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Kerk in Getsewoud 

» Missie 

Soms zijn er zo maar leuke verrassingen. Ik wil er 
eentje met je delen in deze nieuwsbrief. Sinds 1 april 
2011 werk ik in CrossPoint en Getsewoud. En vanaf dat 
moment ben ik twee keer per week in grandcafé 
Massada geweest, in het centrum van Getsewoud. Op 
dinsdagmorgen en donderdagmiddag houd ik er een 
soort spreekuur. Misschien dat luisteruur nog wel een 
betere benaming is? Door de jaren heen heb ik er heel 
wat mensen gesproken. En natuurlijk heb ik ook de 
mensen leren kennen die er werken. Prettig! 

Een poosje terug kwam de eigenaar naar me toe met 
een verrassende vraag: ‘Ik wil graag op Pasen een 
brunch organiseren voor mensen die wel een hart 
onder de riem kunnen gebruiken. Ik sponsor deze 
brunch en wil dan aan jou en CrossPoint vragen om 
mensen uit te nodigen voor deze brunch. Jullie kennen 
vast wel mensen die dit feestelijke moment zouden 
waarderen als een ondersteuning. En ja, er is plek voor 
ongeveer 70 mensen.’ 

Ik geniet hiervan! Waarom? Het is mooi om samen te 
werken en om met elkaar iets goeds voor mensen te 
betekenen! Juist op Pasen mogen we hoop delen! En 
het is mooi dat jullie allemaal nodig zijn om mensen uit 
jullie straat en netwerk op het spoor te komen die we 
zouden kunnen uitnodigen voor deze brunch. In de 
bijna zes jaar dat ik hier woon en werk, heb je me die 
vraag al veel vaker horen stellen: ‘Kijk eens om je heen 
en wat raakt dan jouw hart? Waar brengt God je in 
beweging?’ Ik verheug me op Pasen, in CrossPoint én 
in Massada! Groet, Taco 

» Nieuws kernteam 

Teamdag 
Op 11 februari hebben we als teamleiders en als 
kernteamleden een teamdag gehouden. We zijn onder 
leiding van Oeds Blok in gesprek gegaan over 
kwetsbaar leiderschap. In de praktijk is leiderschap 
vaak gebaseerd op angst en controle. Maar het kan 
ook anders! Het was inspirerend om met elkaar in de 
spiegel te kijken. Hoe kunnen we elkaar in CrossPoint 
tot zegen zijn en elkaar ook helpen om de gaven en 
talenten in te zetten die God geeft? 

Pasen Live 2017 
Al een paar jaar zingt de vraag rond: ‘Zouden we ook 
met Pasen iets kunnen doen in en voor de wijk? In de 
sfeer van de kerstwandeling?’ Een poosje terug bleek 
dat vier CrossPointers helemaal enthousiast zijn bij het 
idee van Pasen Live 2017. Als kernteam hebben we 
twee vragen gesteld aan Marjanne, Monica, Corn en 
Wendy: ‘Is Pasen Live 2017 aantrekkelijk voor mensen 
in Getsewoud? En gaat het lukken met de organisatie 
en de financiën?’ Er kwam een duidelijk positief 
antwoord en daarom is de knoop doorgehakt: we gaan 
het gewoon proberen!  
Wat is Pasen Live 2017? Met drama, multimedia en 
Nederlandstalige popmuziek wordt het verhaal van 
het lijden en sterven van Jezus uitgebeeld. Een verhaal 
van opoffering. Maar ook een verhaal van hoop. Je 
merkt: Pasen Live 2017 lijkt eigenlijk wel op The 
Passion. Dat klopt! Het verschil is dat dit op één locatie 
wordt gedaan en daarmee behapbaar is voor ons in 
Getsewoud. Er is ondertussen gekozen voor twee 
voorstellingen op zondag 9 april, om 16.00 en 20.00 

uur in de bovenzaal van de Breedenborgh. 
Op financieel vlak ligt er een extra uitdaging. Dan is het 
geweldig om te merken dat we al een flinke gift 
ontvangen hebben van het wijkbudget (een fonds 
voor activiteiten in Getsewoud). Er zijn ook nog andere 
fondsen aangeschreven en op zaterdag 18 maart is er 
een speciale feestavond. Het idee is dat er ook dan een 

