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Kerk in Getsewoud 

» Nieuws kernteam 

House of Joy 
Op 23 mei 2016 was de eerste middag van House of 
Joy. We zijn bijna een jaar verder. Op 22 mei 2017 is er 
een feestelijke middag om de eerste verjaardag te 
vieren met de bezoekers. Maar ook als CrossPointer 
ben je welkom! (Verderop lees je er meer over.) Als 
kernteam zien we dit als een voorbeeld van een 
beweging die we in CrossPoint willen stimuleren.  
Het is een beweging die zich kenmerkt door deze 
vragen: ‘Waar word je geraakt door wat om je heen 
gebeurt en op welke manier kun je mensen dienen en 
liefhebben? En hoe vormt zich dan een nieuwe 
gemeenschap en hoe wordt het evangelie zichtbaar?’  
Je voelt aan: Met dit soort vragen trek je er op uit en 
ga je op zoek naar mensen die we waarschijnlijk op 
zondagmorgen niet zullen ontmoeten. Weet dat dit 
verlangen doorklinkt in de missie en visie van 
CrossPoint. Ben je hier enthousiast over en heb je het 
idee dat je een stap wilt zetten, neem dan zeker 
contact op met één van de kernteamleden!  

Gemeenteweekend 
Heb je de knoop al doorgehakt om wel of niet mee te 
gaan met het gemeenteweekend? Wacht er niet te 
lang mee. En als kernteam hopen we dat veel mensen 
aan zullen haken. (Het is sowieso gaaf om te horen dat 
juist nieuwe mensen zich al hebben aangemeld.) We 
zijn enthousiast over dit weekend omdat we ons 
realiseren dat community building (mooi Nederlands 
woord) een hele belangrijke factor is in de manier 
waarop we kerk zijn in Getsewoud. Niet voor niets is 
‘samen’ één van onze trefwoorden. En zo’n weekend 
helpt om er handen en voete aan te geven. (Op de 

website kom je de praktische info tegen en daar vind 
je ook het aanmeldingsformulier.) 

Bemensing kernteam 
Al eerder heb je kunnen lezen dat Guido Quispel zal 
stoppen als kernteamlid en penningmeester. Helaas 
delen we nu ook het nieuws dat Sandra Wemer zal 
stoppen als kernteamlid. Ze doet het al een poosje 
rustig aan in een zoektocht naar een goede balans. En 
nu heeft ze de knoop doorgehakt om te stoppen. We 
gaan haar hartstikke missen. Dat is duidelijk. We kijken 
met dankbaarheid terug op haar creatieve en 
inspirerende inbreng! Het betekent ook dat we nu op 
zoek zijn naar twee mensen die hun plek in het 
kernteam willen innemen. Wil je in deze zoektocht 
meedenken en bidden? (En geef je suggesties door!)  

» House of Joy 

1 jaar House of Joy: Feest 
Op maandag 22 mei vieren we dat House of Joy één 
jaar onderweg is. Als team (Manja Arents, Jacqueline 
Koster, Marieke Kool, Lia Zwart, Els Natzijl en Taco 
Koster) zijn we enorm dankbaar! Dankbaar voor de 
mooie mensen die we hebben leren kennen in het 
afgelopen jaar. (House of Joy kent ondertussen meer 
dan 40 bezoekers.) Dankbaar voor de kans die we 
krijgen om liefde en hulp te delen met mensen die 
nieuw in onze samenleving zijn. In het afgelopen jaar 
is een mooie community gevormd met statushouders 
uit allerlei landen, met verschillende verhalen en 
religieuze achtergronden. Iedere maandagmiddag 
lopen bezoekers naar binnen, ontmoeten elkaar en 
oefenen Nederlands. Het is bijzonder om elkaars 
verhalen te horen en samen op te trekken. Bij de 

maaltijd nemen we de tijd om een stukje uit de bijbel 
te lezen en te bidden. Als team delen we iets van onze 
inspiratie, overigens zonder dat bezoekers verplicht 
zijn om mee te doen. We delen liefde, belangstelling 
en bieden hulp. Hoe mooi zou het zijn als meer 
mensen uit CrossPoint betrokken raken: 

• Je kunt je aanmelden als taalmaatje. Marieke 
Kool kan je er mooie verhalen over vertellen. 

• Hoe zou het zijn als iedere week een jongere 
statushouder bij jou thuis mee komt eten. (En 
voel je dan niet verplicht om iedere keer een 
vijf gangen diner te maken. Je laat gewoon 
iemand meedraaien in jouw gezin.) Bart en 
Caroline Burger kunnen je er veel meer over 
vertellen. 

