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Kerk in Getsewoud 

 

Agenda 
 

• 6 juni, 19.00    Reunie Alphacursus 

• 7 juni, 20.30    Gebedskring 

• 10 – 12 juni    Club Xcited kamp 

• 11 juni, 10.00    Samenkomst 

• 12 juni, 15.30    House of Joy 

• 13 juni, 19.45    Opnieuw op weg 

• 16 juni, 22.00    Nacht van gebed 

• 18 juni, 10.00    Samenkomst 

• 19 juni, 15.30    House of Joy 

• 21 juni, 20.30    Gebedskring 

• 23 - 25 juni    Gemeenteweekend 

• 25 juni, 11.00    Samenkomst feesttent 

• 26 juni, 15.30    House of Joy 

• 27 juni, 19.45    Opnieuw op weg 
 

 

» Missie 

De dag na het Pinksterfeest. Ik zit op mijn vaste stek 
in grandcafé Massada. Een oudere vrouw komt 
binnen lopen. We zien elkaar vaker en begroeten 
elkaar hartelijk. Haar man is er niet. En al snel blijkt 
dat er een vervelend verhaal achter zit: hij is in het 
ziekenhuis opgenomen. Ik besluit om bij haar aan het 
tafeltje te gaan zitten en de tijd te nemen om haar 
verhaal te horen. Er komt van alles naar boven en er 
zijn zo veel meer zorgen die benoemd worden. Na dit 
gesprek zit ik achter mijn laptop om deze 
nieuwsbsrief af te ronden. En ik realiseer me dat de 
impact van Pinksteren mij uitdaagt: 

Ben ik bereid om te investeren in andere mensen? En 
mag het me tijd kosten als me misschien wel 
gevraagd wordt om van de week naar het ziekenhuis 
te rijden? En wat mij betreft is dat ook een vraag aan 
ons als kerk: Zijn we druk met ons zelf bezig of mag 
het ons tijd kosten om te investeren in anderen? 

Los van het feit dat ik een luisterend oor kon  bieden, 
voelde ik me knap machteloos. De problemen waren 
te groot om even snel opgelost te worden. Maar het 
was juist daarom ook een kans om te zeggen dat ik 
voor haar en haar man zou bidden (zelf hebben ze 
niet zo veel met geloven). En juist deze opmerking 
raakte haar diep.  

Pinksteren is voor mij dat ik vrijmoedig blijf delen van 
mijn geloof in God en dat ik verwachtingsvol blijf 
bidden. Het goede nieuws van Jezus is te mooi om 
weg te stoppen in onze samenkomsten en onze 
activiteiten. Met Pinksteren word je uitgedaagd om je 
comfortabele positie te verlaten. Groet, Taco 

» Nieuws kernteam 

Samen eten 
Als teamleiders en kernteamleden zijn we onze 
vergadering begonnen met een maaltijd. Samen eten 
is een prachtige kans om samen op te trekken en 
verhalen te delen. En dan is het ook niet meer dan 
logisch om samen te bidden. Het is overigens ook 
bijzonder om te zien dat ons kerk zijn steeds vaker 
verbonden is met samen eten: 

• De Alphacursus is waarschijnlijk het meest 
bekende voorbeeld. De maaltijd is simpelweg 
onderdeel van de cursus. 

• De kring ‘Ik geloof, geloof’ is een plek 
geworden van gesprekken over de inhoud en 
de praktijk van geloven. En ja, samen eten 
helpt om de gesprekken te verdiepen. 

• House of Joy is niet meer in te denken zonder 
de gezamenlijke maaltijd. De bezoekers 
koken zelf en worden er op die manier nog 
meer bij betrokken. De maaltijd is dé plek om 
deze community te bouwen, inclusief een 
kans om de bijbel te lezen en te bidden. 

Het zijn zo maar wat voorbeelden. Daarom zijn we als 
kernteam ook zo enthousiast over de app met de 
optie om anderen uit te nodigen om bij jou te komen 
eten (zonder het ingewikkeld te maken en een 
vijfgangendiner op tafel te moeten zetten). En 
daarom begrijpen we waarom het team van House of 
Joy op zoek is naar mensen/gezinnen waar één keer 
in de week of één keer in de twee weken een 
statushouder kan aanschuiven om mee te eten! En 
waarom zou je op zondag niet tegen één van de 
gasten zeggen: kom je een hapje mee eten? 

 
Vergadering 
Zoals gezegd, pas was er een vergadering van het 
leiderschapsteam. We geven je graag een indruk van 
de onderwerpen die voorbij gekomen zijn. 

