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We wensen elkaar een mooi jaar toe. Met veel liefde. Met veel geluk. Met veel zegen. En juist die 
zegen blijft staan als dingen anders verlopen: “ ’Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar 
aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik 
zal er zijn’ ”. 

De laatste maanden zijn we bijna ongemerkt overgeschakeld naar een andere manier van 
communiceren met elkaar. Een wekelijkse mail met concrete punten. Maar in deze nieuwsbrief nieuwe 
stijl nemen we de tijd om een aantal ontwikkelingen te beschrijven. Veel leesplezier gewenst! Els 
Natzijl en Taco Koster 
  

Dankbaar 
Als kernteam en teamleiders (samen het leiderschapsteam van CrossPoint) zijn we weer compleet. In 
2017 zijn Jaap van Turennout (teamleider Goed Doen), Arjan Kool (secretaris van het kernteam) en 
Sandra Wemer (lid van het kernteam) gestopt. Alle drie met een andere reden. We zijn hen dankbaar 
voor het werk dat ze in en voor CrossPoint gedaan hebben. Nu is het fijn om te kunnen zeggen dat we 
weer compleet zijn #dankbaar! 

• Marco Keuken is de nieuwe penningmeester binnen CrossPoint en daarmee is hij ook lid van 

het kernteam. 

• Marieke Havenaar is mee gaan doen als kernteamlid. Bij uitstek is zij iemand die out of the box 

kan denken. Lekker creatief! 

• Hugo de Jong gaat van start als teamleider van het werkgebied goed doen. Samen met René 

Kroes zal hij CrossPointers uitdagen om iets voor een ander te betekenen. 

• En zeker mag niet onvermeld blijven dat Guido Quispel een jaar langer mee blijft doen in het 

kernteam. Als secretaris, als de persoon die processen begeleidt. 

Even voor je beeldvorming: het kernteam bestaat nu uit Guido Quispel, René Kroes, Marco Keuken, 
Marieke Havenaar en Taco Koster. En de teamleiders zijn Lucresia de Ruiter (Jongeren), Maaike 
Scheffers (Samenkomsten), Eveline Schot (Groeien en Leren), Dennis Honcoop (Omzien), Jan Dick 
Verkerk (Beheer) en Hugo de Jong (Goed Doen). Op zondag 28 januari willen we de nieuwe mensen 
ook Gods zegen meegeven! 
 

House of Joy 

Soms komt er zo maar iets op je weg. En dan is spannend om de 
vraag te stellen wat God daarmee wil zeggen? Zo ergens is 
House of Joy begonnen in mei 2016. CrossPointers die 
statushouders ontmoetten en iets van Gods liefde met hen 
wilden delen. Ruim anderhalf jaar verder is er een team van 
zeven mensen: Lia Zwart, Judith Blom, Els Natzijl, Marieke Kool, 
Manja Arents en Jacqueline en Taco Koster. Iedere 
maandagmiddag proberen zij klaar te staan voor mensen die 
nog maar kort of al iets langer in Nederland zijn. Elkaar 

ontmoeten, Nederlands oefenen, lekker eten en de ander tot zegen willen zijn. Iedere maaltijd start 
met een inspirational moment: Bijbel en gebed. Er is nu een netwerk ontstaan van wel 50 mensen. 
Sommigen van hen zijn christen, de grootste groep wordt gevormd door moslims en natuurlijk zijn er 
ook mensen die niets geloven. Een bont gezelschap van mensen met verschillende nationaliteiten. 
Maar ook meer en meer een community, mensen die lief en leed met elkaar delen. 



 

 
 
 

 

In het najaar van 2017 is bij de Protestantse Kerk in Nederland de 
vraag gesteld: Kan House of Joy een pioniersplek worden? Een 
nieuwe vorm van kerk-zijn waar nog allerlei vragen beantwoord 
moeten worden? En daar is een positieve reactie gekomen. House 
of Joy komt dus te boek te staan als een protestantse pioniersplek. 
Het voordeel daarvan? Er is een financiële ondersteuning. Maar 
nog veel belangrijker, het team ontvangt training en begeleiding 
van mensen die veel meer ervaring hebben op dit multiculturele 

gebied. In een samenkomst begin februari zullen we hier nog meer aandacht aan besteden en de 
teamleden zegenen. 

