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Inleiding en historie 
 
In het najaar van 2003 is CrossPoint in alle bescheidenheid van start gegaan als activiteit van de 
Witte Kerk in Nieuw-Vennep. In de school “De Ark” in Getsewoud-zuid werden één keer in de drie 
weken samenkomsten georganiseerd. In 2007 zijn de samenkomsten verplaatst naar het scholen-
complex “De Breedenborgh” in Getsewoud-noord (huidige locatie) waar ruimtes worden gehuurd.  
 
Op 28 maart 2011 is Taco Koster als predikant-pionier aan het werk gegaan, gekoppeld aan de 
eerste projectperiode 2011-2014. In overleg met de eerste pioniers van CrossPoint, de kerkenraad 
van de Witte Kerk en Missionair Werk en Kerkgroei van de PKN is CrossPoint in 2011 een 
pioniersplek geworden. 
 
Sinds 2014 is CrossPoint is een hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
en is een tweede projectperiode (2014-2019) ingegaan. In deze jaren is er sprake geweest van een 
gestage groei van CrossPoint zowel wat betreft aantal betrokkenen als wat betreft financiële 
draagkracht. CrossPoint heeft momenteel ongeveer 300 betrokken meelevenden. De zondagse 
samenkomst wordt gemiddeld bezocht door 200 personen. Aan de kleine groepen en triangels 
nemen ongeveer 90 personen deel. 
 
In 2018 heeft Taco Koster aangegeven niet voor een volgende projectperiode te opteren en in het 
najaar van 2019 te willen vertrekken als predikant-pionier. Dat is reden geweest om als 
leiderschapsteam en gemeente na te denken over het profiel van CrossPoint en de speerpunten 
voor de toekomst. Dit document is daar een weergave van. 
 
 

Plaats en wijk 
 

 CrossPoint richt zich primair op de vinexwijk Getsewoud. Daar staan momenteel 6.500 
woningen, wat neerkomt op zo’n 17.000 mensen. Naar schatting 2% is kerkelijk meelevend. Er is 
een nieuwe Vinex-taakstelling gepland ten westen van Getsewoud met 8.000 a 10.000 woningen 
(besluit in najaar 2019). Mogelijk liggen daar kansen voor het realiseren van of het participeren 
in een nieuw multifunctioneel gebouw.  

 CrossPoint heeft relaties opgebouwd met Stichting Maatvast, Grandcafé Massada, Wijkplatform 
Getsewoud, Wijkraad en Activiteitenteam, Woon/Zorgcentrum in ’t Zomerpark, Sportservice 
Haarlemmermeer, Vluchtelingenwerk, Ons Tweede Thuis, Gebiedsmanager, Meerwaarde en 
scholen. 

 De samenstelling bevolking in de wijk Getsewoud kan als volgt worden gekarakteriseerd: Er zijn 
relatief veel kinderen, tieners en middengroep. Er zijn relatief minder twintigers en ouderen. Er 
zijn relatief veel twee ouder gezinnen; 25% is allochtoon (waarvan 10% van westerse 
oorsprong). Het samenwonen van verschillende etnische groepen levert over het algemeen 
weinig problemen op. 

 In gemeente Haarlemmermeer is de arbeidsparticipatie van beide seksen hoog. Daarnaast zal in 
Getsewoud in demografisch opzicht een verschuiving plaatsvinden: een grote groep kinderen zal 
puber worden, een groep pubers zal jongvolwassen worden en de groep jonge ouders zal ouder 
worden. Door de aanstaande vergrijzing zal het aandeel zorgbehoevenden toenemen. 
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 Nieuw-Vennep ligt in de nabijheid van Schiphol met internationale bedrijven en werknemers 
met diverse nationaliteiten die in Getsewoud wonen. Daarnaast zijn veel Oost-Europeanen (m.n. 
Polen) werkzaam in de Bollenstreek en in de huishoudelijke hulp.  

 
 

Missie en visie 
 
Missie 
CrossPoint daagt mensen uit volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten 
voor Gods koninkrijk in de wereld. 
 
Visie 
CrossPoint is een open kerk in Getsewoud waar het vertrouwen op Gods genade centraal staat en 
waar de bijbel de leidraad is. Daarom is iedereen welkom, mogen alle vragen gesteld worden en is 
betrokkenheid op elkaar belangrijk. Alles is erop gericht om mensen met het evangelie in aanraking 
te brengen, hen te leren Jezus te volgen, te groeien in geloof en zich in te zetten voor Gods 
koninkrijk. CrossPoint is present in de wijk Getsewoud en zoekt aansluiting bij de leefwereld en 
behoeften van de mensen. Kleine groepen zijn de basis van de gemeente, ze stimuleren het volgen 
van Jezus en de betrokkenheid op elkaar. 
 