• Het is een poosje stil geweest op het gebied 
van huisvesting (verhuizen naar een grotere 
zaal op verzoek van de beheersorganisatie 
van de Breedenborgh. Het idee is dat de 
Kings Kids in de benedenzaal hun programma 
doen en de samenkomst in de bovenzaal 
wordt gehouden. De grote vraag daarbij is de 
bescherming van de sportvloer). Jan-Dick 
Verkerk en Maaike Scheffers zijn met hun 
teams met vernieuwde energie en creativiteit 
in dit dossier gedoken. Wordt vervolgd. 

• Met het missionaire team van de 
Protestantse Kerk in Nederland wordt 



Kerk in Getsewoud 

 
 
 

 

binnenkort een gesprek gevoerd over House 
of Joy. Komt dit initatief in aanmerking om 
een zogenaamde Protestantse Pioniers Plek 
te worden? Voordelen zouden zijn: Een 
kleine financiële ondersteuning. En vooral de 
mogelijkheid om meer training te volgen voor 
de mensen die er leiding aan geven. En dat 
zou mooi zijn omdat er genoeg vragen naar 
boven komen bij dit initiatief! 

• Als team hebben we afscheid genomen van 
Sandra. Zij  heeft aangegeven te stoppen als 
kernteamlid en samen met Jurgen heeft ze 
besloten om CrossPoint te verlaten (in het 
bericht hieronder een korte toelichting van 
Jurgen en Sandra zelf). We kijken met grote 
dankbaarheid terug op de inbreng van Sandra 
en het is mooi om samen te bidden en te 
danken voor elkaar. 

• Sowieso verandert er het een en ander in de 
bemensing. Marco Keuken zal de nieuwe 
penningmeester van CrossPoint worden. Dat 
is goed nieuws! Na de zomer zal hij Guido 
Quispel opvolgen. En natuurlijk gaan we op 
zoek naar een opvolger van Sandra. En op het 
gebied van Goed Doen willen we ook een 
stap zetten. 

• Op 12 juni gaan we met Wilbert Nieuwenhuis 
in gesprek. Hij heeft een scriptie geschreven 
over CrossPoint. Met deze vragen: Hoe 
verbind je je als kerk aan je context? En is 
CrossPoint dan een kerk die oog heeft voor 
Getsewoud? En wat mogen de inwoners van 
deze vinex verwachten van een kerk? 

 

» Hartelijke groet  

Van Jurgen, Sandra, Ace en Isa 
Lieve Crosspoint vrienden, soms gaat het leven niet 
zoals gepland. Dit heb ik (Sandra) aan den lijve 
ondervonden toen ik in de afgelopen kerstvakantie 
thuis kwam te zitten met stress-gerelateerde 
klachten. ‘Verplichte rust’ heeft er voor gezorgd dat 
de meeste fysieke klachten inmiddels over zijn. Deze 
rustperiode is ook een tijd van bezinning geweest, we 
hebben ons als gezin afgevraagd ‘hoe nu verder?’. Na 
lang wikken en wegen hebben we uiteindelijk 
besloten om CrossPoint te verlaten. We gaan niet op 
zoek naar een andere kerk, we gaan vooral op zoek 
naar de rust en de balans binnen ons gezin. 
We zijn dankbaar voor de 6 jaren dat we Crosspoint 
hebben bezocht. Dankbaar voor de mensen die we 
hebben ontmoet, de gesprekken die we hebben 
gevoerd en de plekken waar we samen hebben 
gebouwd aan een stukje hemel op aarde.  
We wonen in een dorp, dus we zullen elkaar 
ongetwijfeld nog tegenkomen. Sandra kom je ook 
nog tegen op de schrijfgroep. Veel zegen en liefs! 

» Werkgebied samenkomsten 

Samenkomsten in de maand juni: 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maand 
juni? Hier volgt een overzicht. Weet je welkom! We 
werken met twee thema’s, allebei afkomstig uit de 
filmwereld! 
 

11 juni: The Bucket List. Deze bekende 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. Op deze zondag zoomen we 
in op een gesprek dat zij voeren over geloven. De één 
gelooft wel, de ander niet. Het levert goede vragen 
op om op te pakken. Bert van Laar is de spreker op 
deze morgen. 
 

18 juni: Planet Earth. Na woestijnen, steden en water 
richten we ons nu op dieren. In het bijbelboek 
Spreuken worden vier dieren genoemd die ons 
kunnen inspireren: Mieren, klipdassen, sprinkhanen 
en hagedissen. Van harte welkom als je wel wat 
inspiratie kunt gebruiken! (Op deze zondag zoeken 
we ook een stukje interactie met elkaar.) 
 

