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Kerk in Getsewoud 

» Missie 
Peter Smilde, een goede vriend van mij, schreef een 
goed artikel over kerk zijn. Ik wil graag dit citaat met je 
delen: “De kerk helpt gelovigen op drie fronten: 
1. Het is een huis van genade waar je vergeving 

ontvangt en mag bijkomen van alle vermoeienissen.  
2. Het is een woonplaats van de Heilige Geest waar je 

de aanwezigheid en de heiligheid van de Heer kunt 
ervaren.  

3. Het is de voorhoede van Gods Koninkrijk waar je 
mag oefenen in zijn liefde en ingezet wordt als 
medewerker.  

Die tweede functie wordt vaak vergeten, maar is 
belangrijk: de inwoning van de Geest in de kerk. Jezus 
woont in de gemeente. Hij maakt gebruik van alle 
leden en dat moet zichtbaar zijn in de organisatie. Wil 
de Geest maximaal stromen, dan moet iedereen 
ingezet worden met gebruikmaking van zijn of haar 
specifieke geestelijke gaven. Als je iemand wilt 
inschakelen, kijk dan niet alleen naar iemands 
opleiding of tijd. Kijk naar de Geest die in de leden van 
de gemeente woont en werkzaam is. En schakel ze in 
naar hun gaven! Zo zet je een pionierende kerk in de 
kracht van de Heilige Geest!” 
 
Dit soort opmerkingen bljiven me prikkelen. En ik 
realiseer me daarbij ook dat de kerk meer is dan een 
organisatie. Het is ook een organisme. Daar begint het 
zelfs. We kunnen omzien naar anderen bijvoorbeeld 
organiseren. En dat is goed. Maar daar waar mensen 
simpelweg met anderen meeleven, samen bidden en 
helpen, daar gebeurt het! In de zomer is er minder 
aandacht voor de organisatie. Maar het organisme is 
springlevend. De Geest werkt! Groet, Taco 

» Nieuws kernteam 

Kinderen en jongeren 
In deze nieuwsbrief staan twee oproepen. Er wordt 
leiding gezocht bij de King’s Kids en er wordt leiding 
gezocht bij Xcited. Nu is één van de slogans van 
CrossPoint dat we ‘jong’ zijn. En daar klinkt dus ook in 
door dat kinderen en jongeren belangrijk zijn. Daarom 
hopen we als kernteam dat mensen met gaven en 
talenten van de Geest op dit terrein op zullen staan en 
gaan helpen! 

Vakantie 
De vakantie gaat binnenkort beginnen. Velen van ons 
boffen met het feit dat een tijd aanbreekt om een paar 
stappen terug te doen. Momenten van ontspanning, 
plezier, reflectie en inspiratie. We wensen je een 
zomervakantie toe die je goed zal doen en waarin je 
de rust zult vinden om Gods stem in jouw leven te 
horen! Natuurlijk weten we ook dat lang niet iedereen 
op vakantie kan gaan. Om welke reden dan ook. Zullen 
we afspreken dat we oog en aandacht voor elkaar 
houden?! 

Achter de schermen 
Het is goed om terug te schakelen. Ook in CrossPoint. 
We willen geen plek zijn waar we elkaar opjagen zodat 
er geen ruimte meer is om Gods stem te verstaan, om 
tijd te maken voor de mensen in je gezin en familie en 
om op te trekken met de mensen die God op je weg 
brengt. Tijd en prioriteit dus. 
Dat neemt niet weg dat we je graag nieuwsgierig 
maken. Achter de schermen zijn er al wel mensen die 
voorbereidingen treffen voor de kleine groepen. En 

achter de schermen zijn er al wel mensen die de 
kerstwandeling aan het uitwerken zijn. En je kunt ook 
nog eens denken aan de vraag op welke wijze we door 
kunnen schakelen naar een andere zaal op zondag. To 
be continued! 

» Werkgebied samenkomsten 

King’s Kids: Help! 
In de zomervakantie schakelen we allemaal even 
terug. Op de zondagen 16 juli, 30 juli en 13 augustus is 
er geen King’s Kids. Natuurlijk zorgen we wel voor 
kleurplaten/kleurtjes en wat lekkers. En de kinderen 
gaan dus bij hun ouders zitten. 
Maar we maken jullie ook attent op een probleem: We 
hebben structureel leiding te kort als we kijken naar 
het rooster na de zomervakantie. Als er niets 
verandert is de consequentie dat er één keer in de vier 
weken GEEN King’s Kids zal zijn. Maar we gaan er 

Agenda 

• 5 juli, 20.30 uur    Gebedskring 

• 9 juli, 10.00 uur    Samenkomst 

• 10 juli, 15.30 uur    House of Joy 

• 11 juli, 19.00 uur    Opnieuw op weg 

• 16 juli, 10.00 uur    Samenkomst 

• 17 juli, 15.30 uur    House of Joy 

• 30 juli, 10.00 uur    Samenkomst 

• 13 augustus, 10.00 uur  Samenkomst 

• 21 augustus, 15.30 uur  House of Joy 

• 23-25 augustus, 13.00 uur Sport Spel Cross. 