Kernbegrippen zijn: 

 Volgelingen/Leerlingen 

 Leven met Jezus en inzet voor zijn koninkrijk 

 Open en daarmee inclusieve kerk: iedereen welkom 

 Fundamenteel: Gods genade in Jezus en de Bijbel als leidraad 

 Missionair verlangen in alle facetten van ons kerk zijn 

 Kleine groepen als basis van geloofsgroei en omzien 

 Present in Getsewoud 
 
 

Werkgebieden 
 

In de volgende werkgebieden krijgt de visie een “gezicht”: 

 Samenkomsten – Bijna iedere zondag komen we samen. Iedereen is welkom. We houden 
rekening met zoekenden en andere belangstellenden. We luisteren naar en laten ons 
inspireren door Gods Woord en zijn Geest. We brengen Hem onze eer. Er is ruimte voor 
interactie en experiment.  

 Omzien – Omzien naar elkaar is iets dat we met elkaar in praktijk willen brengen. We 
besteden het niet uit aan een paar mensen. Omzien naar elkaar is onderdeel van de kleine 
groepen. En in bijzondere situaties doen we een beroep op een paar mensen, waaronder de 
voorganger. 

 Groeien en Leren – We vinden kleine groepen belangrijk. Het zijn de plekken om aandacht 
aan elkaar te geven, om de Bijbel te openen, om samen te bidden, midden in de context van 
het leven hier en nu. Er zijn cursussen die ons helpen om ons geloof te verdiepen. 

 Jeugd – We zijn een gemeente met veel kinderen en tieners. En we zijn kerk in een wijk met 
veel kinderen en tieners. We willen graag in hen investeren en we willen hen graag 
betrekken bij Gods koninkrijk. 
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 Goed Doen – De mensen om ons heen tot zegen willen zijn, dat is een verlangen dat hoort bij 
CrossPoint. Niet een verlangen dat we uitbesteden aan een paar mensen, maar een 
verlangen waarin we elkaar stimuleren: Hoe ben jij tot zegen en hoe maak je dat praktisch. 

 Beheer – Verantwoord beheer hoort bij CrossPoint. En dat is door de jaren heen een 
groeiproces op financieel gebied. En het samenwerken met de Breedenborgh is deel van 
deze verantwoordelijkheid. 

 
 

Organisatie 
 
Kernteamleden en teamleiders samen vormen het leiderschapsteam van CrossPoint. Zij zijn de 
formele ambtsdragers van de gemeente.   
 
Het kernteam houdt zich bezig met de missie en de visie van CrossPoint. Het kernteam draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor CrossPoint als geheel. Taak van het kernteam is toetsing van de 
activiteiten aan de visie en focus op het lange termijn beleid. Het kernteam stimuleert dat 
werkgebieden en activiteiten elkaar versterken. De leden van het kernteam fungeren als linking pin 
naar de teamleiders van de diverse werkgebieden. De leden van het kernteam treden na 4 jaar 
terug. Nieuwe leden van het kernteam worden benaderd nadat betrokkenen bij CrossPoint 
gevraagd is om namen aan te leveren.  
 
Teamleiders zijn binnen hun werkgebied eindverantwoordelijk voor het beleid, zowel inhoudelijk als 
financieel. Zij ontwikkelen nieuw beleid (in overleg met het kernteam) dat past binnen de missie en 
de visie van CrossPoint. Teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt binnen het werkgebied en 
dragen zorg voor de coördinatie van de uitvoering, waarbij zij vaak worden ondersteund door 
teamleden. Teamleiders stimuleren met raad en daad de bestaande activiteiten. 
 
De bestuursstijl binnen CrossPoint kenmerkt zich door delen en verbinden en gaat uit van een 
gedeelde verantwoordelijkheid; we vormen met elkaar een gemeenschap. Het leidersschapsteam 
delegeert en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid. Er heerst een informele sfeer en er 
kan ook wel eens iets anders gaan. 
 
In CrossPoint vinden we het belangrijk om gavengericht te werken: ‘welke geestelijke gaven heb je 
ontvangen en mag je inzetten in de gemeente en in Gods koninkrijk?’ Deze vraag stellen we aan 
elkaar als gemeente. En dus ook in het leiderschapsteam. 
 