25 juni: Op het gemeenteweekend nemen we ook de 
tijd om samen te vieren. Maar de mensen die thuis 
blijven hebben gelukkig een alternatief: De kerken in 
Nieuw-Vennep organiseren een samenkomst in de 
tent van de feestweek. De start is om 11.00 uur. Je 
bent er van harte welkom! 

2 juli: Leuk om alvast te noemen! Op zondag 2 juli is 
er een samenkomst speciaal voor de kinderen van de 
basisschool! 

» Werkgebied omzien/goed doen 

Nacht van Gebed (16 – 17 juni) 
Eén keer per jaar wordt in ons land de nacht van 
gebed georganiseerd door Open Doors, een 
organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen 
wereldwijd. Een nacht bidden voor mensen die dag 
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en nacht lijden onder hun christen-zijn. Ook in 
Nieuw-Vennep doen we mee. Je bent meer dan 
welkom bij de nacht van gebed! 
Hoe ziet zo’n nacht er uit? Er zijn blokken van vijf 
kwartier. Van twee landen worden video’s vertoond 
van concrete situaties en personen en er worden 
gebedspunten aangereikt. In groepjes van ongeveer 
vier mensen wordt er een kwartier gebeden. Daarna 
even ontspannen, wat eten, snoepen of drinken, een 
lied en een volgend blok. Tijd om moe te worden is er 
nauwelijks. Je wordt beziggehouden en anders houdt 
het onderwerp je wel bezig. Je kunt de hele nacht in- 
en uitlopen wanneer je wilt. 
Deze nacht van gebed wordt gehouden van vrijdag 16 
juni op zaterdag 17 juni, van 22.00 tot 6.00 uur in het 
Trefpunt, naast de Witte Kerk. Meer info: Wim 
Verkerk, 06-44999433, Arie Geluk 06-14012150. 

Koninklijke opdracht 
Weet je het nog? Vorig jaar januari kregen 10 
mensen/koppels 100 euro in de handen gedrukt om 
er iets goeds mee te doen. Eén van de initiatieven 
was om in Woon/Zorgcentrum Het Zomerpark 
lunches te organiseren. Leuk om te melden: dit 
initiatief is daarna verder gegroeid. Op woensdag 7 
juni wordt er opnieuw een lunch georganiseerd voor 
bewoners. Hoe gaaf is dat! 

Gebedskring in CrossPoint 
Weet 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 7 en 
21 juni bij Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, 
gebed@crosspointgetsewoud.nl. Start: 20.30. 

» Gemeenteweekend  
Over een paar weken is het zover: Het 
gemeenteweekend van CrossPoint! Er hebben zich al 
111 mensen opgegeven, maar er is nog plaats. Je kon 
je tot 1 juni opgeven via het formulier op de 
CrossPoint website. Heb je je al wel opgegeven maar 
nog niet betaald, doe dat dan nog even. Hou voor de 
laatste informatie deze facebookpagina in de gaten: 
https://www.facebook.com/crosspointconnectweeke
nd/. Heb je vragen? Neem dan even contact op met 
Wim Verkerk, Riëtte Imthorn of Jaron Jongeneel (Paul 
Schot is op vakantie). Nog een paar weetjes: 

• Het thema is Be Connected. Verbonden met 
God door Jezus; verbonden met elkaar en 
deel uitmakend van CrossPoint; verbonden 
met mensen om je heen (werk, buurt en 
familie). 

• Het adres waar we verblijven is: Landgoed de 
Lindenbergh, Hoofdstraat 260, 3972 PK 
Driebergen. 

• O ja, de  mensen die overnachten in de 
slaapzalen moeten een slaapzak, hoeslaken 
en kussensloop meenemen.  

• Benieuwd hoe lenig je bent? Test het op het 

gemeenteweekend 😊 

» Churchlink Kenia 

Whatsappers gezocht 
We hebben een mooi link met St. John’s Cheribo in 
Kenia. Hoe leuk zou het zijn als mensen van hier met 
regelmaat contact hebben met mensen van daar. En 
hoe simpel kan het zijn: we kunnen allemaal 
whatsappen! Dus laat Paul Schot weten dat je dit een 

leuk idee vindt en dan wordt je gekoppeld aan één 
van de mensen van St. John’s. Laat je verrassen door 
dit avontuur! 
 
Een hartelijke groet, Els en Taco 
 
C O N T A C T I N F O R M A T I E  

Kernteam 

Taco Koster (voorzitter) 

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. 

https://www.facebook.com/crosspointconnectweekend/
https://www.facebook.com/crosspointconnectweekend/