Agenda 

 1 maart, 20.30 uur  Gebedskring 

 4 maart, 19.30 uur  Club Xcited 

 5 maart, 10.00 uur  Samenkomst  

 5 maart, 17.00 uur  Alpha Youth 

 6 maart, 15.30 uur  House of Joy 

 7 maart, 19.00 uur  Alphacursus 

 12 maart, 10.00 uur  Samenkomst 

 12 maart, 17.00 uur  Alpha Youth 

 13 maart, 15.30 uur  House of Joy 

 14 maart, 19.00 uur  Alphacursus 

 14 maart, 19.30 uur  Jongerengroeigroep 

 15 maart, 20.30 uur  Gebedskring 

 18 maart, 19.30 uur  Club Xcited 

 18 maart,  20.00 uur  Feestavond Pasen Live 

 19 maart, 10.00 uur  Samenkomst 

 19 maart, 17.00 uur  Alpha Youth 

 20 maart, 15.30 uur  House of Joy 

 21 maart, 19.00 uur  Alphacursus 

 25 maart, 19.00 uur  Vollebal toernooi 

 26 maart, 10.00 uur  Samenkomst 

 26 maart, 17.00 uur  Alpha Youth 

 27 maart, 15.30 uur  House of Joy 

 28 maart, 19.00 uur  Slot Alphacursus 

 28 maart, 19.30 uur  Jongerengroeigroep 

 29 maart, 20.30 uur  Gebedskring 
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mooie financiële bijdrage boven tafel komt, maar we 
realiseren ons ook dat het leuk is om elkaar in een 
andere setting te ontmoeten. Win-win! 
Jullie gaan de komende weken meer horen van 
Marjanne, Monica, Corn en Wendy. We wensen hen 
veel plezier en veel zegen bij de organisatie! 

» Werkgebied samenkomsten 

Introductiemoment 
Op zondag 5 maart en op zondag 2 april organiseren 
we als CrossPoint een introductiemoment voor 
mensen die nog niet zo lang naar CrossPoint komen op 
zondag. We nemen je graag mee in de missie en visie 
van CrossPoint. En er is alle ruimte om je vragen te 
stellen. We trekken er een uurtje vooruit. Je hoeft je 
niet aan te melden of zo. Welkom! 

Samenkomsten in de maand maart: 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maand 
maart? Hier volgt een overzicht. Weet je welkom! 
 

5 maart: 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 oude 
Sarah, de vrouw van Abraham. Haar verhaal tovert een 
glimlach op je gezicht. 
 
12 maart: Vlak voor de verkiezingen pakken we het 
thema ‘Kies wijzer’ voor de tweede keer op. Nu met 
aandacht voor het begrip Veiligheid. In ieder geval ook 
met een interview met de wijkagent. En welke rol 
speelt het begrip veiligheid bij de verkiezingen en in de 
bijbel? Laat je mening scherpen op deze morgen! 
 

19 maart: Op deze zondag gaan we verder met de 
reeks BB’ers. In dit samenzijn begroeten we Ilonka 
Terlouw als gastspreker in CrossPoint. Zij pakt het 
thema boosheid op aan de hand van het verhaal van 
ene Naäman. En of we het nu willen of niet, boosheid 
is een belangrijk thema in ons leven. 
 
26 maart: Te midden van alle BB’ers lijkt het ons leuk 
om een keer een BN’er in CrossPoint uit te nodigen en 
te bevragen: ‘Hoe beleef jij je geloof? Wat ontdek jij 
van God in je leven?’ Het was even spannend, maar 
we zijn hartstikke blij dat we op deze morgen Brownie 
Dutch als gast in CrossPoint mogen verwelkomen!  

» Werkgebied groeien en leren 

Kleine groepen 
Op doordeweekse avonden zijn er tal van plekken 
waar mensen samenkomen om hun leven met elkaar 
te delen en geloven te beleven. We gebruiken daarbij 
verschillende stijlen en vormen. En er is altijd plek om 
aan te haken. Ben je wat korter in CrossPoint, meld je 
aan op groeienenleren@crosspointgetsewoud.nl. 
Voorbeeld: de creatieve groep kan best meer mensen 
gebruiken die aan de hand van creatieve verwerkingen 
hun geloof verdiepen en verbeelden. Marieke Kool 
geeft je graag meer info over deze kleine groep. 