• 27 augustus, 10.00 uur  Samenkomst 

• 28 augustus, 15.30 uur  House of Joy 

• 3 september, 10.00 uur  Samenkomst 
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vanuit dat nieuwe mensen zich aanmelden als leiding 
voor de King’s Kids! Heb je vragen, wil je je aanmelden, 
neem contact op met Marjanne Luijk, 06 2391 5911. 

Overzicht samenkomsten juli en augstus 
Wat kun je verwachten op de zondagen in de maanden 
juli en augustus? We schakelen door naar een 
zomerrooster, één keer in de twee weken een 
samenkomst. En hartje zomer gaan we ook voor de 
eenvoud. Er zijn te veel mensen op vakantie om een 
volledig aanbod te doen. Hier volgt een overzicht. 

9 juli: The Bucket List. We pakken nog één keer een 
thema op aan de hand van deze mooie film. We 
zoomen in op het woord kwetsbaarheid. Een woord 
dat we allemaal zullen herkennen. Ontdek de impact 
van geloven. En niet te vergeten: Op deze zondag doen 
de kinderen van de King’s Kids hun sponsorloop voor 
St. John’s Cheribo! 

16 juli: De laatste zondag voordat de zomervakantie 
gaat beginnen. We maken er met elkaar iets 
bijzonders van. We begroeten bijvoorbeeld Tobias 
Verkerk weer en hij zal iets delen van zijn ervaringen 
in Australië. De broer en schoonzus van Frans en 
Janine de Graaf zijn te gast, Gert Jan en Dorien. Zij 
vertellen iets over hun avontuur in Indonesië. En met 
elkaar mogen we Gods goedheid ervaren als we de 
maaltijd van de Heer vieren. En juist omdat het de 
laatste zondag voor de vakantie is, houden we na 
afloop een high tea: als we allemaal iets lekkers 
meenemen, komt het goed! 

30 juli: Midden in de zomervakantie, deze zondag. We 
boffen dat Wim Verkerk aanwezig is als spreker. En we 

kennen Wim in zijn enthousiasme voor God. Laat je 
inspireren! 

13 augustus: Ook nu is het nog volop vakantie. We 
begroeten Anne Post als gastspreker. Anne komt uit 
Rijnsburg. Vorig jaar is hij ook een keer geweest. Dat 
was een mooi moment. Welkom dus!  

27 augustus: Langzamerhand loopt de vakantie op zijn 
einde. Taco is in ieder geval weer terug en hij staat dan 
vast te popelen om Gods woord met je te delen! (En 
op deze zondag is er weer King’s Kids.) 

3 september: We verklappen nog niets. Maar we 
begroeten een bijzondere gast. Laat je verrassen! 

» Churchlink Kenia 

Sponsorloop zondag 9 juli 
Op 9 juli houden we een sponsorloop ‘Lopen voor 
water in Kenia’. De King’s Kids kinderen van groep 1 
t/m 8 mogen daaraan meedoen. Nodig ook vriendjes 
en vriendinnetjes uit om mee te lopen. De start is om 
11.00 uur bij de Breedenborgh en het duurt tot 11.45 
uur.  (Ouders: zorg voor goede schoenen zodat de 
kinderen lekker kunnen rennen.) Wij zorgen voor een 
leuk parcours en wat te drinken. Samen kunnen we St. 
John’s Cheribo op weg helpen. Loop je mee?! 

Collecte voor St. John’s Cheribo 
Goed om even te noemen: op deze zondag is de 
collecte bestemd voor onze partnergemeente in 
Kenia. We helpen hen om anderen in hun community 
te helpen. (En ze zijn daar erg goed in. Daar kunnen we 
van leren!)  

En daarnaast nog even deze oproep: 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 word 
je gekoppeld aan één van de mensen van St. John’s. 
Laat je verrassen door dit avontuur! 

» Werkgebied omzien 

Opnieuw op weg 
Op dinsdag 11 juli is de laatste avond in een reeks van 
zes avonden. Bij ‘Opnieuw op weg’ zijn we in gesprek 
gegaan over de impact van een scheiding. En hoe kun 
je daarin een weg vinden? Wat helpt wel en wat helpt 
niet? Het zijn bijzondere avonden geweest, soms met 
tranen. Maar ook met een glimlach. En een zoektocht 
naar God die mensen niet in de steek laat. De laatste 
avond beginnen we met een maaltijd. (Ook zo’n 
leermoment: samen eten is veel leuker dan alleen te 
moeten eten.)  

» Sport Spel Cross. 