Deze beweging van House of Joy werkt misschien wel aanstekelijk? 
Het is een beweging van luisteren, van dienstbaar willen zijn en 
met mensen optrekken buiten de kerk! Of weer anders gezegd, 
waar ontdek je iets van Gods stem in jouw leven en jouw context? 
En welke stap ga je dan zetten? Je merkt, dit heeft alles te maken 
met discipelschap, leerlingen van Jezus die er op uit trekken om zijn 
koninkrijk met anderen te delen. Hoe gaaf zou het zijn als meer 
mensen zich er op deze wijze op uit laten sturen! 
 

Samenkomsten 

Op het gebied van de samenkomsten gaat er iets veranderen. We merkten dat het onderscheid tussen 
gewone en tussenliggende zondagen verwarrend werd. Dit onderscheid is zes jaar geleden ingevoerd, 
omdat er vanaf dat moment iedere zondag iets georganiseerd zou gaan worden. Het idee was om dat 
uiterst low profile te houden op de zogenaamde tusssenliggende zondagen. Zodat de werkdruk niet te 
hoog zou worden. En het zouden bij uitstek zondagen zijn om ruimte te bieden aan interactiviteit. Zoals 
gezegd, langzamerhand werd dit concept ook verwarrend. We laten het nu dus los. Als we een reeks 
starten, dan laten we die iedere zondag terugkomen. Dus gewoon achter elkaar. Voorbeeld: op zondag 
7 januari starten we met de reeks Happinez. Een aantal samenkomsten over de geluksuitspraken die 
Jezus in Matteüs 5 doet. Deze reeks loopt in de maanden januari en februari, iedere zondag. In maart 
schakelen we dan door naar de reeks ‘#durftevragen’. 

Het is wél goed om te melden dat we graag willen voorkomen dat we door deze verandering in een 
consumentenmodus belanden. De kerk als een soort theater waar een aantal mensen erg druk is en 
de anderen zich als toeschouwer gedragen. Dat niet. Ook op zondag willen we een kerk zijn waar we 
met elkaar verantwoordelijkheid dragen en waar volop ruimte blijft voor ontmoeting en interactie. En 
dat gelijk nog maar even benoemen. Er zijn verschillende teams die nog versterking kunnen gebruiken: 

• Het geluidsteam heeft een minimale bezetting. Nijpend. Hulp is nodig. (Neem even contact op 
met Stefan Goudriaan) 

• Maar ook op het gebied van het Beheer en de King’s Kids zijn er altijd helpende handen nodig. 
Wie gaat mee doen? 

 

Start drie cursussen 

De komende weken gaan verschillende cursussen van start die een duidelijke focus hebben naar onze 
omgeving. En het is mooi dat we daarin ook met andere kerken kunnen samenwerken. Het zou kunnen 
zijn dat je zelf mee wilt gaan doen? Maar we geven je ook deze vraag mee: wie zou jij kunnen 
uitnodigen voor één van deze cursussen? 



 

 
 
 

 

▪ Op zondag 21 januari start om 17.00 uur de pizza avond van de Alpha Youth. Speciaal voor 
jongeren van 14 – 17 jaar. Op deze pizza avond vertellen we meer over de Alpha Youth zodat 
je een goede keuze kunt maken. Ga ik wel of niet meedoen? Dus, vind je het leuk om te samen 
met vrienden te chillen, lekker te eten, over geloven na te denken, kritische vragen te stellen 
en  samen te ontdekken wie God is? Dan ben je zeker welkom bij deze cursus van tien avonden. 
Meer weten? Opgeven? Bel of app Jaron Jongeneel, 06 1047 5952. 