Punten die in de komende tijd aandacht vragen zijn:  

 Hoe vergroten we betrokkenheid, geloofsgroei en verlangen om het evangelie te delen?  

 Hoe voorkomen we consumentisme? 

 Hoe verdelen we de organisatielast en hoe betrekken we nieuwe mensen? 
 
 

Waar staat CrossPoint? 
 
Blijvend pionieren was het motto van het projectplan 2014-2019. Dit (op zijn tijd) pionieren en 
experimenteren met nieuwe vormen en activiteiten is in het DNA van CrossPoint gaan zitten. We 
willen graag wijkgericht werken en mensen in de Vinex bereiken. Op een aantal gebieden lukt dat, 
er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen en er lopen allerlei lijntjes, zowel naar organisaties als 
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personen. Tegelijkertijd verlangen we naar meer; we moeten constateren dat de huidige initiatieven 
redelijk afhankelijk zijn van een betaalde kracht. 
 
CrossPoint herbergt mensen met verschillende (kerkelijke) achtergronden. Dat is een zegen en 
leerschool. Maar het is ook zo dat mensen meer van hun eigen insteek willen terugvinden als het 
gaat om aanbidding, bijbelstudie, diepgang, charismatische insteek, traditionele insteek etc. We 
willen elkaar ruimte gunnen en met elkaar rekening houden. We willen samen bewegen in het 
verlangen dat we mee bouwen aan Gods koninkrijk en elkaar nodig hebben. 
 
Door de jaren heen is CrossPoint gegroeid. Maar het is niet zo dat mensen buiten de kerk met groot 
gemak op bijvoorbeeld zondag naar binnen lopen of aanhaken bij een Alphacursus. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, maar het sleutelwoord is en blijft: relaties bouwen, leven en geloven delen.  
 
Voor de zondagse samenkomsten huurt CrossPoint ruimtes in scholencomplex De Breedenborgh. 
Daarbij is CrossPoint afhankelijk van een goede relatie met de verhuurde beheersorganisatie. Een 
vraagstuk wat op enige tijd speelt is of de benedenzaal, met een beperkte capaciteit tot 220 
personen, een groei op zondag in de weg staat. 
 
 

Pioniersplek House of Joy 
 

In mei 2016 is vanuit persoonlijke contacten House of Joy gestart. Een ontmoetingsplek, vooral 
gericht op statushouders. Het is een plek van ontmoeting, gezelligheid, Nederlands oefenen, vragen 
kunnen stellen, samen optrekken en samen eten. Het team bestaat uit CrossPointers die hun leven 
en geloven willen delen met anderen. In januari 2018 is House of Joy formeel een Protestantse 
Pioniersplek geworden. In deze situatie is er ruimte voor training en begeleiding. En ook is er een 
financiële ondersteuning vanuit de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Het doel van House of 
Joy is in het projectplan als een tweetrapsraket beschreven: 

1. ‘Statushouders ontmoeten en tot zegen willen zijn.’ De medewerkers heten iedereen op 
maandagmiddag welkom en willen met de bezoekers optrekken en hen helpen. Aandacht is 
een sleutelwoord. Op maandagmiddag zijn er nu 35 à 40 bezoekers. 

2. ‘Statushouders helpen om het christelijk geloof te ontdekken.’ Als blijkt dat bezoekers 
nieuwsgierig zijn naar het christelijk geloof, dan willen de medewerkers graag verder met 
hen optrekken. In dit verband wordt de Al Massira Cursus aangeboden waaraan nu 10 à 15 
bezoekers deelnemen.  

Momenteel wordt nagedacht over het versterking van het team, de organisatie en het vervolg van 
de Al Massira cursus. 
 
CrossPoint heeft de predikant-pionier voor 0,1 fte vrijgesteld voor werkzaamheden bij House of Joy. 
Taco Koster heeft aangegeven verder te willen gaan met House of Joy en daarbij de kansen te willen 
onderzoeken om te starten met een meer multiculturele opzet voor zoekers en christenen. Vanuit 
CrossPoint willen we in ieder geval de eerstkomende twee jaar garant staan voor de financiele 
bijdrage voor de 0,1 fte. Het is de bedoeling dat House of Joy in de toekomst zelfstandig wordt. 
 