Feest in de zomervakantie 
Feest in Getsewoud: op woensdagmiddag 23 
augustus, donderdagmiddag 24 augustus en 
vrijdagmiddag 25 augustus organiseren we als 
CrossPoint een prachtig evenement voor kinderen van 
de basisschool. ‘Hoe zou het zijn om kinderen plezier 
aan te bieden en volwassenen met elkaar te 
verbinden? Gewoon elkaar ontmoeten en leuke 
dingen beleven! Elkaar leren kennen dus!’ 
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Iedere middag is er een afwisselend programma van 
sport en spel. Natuurlijk zal de waterglijbaan niet 
ontbreken. En we organiseren op woensdag ook een 
voetbaltoernooi. En ja, op vrijdag natuurlijk het 
pannenkoekenfeest. 
De locatie? Het sportveld tussen het Winterpark en 
het Herfstpark, aan het water. Dus vlak bij het 
zogenaamde Apeneiland. De regie ligt in handen van 
Lucresia en Mario de Ruiter. Iedere middag zijn er 
vrijwilligers nodig. En op vrijdagmiddag zijn er ook 
pannenkoekenbakkers nodig. (En wil je je met een 
voetbalteam aanmelden, maak dan gebruik van deze 
link: https://goo.gl/forms/M9HCLQqqlv1bvY9j1.) 

» Xcited 

Pannenkoeken Xcited 
Zaterdag 6 mei kwam Xcited in actie voor de 
voedselbank. Stapels pannenkoeken werden er 
gebakken om te verkopen en uiteindelijk is hier 250 

euro mee opgehaald! Zaterdag 17 juni hebben een 
aantal tieners met dit geld boodschappen gedaan voor 
de voedselbank. We zijn dankbaar voor de inzet van de 
tieners en voor deze mooie opbrengst.  

Kampweekend Xcited 
Vrijdagavond 9 juni vertrokken we naar Driebergen. 
Na een introductie op het thema 'dankbaarheid' was 
het tijd voor de welbekende dropping. Nadat de 
verschillende groepen meerdere malen overleg 
hadden gepleegd (gaan we hier rechts of links?), vond 
uiteindelijk iedereen de weg terug en was het tijd voor 
een broodje knakworst. Het was een kort nachtje en 
zodoende zaten we zaterdagochtend met kleine 

oogjes aan het ontbijt. Hierna volgde een 
uitgebreidere introductie op het thema en was er 
ruimte om je eigen ideeën en gevoelens over 
dankbaarheid te uiten op het witte doek. 's Middags 
was het tijd om Driebergen verder te verkennen en dit 
werd gedaan door middel van een WhatsApp spel. De 
bedoeling was om opdrachten die te maken hadden 
met dankbaarheid vast te leggen op je telefoon en 
deze op te sturen. 's Avonds was het gezellig rondom 
het kampvuur en werd een jongens tegen de meiden 
spel gespeeld, waarbij de strijd goed te voelen was. 
Helaas voor de meiden gingen de jongens er 
uiteindelijk met de winst vandoor.   
Zondagochtend aan het ontbijt waren de oogjes nog 
kleiner dan de dag ervoor. Hierna was het tijd voor 
meerdere workshops aansluitend bij het thema 
dankbaarheid. Voordat het tijd was om terug te reizen 
was er nog ruimte voor een sportieve middag.  
Samenvattend kijken we met dankbaarheid terug op 
een geslaagd weekend met 26 tieners waarin we Gods 
aanwezigheid hebben mogen ervaren.  

Xcited: Help! 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leiding voor 
Xcited (minimaal twee mensen). Dus ben jij 
enthousiast geworden, stuur dan een e-mail naar 
clubxcited@gmail.com.  

» Gemeenteweekend  

Terugblik van Riëtte 
Maanden naar toegewerkt en toen was het zover: Be 
Connected weekend met CrossPoint. Met meer dan 
100 man richting Driebergen, ik had er zin in. 

Ik heb genoten van het weekend en heb me ook echt 
connected gevoeld met de mensen om me heen. Een 
keer buiten je ‘vaste gezichten’ naar andere 
gemeenteleden toestappen; in plaats van elkaar wel 
zien in CrossPoint op zondag of elkaar zien lopen op 
het schoolplein, nu echt een gesprek met elkaar 
voeren, over God, gezin, werk. 
In groepjes een workshop doen; er kwamen mooie 
gesprekken naar voren. Met elkaar zingen, aanbidding 
voor God, sporten met elkaar en zelfs blij zijn met de 
‘zure’ troost prijs.  
Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, daar ben ik heel 
dankbaar voor. En dan het heerlijke eten! Helaas viel 
het weer tegen, maar ondanks de miezer hebben we 
er het beste van gemaakt. Voor mij is het echt voor 
herhaling vatbaar! Bedankt allemaal!  

Een hartelijke groet, Taco Koster en Els Natzijl  

PS. De foto’s van het gemeenteweekend tref je op de 
site aan: http://crosspointgetsewoud.nl/welkom-bij-
crosspoint/gemeenteweekend-be-connected/ 
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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) 

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. 
 


