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Kerk in Getsewoud 

» Nieuws kernteam 

Gemeenteweekend 
Verderop kun je meer lezen over een nieuw fenomeen 
in CrossPoint: Een weekend er op uit! We zijn er 
enthousiast over. Het is een mooie kans om te bouwen 
aan onderlinge relaties. We hopen dat veel mensen 
mee zullen gaan! En we genieten van het 
enthousiasme van de mensen die dit voorbereiden! 

Brood en vis 
Op drie zondagen klinkt dit thema aan de hand van het 
verhaal over het jongetje dat vijf broden en twee 
vissen aan Jezus geeft. Delen wordt vermenigvuldigen 
in de handen van Jezus. Er is meer dan genoeg voor 
iedereen. (En ja, een stap terug doen is daarbij ook van 
belang.) We hopen dat dit thema je helpt om meer te 
ontdekken wat jouw broden en vissen zijn die je aan 
Jezus kunt geven en die ingezet kunnen worden om de 
nood van anderen te verlichten. En deze insteek kun je 
dus ook aan CrossPoint zelf koppelen: Welke gaven en 
talenten kun je inzetten om anderen tot zegen te zijn? 
We vormen met elkaar een veelkleurig geheel! 

Teamleider Goed Doen 
Als teamleider Goed Doen heeft Jaap van Turennout 
aangegeven te stoppen. Hij heeft ontdekt dat hij niet 
de juiste persoon is op die plek. Goed doen naar 
anderen heeft zijn hart, maar dat is iets anders dan als 
teamleider functioneren. We zijn blij en dankbaar voor 
de inzet van Jaap en weten dat hij met zijn gaven en 
talenten veel voor anderen zal blijven betekenen! We 
gaan de komende maanden gebruiken om te kijken 
hoe we deze vacature oppakken. In die tijd zal René 

Kroes het aanspreekpunt zijn en hij zal daar 
ongetwijfeld anderen bij betrekken. Want Goed Doen 
is niet iets voor een paar actievelingen, het hoort bij 
de cultuur van het koninkrijk van God. En de vraag is: 
Hoe kunnen we elkaar daarin stimuleren? 

Teamdag 
Als kernteamleden en teamleiders komen we op 
zaterdag 11 februari bij elkaar om ons een dag te 
bezinnen. Een heisessie dus. (We zijn overigens 
gewoon in het Buurthuis Het Contact!) We hebben 
Oeds Blok van Urban Expressions uitgenodigd om ons 
mee te nemen in twee vragen: Hoe blijven we als 
gemeente verbonden met de mensen om ons heen en 
hoe geven we leiding in een veranderende cultuur? 

Financiën 
Als kernteam maken we jullie graag attent op de 
financiële actie die van start is gegaan. De laatste jaren 
hebben we op dit vlak mooie stappen gezet. We 
worden steeds minder afhankelijk van de steun van 
anderen. En dat is een gezond proces. Ook in 2017 
willen we graag een volgende stap zetten. We doen 
een beroep op je! Verderop in deze nieuwsbrief kun je 
er meer over lezen. (En we zijn dankbaar voor de 
mensen die dit proces aansturen en begeleiden! Het is 
een flinke klus!) 

» Werkgebied samenkomsten 

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

 
5 februari: Op deze zondag nemen we je mee in de 
reeks BB’ers. Bekende Bijbelse personen delen hun 
levensverhaal met je. Deze keer met focus op de jonge 
Samuël die Gods stem ontdekt in zijn leven. Martijn 
Vellekoop is de gastspreker op deze morgen. (Leuk 
weetje: Martijn is betrokken bij het opstarten van 
pioniersplekken in de Protestantse Kerk in Nederland.) 

Agenda 
 

 2 februari, 18.30 uur     Marriage Course 

 2 februari, 19.00 uur     ‘Ik geloof, geloof ik’ 

 4 februari, 19.30 uur     Club Xcited 

 5 februari, 10.00 uur     Samenkomst 

 5 februari,17.00 uur     Alpha Youth 

 6 februari, 15.30 uur     House of Joy 

 7 februari, 19.00 uur     Alphacursus 

 9 februari , 18.30 uur    Marriage Course 

 12 februari,10.00 uur    Samenkomst 

 12 februari,17.00 uur    Alpha Youth 

 13 februari, 15.30 uur    House of Joy 

 14 februari, 19.00 uur    Alphacursus 

 15 februari, 20.30 uur    Gebedskring 

 16 februari, 18.30 uur    Marriage Course 

 16 februari, 19.00 uur    ‘Ik geloof, geloof ik’ 

 17 februari, 19.30 uur    Club Xcited 

 19 februari, 10.00 uur    Samenkomst 

 19 februari, 17.00 uur    Alpha Youth 

 20 februari, 15.30 uur    House of Joy 

 23 februrari, 18.30 uur    Marriage Course  

 26 februari, 10.00 uur    Samenkomst 

 26 februari, 17.00 uur    Alpha Youth 

 27 februari, 15.30 uur    House of Joy   

 28 februari, 19.00 uur    Alphacursus    
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12 februari: Op deze zondag zoeken we meer de 
interactie. Voor de derde keer werken we met het 
thema Brood en vis. We hebben al geluisterd naar een 
prikkelende toespreek van Albert Tate. En op 29 
januari hebben we de vraag gesteld welke nood ons 
hart raakt. Nu is de insteek: Wat heb jij te geven als 
brood en vis? (En dus ook: Wat niet!) Een zoektocht 
naar gaven en talenten. En hoe kunnen we elkaar 
daarbij helpen? 
 