• Op donderdag- 25 januari of vrijdagavond 26 januari start de Alphacursus in Nieuw-Vennep. 
De Alphacursus staat voor tien avonden gezelligheid, lekker eten en vooral vrijblijvend 
kennismaken met het christelijk geloof. Alle vragen mogen gesteld worden. Het is een eerlijke 
zoektocht naar God. De cursus wordt georganiseerd door een team van mensen uit de Witte 
Kerk, de Fonteinkerk en CrossPoint. De keuze tusssen donderdag- of vrijdagavond zal afhangen 
van de mogelijkheden van de deelnemers. Aanmelden kan ook op het mailadres van 
CrossPoint: info@crosspointgetsewoud.nl. 

• Op donderdag 1 februari start de Marriage Course en bestaat uit zeven aansluitende 
donderdagavonden (m.u.v. 1 maart). De cursus wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum 
in de Elemastraat 65. De kosten bedragen 150 euro per stel. De begeleiders van deze cursus 
zijn Jan en Hendrika Koolhaas en Wim en Marianne Verkerk. Waar staat deze cursus voor? Je 
investeert in je relatie! Aan de hand van goed materiaal ga je als stel met elkaar in gesprek om 
te bouwen aan het versterken van je relatie! Van goed naar beter! Aanmelden kan bij Wim 
Verkerk, 06 4499 9433. 

 

Week van Gebed in Nieuw-Vennep 

We nodigen je van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). De 
Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Jezus verbindt 
ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht 
door zee! En staat in het teken van vrijheid van slavernij. Elke dag is er een dagthema wat nauw 
verband houdt met ‘Recht door zee’. Een paar bijbelgedeelten met korte reflectie en passende 
gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld, want er is nog zoveel onrecht. 

Door mee te bidden sluit jij je aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samenkomen om 
te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende 
achtergronden elkaar gaan ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. 
Bid je mee? Op de volgende locaties kan dat: 
 

• Maandag 22 januari: Levende Evangelie Gemeente Aalsmeerderbrug in samenwerking met de 
kerken in Aalsmeer (Oude Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug). 

• Dinsdag 23 januari: De Meerkerk in samenwerking met de kerken in Hoofddorp 
(Bennebroekerweg 515, Hoofddorp). 

• Woensdag 24 januari: De Witte Kerk (Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw-Vennep). 

• Donderdag 25 januari: Familie Verkerk (Laan van Loevestein 37, Nieuw-Vennep). 

• Vrijdag 26 januari: CrossPoint (Buurthuis Het Contact, Sandestein 42, Nieuw-Vennep). 

• Zaterdag 27 januari: De Meerkoet Lisserbroek in samenwerking met de kerken in Lisse 
(Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek). 

 
Alle avonden zijn van 19.30 – 20.30 uur. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je 
op www.weekvangebed.nl en in Nieuw-Vennep: Arie Geluk, gebed@wittekerk.nl, Wim Verkerk, 
wim.verkerk@filternet.nl, 06 4499 9433. 
 

http://www.weekvangebed.nl/
mailto:gebed@wittekerk.nl
mailto:wim.verkerk@filternet.nl


 

 
 
 

 

Xcited, Contrast en jongerengroeigroep 
Ook in 2018 zijn tieners van  harte welkom bij Club Xcited: Zit je in klas 1 t/m 4 van de middelbare 
school, dan ben je welkom bij de tienerclub van de Witte Kerk en CrossPoint! De data voor de komende 
maanden zijn terug te vinden op de site http://www.clubxcited.nl/xcited/Agenda.html. Start 19.30 in 
het Trefpunt naast de Witte Kerk.Zit 

Op veel zondagavonden komen jongeren uit de Witte Kerk en CrossPoint ook bij elkaar bij Contrast. 
Mooie ontmoetingen en mooie gesprekken! Wil je er meer over weten? Dan kan Joram Verkerk je er 
veel meer over vertellen. Stuur hem gerust een appje, 06 1349 2932. 

Op dinsdagavond is er één keer in de twee weken ook een jongerengroeigroep bij Stef en Marieke 
Havenaar. Zij stellen hun huis en hart open voor een grote groep jongeren. Gaaf om te zien. Spreek ze 
er gerust op aan! 
 