 

Geloofsbasis 
 
In 2010 hebben we onze geloofsbasis al eens kernachtig geformuleerd. Deze uitspraken vinden we 
tot op de dag van vandaag waardevol en hebben we bondig geformuleerd: 
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 Geloof: We belijden Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Hij is Heer, Redder en Gods 
Zoon. Deze aloude belijdenis van de wereldwijde kerk is ook onze belijdenis. Het christelijk 
geloof heeft een exclusieve boodschap, maar is ook inclusief van karakter: iedereen is 
welkom. 

 Gods Woord: De Bijbel is door mensen geschreven en door God geïnspireerd. In CrossPoint 
laten we ons leiden door de waarheid en de kracht van Gods Woord. We hebben elkaar 
daarin hard nodig om samen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen 
van Gods liefde in Jezus Christus. 

 Geroepen als leerlingen: We zijn geroepen om leerlingen van Jezus te zijn. Leerlingen die er 
op uit trekken om het goede nieuws met anderen te delen en om aan het goede nieuws 
handen en voeten te geven. We willen dienstbaar zijn in het koninkrijk van God in de kracht 
van de Heilige Geest. 

 Gemeenschap vormen: De kerk is een gemeenschap van gelovigen die op elkaar betrokken 
zijn. We zijn met elkaar leerlingen van Jezus. We zetten in deze gemeenschap samen onze 
gaven en talenten in. Deze gemeenschap is breder dan alleen de zondagse samenkomst. 
Juist de kleine groepen en kleine communities zijn belangrijk. 

 Geestelijk leven: Als leerlingen helpen we elkaar om te groeien in ons geestelijk leven. Het 
bijbellezen en het gebed zijn een stimulans tot verandering in persoonlijk leven en 
gemeenschap. We prikkelen elkaar om er op uit te gaan en het leven en geloven te delen 
met de mensen die God op je weg brengt. 

 
Samenvattend: We zijn een kerk met een stevig middelpunt: We belijden Jezus als de opgestane 
Heer en Heiland. In Hem leven we in relatie met de Vader als geliefde kinderen van God. In Hem 
ontvangen we de Heilige Geest: God zelf is aanwezig in ons bestaan. We strekken ons uit naar de 
vrucht én de gaven van de Geest. Hij brengt ons in beweging en gebruikt ons in Gods koninkrijk. Het 
koninkrijk dat gekenmerkt wordt door woorden als vergeving en verzoening, herstel en vrede, recht 
doen en barmhartigheid, gebed en genezing, vreugde en liefde, omzien naar mensen en zorg voor 
de schepping (en daarmee staan we in het spanningsveld van het koninkrijk dat gekomen is én dat 
komen zal).  
 
Als we dit in een tweet of statement verwoorden, zou het zo klinken: Jezus en Gods woord centraal; 
afhankelijk van genade; veelkleurig en gastvrij; gericht op Gods Koninkrijk; geleid door de Geest; 
levensveranderend; verbonden met andere gelovigen. 
 
In CrossPoint beoordelen we elkaar bij binnenkomst niet op grond van ras, nationaliteit, relaties, 
sexualiteit, kerkelijke gezindte, financiële status, etc. en laten we ons leiden door het onderwijs uit 
de Bijbel. Op een aantal gebieden kiezen we er voor om elkaar ruimte te geven: we denken 
verschillend over onderwerpen als doop, doopvernieuwing, avondmaal, de positie van Israël en de 
gaven van de Geest. We willen elkaar met vreugde aanvaarden en dienen. 
 
Zowel op het gebied van de doop als op het gebied van het avondmaal maken ouders de keuze wat 
ze willen: kinderen laten dopen of zegenen? En: vieren kinderen mee met brood en druivensap of 
vieren kinderen mee door de zegen te ontvangen? Daarnaast hebben we ruimte gegeven voor 
doopvernieuwing: we bieden daarmee geen ruimte om voor een tweede keer gedoopt te worden, 
maar we bieden alle ruimte om Gods beloften opnieuw te omarmen en te beleven. 
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Cultuurwaarden 
 

Om de identiteit van CrossPoint te benadrukken zijn een aantal jaar geleden cultuurwaarden 
geïntroduceerd die elke zondag op banners worden getoond:  
 
Eerlijk: 

o We mogen bij God komen zoals we zijn 
o We veroordelen elkaar niet en we stellen ons kwetsbaar op 
o We blijven leerlingen van Jezus en laten ons verrassen door Gods Geest 

Hier: 
o We zijn een eigentijdse kerk 
o We staan midden in het leven 
o We zijn kerk in Getsewoud 

Jong: 
o We mogen kinderen van God zijn 
o We genieten van de energie en vragen van jongeren en van de wijsheid van ouderen 
o We houden van nieuwbolligheid 

Samen: 
o We zijn gericht op God en de ander 
o We delen blijdschap en verdriet met elkaar 
o We zijn gastvrij 
o Samen zijn we CrossPoint 

 
 

Speerpunten 
 
De speerpunten voor de nabije toekomst komen voort uit een aantal verlangens. Deze verlangens 
zijn:  
 

 We verlangen er naar dat mensen tot geloof komen, Jezus volgen in hun alledaagse leven en 
anderen op hun beurt uitdagen om te geloven. 