Agenda 

• 6 mei, 17.45    Club Xcited Pannenkoeken 

• 7 mei, 10.00    Samenkomst 

• 8 mei, 15.30    House of Joy  

• 9 mei, 19.30    Jongeren groeigroep 

• 10 mei, 20.30    Gebedskring 

• 11 mei, 19.00    Ik geloof, geloof ik 

• 14 mei, 10.00    Samenkomst 

• 15 mei, 15.30    House of Joy 

• 16 mei, 19.45    Opnieuw op weg 

• 18 mei, 19.00    Ik geloof, geloof ik 

• 20 mei, 19.30    Club Xcited 

• 21 mei, 10. 00   Samenkomst 

• 22 mei, 15.30    House of Joy / Feest 

• 24 mei, 20.30    Gebedskring 

• 28 mei, 10.00    Samenkomst 

• 29 mei,15.30    House of Joy 

• 30 mei, 19.45    Opnieuw op weg 
 
 

 



 

Kerk in Getsewoud 

Op maandag 22 mei vieren we feest. Wil je delen in 
deze feestvreugde? Je bent welkom! Maar neem dan 
ook iets lekkers mee. Dat hoeft geen hele maaltijd te 
zijn. Gewoon iets lekkers. We proberen ook twee 
workshops te organiseren op deze middag. Deel mee 
in de vreugde! (Buurthuis Het Contact, Sandestein 42.) 

» Werkgebied samenkomsten 

Samenkomsten in de maand mei 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maand 
mei? Hier volgt een overzicht. Weet je welkom! We 
gaan werken met twee nieuwe thema’s, allebei 
afkomstig uit de filmwereld! 
 
7 mei: Planet Earth. Op deze zondag starten we met 
de nieuwe reeks Planet Earth. Deze bekende serie 
toont prachtige beelden van de natuur. Veel mensen  
zijn onder de indruk. Wij gebruiken die beelden om 
dieper in te steken op herkenbare ervaringen. Het 
beeld van de woestijn roept associaties op als droogte 
en dorheid. Zo kun je je leven ervaren. (Veel mensen 
lopen bijvoorbeeld tegen een burn out aan.) Hoe kun 
je daarin een weg vinden? Wat reikt de bijbel ons aan 
op dit terrein? Ook in de bijbel wordt het beeld van de 
woestijn gebruikt! (Op deze zondag zoeken we ook 
een stukje interactie met elkaar.) 
 
14 mei: The Bucketlist. Deze wereldberoemde film 
gebruiken we als kapstok voor een vijftal diensten, één 
keer in de twee weken. De film vertelt het verhaal van 
twee zieke mannen die op hun ziekbed besluiten om 
hun bucketlist af te werken. Samen beleven ze van 
alles en voeren ongemerkt bijzondere gesprekken. Op 
deze zondag steken we in op de vraag hoe je je tijd 

invult? Wat staat er hoog op jouw bucketlist? Waar 
maak je je druk om? En op welke manier leert God ons 
om anders te kijken naar onze tijd en prioriteit? (Op 
deze zondag gebruiken we het format dat de 
gastvrouw en spreker de samenkomst inkleuren.) 
 
21 mei: Planet Earth. Prachtige natuurbeelden. Maar 
er is ook een andere kant op onze planeet. Steeds 
meer mensen wonen in steden en dat zijn jungles op 
zichzelf geworden. Steden zijn maar al te vaak 
broedplaatsen van creativiteit en vernieuwing, maar 
het zijn ook plekken van armoede en eenzaamheid. En 
daarmee hebben we al genoeg lijnen te pakken om op 
deze zondag over na te denken. Wist je trouwens dat 
er in de bijbel ook opvallend vaak over steden 
gesproken wordt? (Op deze zondag zoeken we ook 
een stukje interactie met elkaar.) 
 
28 mei: The Bucketlist. De tweede samenkomst aan de 
hand van deze bekende film. We steken in op de 
relaties in ons leven. De ene hoofdpersoon herstelt de 
uitgebluste relatie met zijn vrouw en de andere 
hoofdpersoon herstelt de relatie met zijn dochter en 
kleinkind. Hoe bouwen wij aan onze relaties en welke 
spiegel houdt God ons voor als we over relaties 
nadenken? Mooie vragen! Dit samenzijn kent 
trouwens een extra feestelijk moment: Nathan, het 
zoontje van Marissa en Ferdi zal gedoopt worden! 

» Werkgebied groeien en leren 

‘Ik geloof, geloof ik’ 
Bijna ongemerkt is in januari een groep van negen 
personen gestart. Negen personen die zich wilden 

verdiepen in geloven en de praktijk van geloven. Ze 
zijn drie avonden in college stijl aan de slag gegaan 
met de kern van geloven. En vervolgens zijn ze drie 
avonden bij verschillende CrossPointers op bezoek 
gegaan om verder te praten over de praktijk van 
geloven. Mooie ervaringen zijn opgedaan. In de 
maand mei staan er nog twee avonden gepland, op 11 
en 18 mei. Het leuke is trouwens: Bijna alle avonden 
zijn gecombineerd met samen eten! 