Terugblik op kerst 

Wat is er veel gebeurd rondom kerst! En wat zijn er veel mensen actief 
geweest! Een hartelijk dank je wel is op zijn plaats! De kerstwandeling was 
een groot feest. Bijna 2800 wandelaars hebben de route gevolgd en 
kwamen onderweg in aanraking met lichtjes, met mooie muziek, met 
mooie scènes, met humorvolle scènes en met de stal: Jozef, Maria en hun 
kindje. Het was indrukwekkend. De foto’s staan ondertussen op de site, als 
je nog even wilt nagenieten. 

Op de kerstmorgen waren we in de bovenzaal. (En dat was sfeervol. Het 
kan dus wel!) Het verhaal van Sipan heeft veel indruk gemaakt. En het is 
goed nieuws om te weten dat we welkom zijn bij God en dat we bakens van 
hoop mogen zijn in onze directe omgeving: ’jij bent welkom bij mij!’ 

Het is goed om nog even terug te kijken op de omgekeerde adventskalender. Dit bericht stond in de 
mailbox van CrossPoint: ‘De afgelopen maand zijn er door de kinderen van King’s Kids en anderen uit 
CrossPoint producten ingezameld voor een voedselpakket. We hebben gebruik gemaakt van het idee 
van de omgekeerde adventskalender en de uitdaging neergelegd om, op weg naar kerst, iedere 
dag iets opzij te leggen voor een ander. Bij ons thuis was dit vaak het eerste dat de kinderen 's ochtends 
'moesten' doen, vaak nog voordat het ontbijt op tafel stond. Er is uiteindelijk op deze manier veel 

ingezameld. Naast de pakketten die door de samenstellers zelf zijn bezorgd, 
hebben we op 1e Kerstdag nog ongeveer 20 pakketten mogen ontvangen. Na 
de samenkomst op 1e Kerstdag zijn de meeste pakketten vervolgens in de 
middag langsgebracht op verschillende adressen, aangedragen vanuit 
CrossPoint. Een kleiner deel is namens CrossPoint naar de voedselbank 
gebracht. Ik kan laten weten dat de pakketten voor verschillende 
gezinnen weliswaar onverwacht kwamen, maar overal zéér welkom waren. 
Dit gebaar heeft deze dagen in verschillende huizen een groot verschil 
gemaakt. De dankbaarheid was groot en geef ik graag door; namens de 
ontvangers bedankt!’  

 

http://www.clubxcited.nl/xcited/Agenda.html


 

 
 
 

 

Financien en beheer 

Op het gebied van de financiën wordt de jaarrekening van 2017 opgemaakt. En jullie gaan een brief 
krijgen van het financiële team over de plannen en verwachtingen voor 2018. De laatste jaren hebben 
we ingezet op financiële groei zodat we als CrossPoint ook daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan. 
(We ontvangen nog een bescheiden subsidie van de Protestantse Kerk in Nederland en dat wordt ieder 
jaar minder.) We hopen dat we met elkaar opnieuw een stap kunnen zetten en kunnen zorgen voor 
een gezonde financiële situatie! 

En dan is er nog het vraagstuk rondom de verhuizing naar de bovenzaal. We zijn opnieuw in gesprek 
met de beheersorganisatie van de Breedenborgh. Op het gebied van de financiën is er nog wel een 
noot te kraken. We houden jullie op de hoogte als er meer nieuws is! 
 

Gebedskring 
Weet je van harte welkom om mee te bidden bij de gebedskring van CrossPoint. Met een kleine groep 
mensen komen we twee keer in de maand bij elkaar en bidden we voor elkaar, CrossPoint en 
Getsewoud. Contact en locatie: Frans de Graaf, Laan van Aïda 41, gebed@crosspointgetsewoud.nl. 
Start: 20.30 uur. De data vind je in de agenda op de laatste bladzijde. 
 