Kring ‘Ik geloof, geloof ik’ 
Een groep van 10 deelnemers (vooral mensen die de 
Alphacursus hebben gevolgd) zijn drie avonden in 
gesprek gegaan over de basics van geloven. Drie 
uitspraken waren daarbij leidend: ik geloof in God de 
Vader, ik geloof in de Zoon Jezus Christus en ik geloof 

in de Heilige Geest. Samen eten was een belangrijk 
onderdeel bij deze avonden. In de maand maart gaan 
de deelnemers in kleinere groepen in gesprek met 
mensen uit CrossPoint. De insteek bij deze gesprekken 
op 2, 16 en 30 maart is vooral: samen eten, elkaar 
ontmoeten en in gesprek raken over de praktijk van 
geloven. ‘Hoe doe je dat nou, Gods stem in je leven 
ontdekken?’ ‘Wat betekent het eigenlijk om christen 
op je werk te zijn?’ ‘Waarom is het zo ingewikkeld om 
anderen te vergeven?’ Zinvol, deze gesprekken! 

Alphacursus 
Deze kennismakingscursus is al weer een eind op 
streek. Deze keer met een relatief kleine groep, vijf 
deelnemers. Maar met prachtige gesprekken en 
vragen over geloven! Op vrijdag 3 maart en zaterdag 4 
maart is het weekend gepland. Met alle ruimte om in 
gesprek te gaan over het werk van de Heilige Geest! 

» Werkgebied jeugd 

Alpha Youth 
Deze Alphacursus is speciaal op jongeren gericht. In 
deze weken komt deze groep op iedere zondagavond 
bij elkaar. Lekker eten, veel gezelligheid, goeie 
gesprekken over geloven en God. Met alle ruimte om 
vragen te stellen. Het is mooi om deze plek voor en 
met jongeren te creëren! 

Club Xcited 
Deze maand is er club op zaterdag 4 en 18  maart, de 
start is om 19.30 in het Trefpunt in de Witte Kerk. Het 
clubrooster 2016-2017 van Xcited is te vinden op deze 
link: http://clubxcited.nl/xcited/Agenda.html.  

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

CrossPoint gebedskring 
Weet je welkom om mee te bidden bij de 
gebedsgroep. Met een kleine groep mensen komen 
we één keer in de twee weken bij elkaar en bidden 
voor elkaar, CrossPoint en Getsewoud. Deze maand 
komen we bij elkaar op 1, 15 en 29 maart bij Frans de 
Graaf, Laan van Aïda 41. De start is om 20.30 uur. Meer 
info: gebed@crosspointgetsewoud.nl. 

St. John’s Cheribo in Kenia 
Twee weken geleden hebben we namens jullie 
allemaal een brief naar onze partnergemeente in 
Kenia gestuurd (zie de bijlage bij deze nieuwsbrief). In 
deze brief stellen we de nieuwe werkgroep (Tialda 
Boer, Michon Keuken en Paul Schot) voor en proberen 
we het contact aan te trekken. Eén gebedspunt voor 
de St, John’s Cheribo gemeenschap is al in de media 
gekomen: in Kenia is een aanhoudend watertekort en 
dat zorgt voor grote problemen. Zodra we reactie 
hebben gekregen horen jullie dat. Hebben jullie 
vragen of opmerkingen: laat het ons weten! 

» Gemeenteweekend 

Gemeenteweekend/Geef je snel op 
Over een kleine vier maanden is het zover: het eerste 
gemeenteweekend! Als organisatieteam hebben we 
er enorm veel zin in en we horen ook enthousiaste 
reacties van jullie. Inmiddels hebben de eerste 25 
mensen zich opgegeven. We willen jullie aanmoedigen 
om je zo snel mogelijk op te geven. Dat helpt bij de 
voorbereidingen. 

 Op vrijdag 24 februari hebben we als organisatieteam 
al even een rondleiding gehad op de locatie. Onze 
conclusie: het is een toplocatie met veel faciliteiten en 
morgelijkheden en ... er is genoeg ruimte! Twijfel je 
nog, zou je eigenlijk wel willen meegaan maar weet je 
niet hoe, is de bijdrage een uitdaging, laat het ons 
vooral weten. Dan komen we vast tot een oplossing.  
O ja, wanneer en waar was het ook al weer: van vrijdag 
23 juni tot en met zondag 25 juni, landhuis De 
Lindenhorst in Driebergen. Op de website vind je 
informatie en het inschrijfformulier. Snel invullen: 
http://crosspointgetsewoud.nl/welkom-bij-
crosspoint/gemeenteweekend-be-connected/.  

 

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) 

Maaike Scheffers (Samenkomsten) 

Eveline Schot (Groeien en Leren) 

Lucresia de Ruiter (Jeugd) 

Jan Dick Verkerk (Beheer) 

René Kroes (Goed  Doen) 

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. 
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