Terugblik Alphacursus 
De Alphacursus zit er op. Hoewel, op dinsdagavond 6 
juni is er al een reünie gepland! Binnenkort ga je in een 
samenkomst het verhaal horen van een deelnemer 
aan de cursus. Als team (Mirjam Goudriaan, Rob van 
den Hooff, Joke Hoogendoorn en Taco Koster) hebben 
we genoten van de prikkelende vragen. (Dat is echt 
een aanrader voor christenen: Je komt namelijk niet 
weg met makkelijke antwoorden!) En we hebben 
genoten van de stappen die de deelnemers hebben 
gezet! 

» Werkgebied jeugd 

Pannenkoeken Club Xcited 
Op zaterdag 6 mei organiseren de tieners van Xcited 
een pannenkoekenfeest in buurthuis Het Contact. De 
tieners zijn dan druk in de weer met het bakken van 
pannenkoeken. En dat doen ze voor het goede doel: Je 
mag als bezoeker van dit evenement een gift geven 
voor de Voedselbank in de Haarlemmermeer. Jullie 
zijn van harte welkom, om 17.45 uur in het buurthuis 
(Sandestein 42). Meld je van te voren wel even aan op 
de mail: clubxcited@gmail.com 



 

Kerk in Getsewoud 

» Werkgebied omzien/goed doen 

Gebed en zalving 
Het was bijzonder om als gemeente rondom Ruben, 
Christa en Guido te staan bij het moment van gebed 
en zalving. Bedankt voor jullie meebidden! Te midden 
van zorg en ziekte blijven we bidden. Het was goed en 
bemoedigengd om de woorden van Jakobus 5 met 
elkaar in praktijk te brengen. En op een later moment 
kunnen Guido en Christa er misschien nog eens iets 
over vertellen? Voor nu: Voel je vrij om gebed en 
zalving te vragen in moeilijke situaties. Je kunt Dennis 
Honcoop er op aanspreken. (En wil je de toespreek 
over dit onderwerp nalezen, stuur een mail naar Taco.) 

Brief St John’s Cheribo church  
Op 1 april ontvingen we een reactie van St John’s 
Cheribo Church uit Kericho, Kenia. Wij ontvangen van 
hen de hartelijke groeten in de naam van onze Heer en 
Heiland Jezus Christus. 
St John’s Cheribo Church heeft een werkgroep 
opgericht voor de churchlink. Deze werkgroep bestaat 
uit 11 mensen waarvan de predikant, pastor Hillary 
Moi, de voorzitter is. De werkgroep kwam samen op 
19 februari en ze hebben gesproken over het 
uitwisselen van ideeën tussen de werkgroepen en hoe 
de communicatie met CrossPoint sterker kan worden. 
St John’s Cheribo heeft een algemeen emailadres 
ingesteld, zodat communicatie niet meer van een 
persoonlijk account afhankelijk is. Ook hebben ze 
besloten dat de werkgroep tweewekelijks bij elkaar 
gaat komen.  
Verder schrijven ze ons dat de leden elke woensdag bij 
elkaar komen voor geestelijk voedsel. De kerk richt 

zich op het openen van nieuwe kerken zoals in 
Kiptegan (15 km van Kericho). Ook is de kerk in de 
plaats Reresik (30 km van Kericho) nieuw leven 
ingeblazen. Het gaat goed met de school (Roda 
Academy) die wordt gesteund en waar 50 leerlingen 
onderwijs krijgen. Het is hun gebed dat er permanente 
klaslokalen komen om zo de leeromgeving te 
verbeteren.  
De droogte is een grote uitdaging en men maakt zich 
met name zorgen over het feit dat de droogte steeds 
vaker voorkomt. Het heeft verwoestende gevolgen 
voor het levensonderhoud van de leden van de kerk 
en de gemeenschap. Het is hun gebed om tot een 
duurzame oplossing te komen door het aanleggen van 
een waterput ten behoeve van de kerk en lokale 
gemeenschap. In het verlangen dat de landbouw 
activiteiten zullen verbeteren.  

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. Deze maand komen we bij elkaar op 10 en 
24 mei bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Je kunt dit mailadres 
ook gebruiken om gebedspunten door te geven. 

Opnieuw op weg 
De reeks van vijf avonden om in gesprek te gaan over 
de gevolgen van je scheiding is van start gegaan. De 
volgende avond is op donderdag 16 mei. Meer info 
vind je op de website. 
 
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 is even aanspreekpunt voor 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. 

 