19 februari: Dit is een zondag in de reeks BB’ers. Nu 
zoomen we in op het leven van Job. Hij is alleen al 
spreekwoordelijk verbonden met het lijden. Een pittig 
onderwerp dus. En ook eerlijk en kwetsbaar. Hoe gaan 
we om met het lijden dat ons treft en welke rol speelt 
ons geloof dan? Een simpel antwoord is er niet. Maar 
Taco hoopt je wel handvatten mee te geven. 
 
26 februari: We zijn op weg naar de verkiezingen. In 
deze samenkomst is het thema: Kies wijzer. De exacte 
invulling zijn we nog aan het uitwerken. Tegen die tijd 
krijg je meer info. Maar het belooft een spannend 
geheel te worden. Lekker actueel ook. 

» Werkgebied jeugd 

Alpha Youth 
Alpha Youth is begonnen! Tussen de 10 en 12 jongeren 
komen elke zondagmiddag naar de Laan van 
Loevestein om meer te leren over God, geloven en de 
Bijbel. Na pizza, pasta of ander lekkers (dat met veel 

zorg bereid is door talentvolle kokers) is er een 
inleiding over een onderwerp waarna in kleine 
groepjes daarover wordt doorgepraat. We zijn blij en 
dankbaar voor de enthousiaste jongeren, gezellige 
ontmoetingen en open gesprekken. 

Club Xcited/Ouderavond 
Xcited heeft in januari twee avonden achter de rug! 
Zaterdag 21 januari was het de alom bekende 
ouderavond. De avond waarop de ouders ook 
onbeperkt aan de chips en cola mochten  Bij 
binnenkomst werden de ouders met hun puber op de 
gevoelige plaat gelegd met een polaroid camera. Na 
even flink wapperen kwamen de lachende gezichten 
tevoorschijn! Na een voorstelronde van de leiding 
stond het eerste spel op het programma. Tijdens dit 
spel der titanen streden de mannen tegen de 
vrouwen. Papa’s en mama’s die heen en weer renden 
om hun eigen schoenen te zoeken, menig tiener stond 
met een glimlach op zijn gezicht. Voor de pauze stond 
de koewizzzz op de planning, 15 nummers moesten 
worden geraden. (Dit varieerde van psalm 42 tot 
Hillsong United en weer terug naar Elly en Rikkert.) Na 
een zak spek te hebben overhandigd aan de winnende 
groep was het ein-de-luk tijd voor chips en cola. Na de 
pauze hebben we nagedacht over ‘Xcited’. Aan de 
hand van een aantal vragen en steekwoorden 
brachten de groepen onder woorden wat Xcited voor 
hen betekent, hoe ze een Xcited avond beleven en wat 
ze hierin voor elkaar betekenen. Het was gaaf om de 
ouders een kijkje in de keuken van Xcited te kunnen 

geven. Deze maand is er club op zaterdag 4 en 17 
februari, start om 19.30 in het Trefpunt. (Het rooster 
vind je op http://clubxcited.nl/xcited/Agenda.html.)  

» Financien 

Actie 
We kijken met dankbaarheid terug op 2016! Financieel 
hebben we een mooie stap gemaakt in de richting van 
een sluitende begroting. Het doel van de collecte 
opbrengsten (EUR 18.500) hebben  we gehaald en met 
de vrijwillige bijdrage zijn we uitgekomen op EUR 
71.800. Per saldo kwamen we over 2016 nog wel ruim 
EUR 21.000 te kort. Voor 2016 wordt dit bedrag 
aangevuld door de bijdrage uit de Solidariteitskas. 
De actie voor de vrijwillige bijdrage 2017 is deze week 
gestart. De brieven zijn verspreid en we rekenen er op 
ook dit jaar het doel van EUR 76.100 te halen. Dit 
betekent  dat we van iedereen vragen of de bijdrage 
aan CrossPoint verhoogd kan worden. We ontvangen 
graag alle antwoordformulieren retour zodat we een 
inschatting kunnen maken, waar we in 2017 vanuit 
kunnen gaan. (Dus ook als de vrijwillige bijdrage door 
jou zelf wordt overgemaakt.)  
Je kunt het antwoordformulier mailen naar het adres  
administratie@crosspointgetsewoud.nl of inleveren 
tijdens de samenkomsten in februari. We hopen op 
een voorzetting van de financiële groei, zodat we onze 
plannen kunnen uitvoeren en uitbreiden en we 
toewerken naar een sluitende begroting! Alvast 
hartelijk bedankt voor jouw steun en bijdrage! 

http://clubxcited.nl/xcited/Agenda.html
mailto:administratie@crosspointgetsewoud.nl
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» Werkgebied omzien/goed doen 

CrossPoint gebedskring 
Weet je van harte 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. De komende tijd komen we bij elkaar op 
15 februari en 1 maart bij Frans de Graaf, Laan van 
Aïda 41, gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.30. 