Omzien 

Omzien naar elkaar, zorg en gebed voor elkaar, een helpende hand. Het is iets dat we in CrossPoint 
niet zo maar uitbesteden aan een klein team. We zien het als een kernwaarde voor ons allemaal. Wat 
kun jij voor een ander betekenen? En hoe kunnen we ook in de kleine groepen zorg en aandacht aan 
elkaar geven? Daarnaast kun je natuurlijk altijd een beroep doen op pastorale zorg. Neem in dat geval 
contact op met Dennis Honcoop, teamleider omzien, 06 5172 3729. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
je in klas 1 tot en man de middelbare 
school,e van harte welkom! 
  

Agenda samenkomsten 

• 07 januari, 10.00 uur   Samenkomst 

• 14 januari, 10.00 uur   Samenkomst 

• 21 januari 10.00 uur   Samenkomst 

• 28 januari, 10.00 uur   Samenkomst 

• 04 februari, 10.00 uur  Samenkomst 

• 04 februari, 20.00 uur  Avondmaal 

• 11 februari, 10.00 uur  Samenkomst 

• 18 februari, 10.00 uur  Samenkomst 

• 25 februari, 10.00 uur  Samenkomst 

• 04 maart, 10.00 uur   Samenkomst 

• 11 maart, 10.00 uur   Samenkomst  

• 18 maart, 10.00 uur   Samenkomst 

• 25 maart, 10.00 uur   Samenkomst 

• 29 maart, 20.00 uur   Avondmaal 
 

Je bent van harte welkom! En neem 
gerust anderen mee! 

Agenda activiteiten: 
Januari 

• 06 januari, 19.30 uur   Club Xcited 

• 08 januari, 15.30 uur   House of Joy 

• 15 januari, 15.30 uur    House of Joy 

• 17 januari, 19.30 uur   Outdoor activiteit/Klimmuur 

• 17 januari, 20.30 uur   Gebedskring 

• 20 januari, 19.30 uur   Club Xcited 

• 21 januari, 17.00 uur   Start Alpha Youth/Pizza avond 

• 22 januari, 19.30 uur   Start Week van Gebed 

• 22 januari, 15.30 uur   House of Joy 

• 25/26 januari, 19.00 uur  Start Alphacursus 

• 29 januari, 15.30 uur   House of Joy 

• 31 januari, 20.30 uur   Gebedskring 
Februari 

• 01 februari, 19.00 uur   Start Marriage Course 

• 02 februari, 19.30 uur   Club Xcited 

• 05 februari, 15.30 uur   House of Joy 

• 12 februari, 15.30 uur   House of Joy 

• 14 februari, 20.30 uur   Gebedskring 

• 17 februari, 19.30 uur   Club Xcited 

• 19 februari, 15.30 uur   House of Joy 

• 26 februari, 15.30 uur   House of Joy 

• 28 februari, 20.30 uur   Gebedskring 
Maart 

• 03 maart, 19.30 uur   Club Xcited 

• 05 maart, 15.30 uur   House of Joy 

• 12 maart, 15.30 uur   House of Joy 

• 14 maart, 20.30 uur   Gebedskring 

• 17 maart, 19.30 uur   Club Xcited 

• 19 maart , 15.30 uur   House of Joy 

• 26 maart, 15.30 uur   House of Joy 

• 28 maart, 20.30 uur   Gebedskring 

• 29 maart, 19.30 uur   Club Xcited/Pier K the Passion 
 

Van de Alpha Youth, de Alphacursus, de week van gebed en 
de Marriage Course staan alleen de startavonden vermeld. 



 

 
 
 

 

 

Colofon: 
Kernteam 

Taco Koster (voorzitter) 

René Kroes 

Marco Keuken 

Marieke Havenaar 

Guido Quispel 

kernteam@crosspointgetsewoud.nl 

Teamleiders 

Dennis Honcoop (Omzien) 

Maaike Scheffers (Samenkomsten) 

Eveline Schot (Groeien en Leren) 

Lucresia de Ruiter (Jeugd) 

Jan Dick Verkerk (Beheer) 

Hugo de Jong (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 Jana van Bokhoven, mail 
leden@crosspointgetsewoud.nl. 

 