 We verlangen er naar om handen en voeten te geven aan Gods koninkrijk in deze wereld. We 
worden er op uitgestuurd om tot zegen te zijn, te dienen, te bidden, te werken aan recht en te 
zorgen voor deze schepping. 

 We verlangen er naar om een warme gemeenschap te vormen. Een gemeenschap waarin ieder 
zijn of haar talenten zal inzetten. We beseffen dat we in deze beweging ons mogen uitstrekken 
naar het werk van de Heilige Geest. 

 
Uit de inventarisatie vanuit gemeente en leiderschapsteam kwamen de volgende wensen naar 
voren:  

 Meer focus op jongeren/tieners, zowel in de wijk (het aantal tieners zal de komende jaren een 
grote groep vormen) als in de samenkomsten. 

 Evenwicht houden tussen breed en diep. Enerzijds mensen in de breedte aanspreken en boeien, 
en toegankelijk blijven voor zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden en 
behoeften. Anderzijds ook met elkaar de diepte zoeken. 

 Gelegenheid geven voor verdieping, bijbelkennis, geloofsopvoeding, en leven met God (in 
samenkomsten en door de week). 

 Verbinding blijven zoeken met mensen in de wijk, mensen van deze tijd, die weinig meer 
geïnteresseerd zijn in de Bijbel, weinig lezen of interesse hebben in achtergronden.  
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 Mensen inspireren om tot zegen te zijn in de eigen omgeving en goed te doen.  

 Zichtbaar en aanwezig zijn in de wijk, bijvoorbeeld met een eigen locatie. 

 Participeren en betrokken raken bij de plannen voor een multifunctioneel gebouw in 
Getsewoud-West, samen met andere organisaties.  

 Meer aandacht en invulling geven aan omzien naar elkaar. 

 Meer mensen aanmoedigen om zich in te zetten voor Gods koninkrijk. 
 

 
Financiën 
 
Tot en met maart 2019 is CrossPoint ondersteund vanuit de Solidariteitskas van de PKN. Dit gaf de 
gemeente tijd om in financiële zin zelfstandig te worden. Uitgangspunt is dat de leden van 
CrossPoint zelf hun financiële verantwoordelijkheid nemen. Ruim 80% van de begroting wordt 
verkregen uit vrijwillige bijdragen en collecten. De overige inkomsten zijn afkomstig van fondsen en 
sponsoring. De meerjarenbegroting 2019-2023 ziet er als volgt uit: 
 

JR Begr Begr Begr Begr Begr

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uitgaven 122.367  135.400  122.700  124.400  126.000  127.600  

Samenkomsten 2.682       3.500       3.000       3.000       3.000       3.000       

Jeugd 3.695       3.700       4.000       4.000       4.000       4.000       

Beheren 28.483     32.500     21.000     21.500     22.000     22.500     

Groeien & Leren 594           800           800           800           800           800           

Omzien 411           500           500           500           500           500           

Specials 3.816       10.500     8.000       8.000       8.000       8.000       

Salariskosten House of Joy 8.269       8.300       8.400       8.600       8.700       8.800       

Salariskosten Pastoraat 74.417     75.600     77.000     78.000     79.000     80.000     

Inkomsten 122.367  135.400  123.500  125.000  127.000  128.000  

Vrijwillige bijdragen 87.798     89.300     88.500     89.000     89.500     90.000     

Collecten 20.393     20.500     21.000     21.500     22.000     22.000     

Sponsoring Specials 3.816       17.600     8.000       8.000       8.000       8.000       

Bijdrage Solidariteitskas 2.488       2.500       -           -           -           -           

Sponsoring HoJ 5.926       4.000       4.000       4.000       4.000       4.000       

Ov. Inkomsten 1.946       1.500       2.000       2.500       3.500       4.000       

Resultaat -           -           800           600           1.000       400            
 

 
 
 
 
 