Omzien met elkaar 
We praten met regelmaat over omzien naar elkaar. Er 
zijn mooie voorbeelden te benoemen. Maar het loopt 
ook wel eens anders. In CrossPoint vinden we het 
belangrijk om te benadrukken dat we daar met elkaar 
verantwoordelijk voor zijn. Mis je iemand? Ga zelf naar 
iemand toe! Hoor je een zorgelijk bericht? Maak er zelf 
een gebedspunt van en vraag je af hoe je iemand kunt 
ondersteunen! En natuurlijk is dit ook één van de 
doelstellingen van de kleine groepen: Omzien naar 
elkaar is iets dat we met elkaar handen en voeten 
geven. Is daarmee alles gezegd? Natuurlijk niet. Voel 
je daarom ook altijd vrij om vragen en zorgen neer te 
leggen bij Dennis Honcoop, teamleider Omzien. 

» Gemeenteweekend 

Gemeenteweekend ‘Be Connected’ 
Van vrijdagmiddag  23 juni tot en met zondagmiddag 
25 juni is het zo ver! Het CrossPoint-weekend! Het 
staat in teken van het thema ‘Be Connected’. Want dat 

is ons doel: elkaar en God beter leren kennen. Het 
thema zal worden uitgewerkt in lezingen, sport en spel 
en workshops. Maar er is vooral tijd voor ontmoeting 
met elkaar met een flinke portie ontspanning en 
gezelligheid. Iedereen, van jong tot oud, is welkom! 
Voor kinderen en tieners zijn er aparte activiteiten. De 
allerkleinsten blijven bij de ouders dus daar wordt 
geen centrale oppas voor geregeld. 
We verblijven op landgoed De Lindenbergh in 
Driebergen. De locatie is eigendom van Youth for 
Christ. Op het landgoed kan gekampeerd worden 
maar er is ook gelegenheid om binnen te slapen. Er zijn 
vier slaapzalen met zes douches en toiletten. Er zijn 
twee kleine zalen met resp. 4 en 5 stapelbedden en 
twee grotere zalen met resp. 9 en 12 stapelbedden. 
We zullen de slaapzalen verdelen: waarschijnlijk twee 
voor mannen en twee voor vrouwen, afhankelijk van 
de aanmeldingen. Dekens en kussens zijn aanwezig. In 
de keuken en de eetzaal van het hoofdgebouw kunnen 
we terecht voor het maken en eten van maaltijden. 
Kamperen doen we in de boomgaard waar ook 
caravans terecht kunnen. Meer informatie over de 
kosten en aanmelden vind je in het bijgaande 
aanmeldformulier. Inschrijven kan t/m 1 juni! 

» Overig 

Volleybal 
Hoe gaaf is dit: Jan Bos organiseert op 25 maart een 
beachvolleybal toernooi in The Beach in Aalsmeer, van 
19.00 tot 21.30 uur. Hij daagt kerken uit om met één 

of meer teams mee te doen. Als CrossPoint gaan we 
die beker natuurlijk pakken! Even praktisch: Het is 
vanaf 14 jaar en ouder. Een team bestaat uit minimaal 
5 en maximaal 9 personen (en in dat geval heb je dus 
4 wisselspelers). De insteek is recreatief volleybal, je 
hoeft dus geen pro te zijn. Kortom, formeer een team 
en meld je aan bij Jan, mailbos2@zonnet.nl. (De 
kosten zijn 5 euro pp.) Aanmelden kan tot 1 maart. 

Opwekking 2017 
Van vrijdag 2 t/m maandag 5 juni 2017 organiseert 
Opwekking haar jaarlijkse pinksterconferentie in 
Biddinghuizen. Het thema dit jaar is: Gods Geest geeft 
Lev. Tijdens deze dagen zijn er verschillende 
programma’s voor volwassenen, kinderen, tieners en 
jongeren. Op www.opwekking.nl vind je meer info.  
Sinds een aantal jaren staan we als groep uit 
CrossPoint en Witte Kerk bij elkaar op het 
zogenaamde Venneperveld. Het is speciaal om samen, 
op een heel andere plek dan gebruikelijk, als 
gemeenteleden de Heer te zoeken; om meer over 
Hem te leren en Hem te aanbidden.  
Vanaf 1 februari kun je je aanmelden! Hoe je dat 
precies kunt doen, lees je in de bijlage. Heb je vragen 
of is iets niet duidelijk? Laat het dan even weten aan 
Anita van Beem, avanbeem@filternet.nl. 
 
 
Een hartelijke groet, Taco Koster en Els Natzijl  
 
 

mailto:mailbos2@zonnet.nl
http://www.opwekking.nl/
mailto:avanbeem@filternet.nl
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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. 


