elkaar te bedanken en te 
waarderen. Het klinkt zo simpel. Maar het heeft grote 
waarde! 

Herstart kleine groepen 
Na de kerstvakantie maken de kleine groepen een 
herstart. Ook de komende maanden is de focus op 
het lezen van de bijbel met daarbij de vraag: Op 
welke manier is God aanwezig in de levens van 
mensen die we in die bijbelverhalen ontmoeten? En 
wat is het mooi om te zien dat er veel verschillende 
stijlen van kleine groepen zijn. Een veelkleurig 
aanbod. We kunnen je alleen maar stimuleren om 

mee te gaan doen (ook het omzien naar elkaar komt 
tot zijn recht in kleine groepen!). 

» 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 . 
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ALPHA YOUTH EN PIZZA AVOND 
Binnenkort start de Alpha Youth; een speciale 
Alphacursus voor jongeren vanaf 16 jaar. Wil je 
weten wat Alpha Youth inhoudt en of het iets voor 
jou zou kunnen zijn? Kom dan op 15 januari om 17.00 
naar Laan van Loevenstein 37 (bij Janieke Verkerk) en 
eet gezellig een pizza met ons mee. We vertellen je 
wat Alpha Youth inhoudt, je kunt je vragen stellen en 
beslissen of je deel wilt gaan nemen. Meer weten? 
Jaron Jongeneel, 06 1047 5952. 

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: 

 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 zes 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. 

 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. Daarnaast 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!  
Interesse om mee te doen? Heb je nog aanvullende 
vragen? Laat het Taco Koster weten. We starten op 
donderdagavond 19 januari en we trekken er acht 
avonden vooruit. 

» Werkgebied samenkomsten 

Overzicht samenkomsten januari: 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maand 
januari? Hier volgt een overzicht. En weet: Je bent 
van harte welkom! 
 
8 januari: Op deze zondagmorgen geven we de kleine 
Joshua Jongeneel de zegen van God mee. Hij is de 
zoon van Marianne en Desirée en het broertje van 
Emmanuel, Christianne, Natasha, Rebecca, Jonathan 
en Jalicea (Havenpoort 1). In dit samenzijn klinkt de 
vraag waar we ons door laten leiden: Angst of 
vertrouwen? 
 
8 januari doopvernieuwing: We zijn in CrossPoint een 
poosje in gesprek geweest over doopvernieuwing. En 
we hebben de keuze gemaakt om er ruimte aan te 
geven. Op deze avond zijn we met Hester Boot blij 
dat zij deze doopvernieuwing zal beleven. We richten 
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ons met elkaar op Gods trouw en bidden om de 
vervulling met de Heilige Geest! 
 
15 januari: Op deze zondag kiezen we voor een iets 
andere opzet. We gaan aan de slag met het thema 
‘Brood en vis’. Dit thema loopt weg uit het 
bijbelverhaal over de vijf broden en twee vissen. En 
de vraag is: Wat heb jij weg te geven? Taco is de 
spreker op deze morgen, maar hij roept de hulp in 
van een Amerikaanse collega . 
 
22 januari: We pakken een thema op dat vertrouwd 
in de oren zal klinken: BB’ers. We lezen het verhaal 
van een Bekende Bijbelse persoon. En ook de kleine 
groepen gaan daar mee aan de slag op een 
doordeweekse avond. Op deze zondag bevragen we 
Daniël en zijn vrienden op het woord lef! 
 
29 januari: Deze zondag is een vervolg op zondag 15 
januari. Ook nu werken we met het thema ‘Brood en 
vis’. Juist te midden van alle hectiek helpt dit thema 
om goede keuzes te maken, prioriteiten te stellen. 

» 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 Xcited op 
zaterdag 7 januari en 21 januari. De start is om 19.30 
in het Trefpunt, naast de Witte Kerk. Jij komt toch 
ook?! Het clubrooster voor de komende tijd is te 
vinden: http://clubxcited.nl/xcited/Agenda.html.  

» 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. Deze maand komen we bij elkaar op 4 en 
18 januari bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.00. 
 
 
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 

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. 

http://clubxcited.nl/xcited/Agenda.html

