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Kleine groepen van groot belang!  
In ons beleidsplan staat de zin "Kleine groepen zijn de basis van de 
gemeente, ze stimuleren het volgen van Jezus en de betrokkenheid op 
elkaar." Nog steeds zijn we dankbaar dat er in onze gemeente kleine 
groepen mensen die samen met elkaar op trekken: om elkaar te steunen, te 
stimuleren en te bemoedigen en om met elkaar het Woord van God te 
ontdekken of verkennen.   
 
De kleine groepen vormen een belangrijke bouwsteen binnen het 
gemeenteleven van CrossPoint. Naast de ontmoeting en het omzien naar 
elkaar in de kleine groep staat het samen bestuderen van de bijbel en het 
daarover in gesprek te gaan centraal. Het is een plek waar je je 
geloofservaringen kunt delen. En er is ruimte om elkaar in gebed bij God 
te brengen. Bovendien stimuleer en versterk je elkaar om je geloof ook 
werkelijk uit te leven. Zo groei je in gemeenschap met God en met elkaar. 
Kortom: laat die kans niet aan je voorbij gaan en sluit je (ook) dit jaar 
(weer) aan bij een kleine groep!  
 
Samen met de Witte Kerk 
Net als vorig jaar, trekken we ook dit jaar 
samen met de Witte Kerk op in het aanbieden 
van materiaal en het stimuleren van de 
groepen. Hoe we dat doen wordt 
gecommuniceerd in de nieuwsbrief en 
overige kanalen van CrossPoint.  
 
Materiaal  
Dit jaar volgen we het nieuwste materiaal van 
het Evangelisch WerkVerband. Het thema is: 
“Leef je geloof”. Hierin staat de brief van 
Jakobus centraal. Deze brief is wellicht niet 
heel bekend, maar wel inspirerend en praktisch. Het boekje bevat 
materiaal voor in totaal 15 bijeenkomsten. In tegenstelling tot vorig jaar 
is het materiaal niet meer online maar alleen in boekvorm beschikbaar. 
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De boekjes zullen binnenkort voor een bedrag van €10,- beschikbaar 
zijn. Het staat een groep vrij om ander of eigen materiaal te gebruiken. 
 
Nieuwe impuls 
De afgelopen jaren - en misschien wel versneld door corona - zijn er steeds 
minder groepen ontstaan binnen Crosspoint. We hopen met dit aanbod de 
kracht van de kleine groep en het samen met elkaar optrekken buiten de 
zondag om weer een nieuwe impuls te geven. Kijk rond, kies uit en meld je 
gerust aan voor één van de groepen of cursussen! 
 
Veelkleurig 
Het aanbod van kleine groepen en cursussen is veelkleurig, voor ieder 
wat wils. Ieder is vrij in de keuze voor een groep die het best bij hem of 
haar past. Groepen variëren in aantallen en activiteiten. Van drie 
mensen, de zogenaamde triangels, tot groeigroepen van vijf tot twaalf 
leden, van Bijbelstudie- tot creatieve groepen. Doordat de deelnemers 
aan een groep een bewuste keuze maken is er een grote saamhorigheid. 
Daarbij zijn de leden afhankelijk van elkaar. We verwachten dat na 
inschrijving voor een activiteit ieder zo trouw mogelijk deel neemt aan 
de bijeenkom- sten die voor een groep staan gepland. 
 
Je kunt je zelf  aanmelden bij één van de contactpersonen. 
 

NB: Heb je zelf een idee voor een activiteit van  
één of meer avonden of wil je graag zelf een kring starten  

met het materiaal? Stuur dan een mail naar 
groeienleren@crosspointgetsewoud.nl,   

wij nemen dan contact met je op. 
 

De content van dit boekje is ook op de website te vinden: 
www.crosspointgetsewoud.nl.  

  

mailto:groeienleren@crosspointgetsewoud.nl
http://www.crosspointgetsewoud.nl/
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GROEIGROEP DINSDAGAVOND 
Contactpersoon: Ria van leeuwen 

06-2617 6066 glf.vleeuwen@quicknet.nl 
 
 

Toelichting op thema  
CrossPoint wil meer zijn dan een kerk op zondagmorgen. We willen 
graag verbonden zijn met onze wijk. Getsewoud dus. Betrokken zijn op 
elkaar, erbij horen en je verhaal kwijt kunnen. We dagen je uit om ook 
door de week aan de slag te gaan met het geloof: hoe kunnen we elkaar 
bemoedigen in wie we zijn en wat we doen? Hoe komen we God meer op 
het spoor in ons gewone leven?! 
 
Voor wie?  
Iedereen die betrokken wil zijn bij CrossPoint. 
 
Bijzonderheden 
We beginnen met een rondje ‘Lief en Leed’ en zingen zo’n drie liederen 
met gitaarbegeleiding. Voor de bijbelstudie gaan we in het nieuwe 
seizoen waarschijnlijk gebruik maken van het werkboekje van het 
Evangelisch Werkverband dat gebaseerd is op de brief van Jacobus. 
Daarnaast willen wij ons de eerste keren verdiepen in de Openbaring 
van Johannes. De samenkomst sluiten wij af met gebed.    
 
Mocht de groep te groot zijn i.v.m. het aantal personen dan kunnen we in 
twee groepen splitsen. 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Afwisselend Seoellaan 35 en Zichtweg 38 Nieuw-Vennep 
Dag, tijd Dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur 
Data Start 27 september 2022 
Hoe vaak? Eens in de twee weken  

mailto:glf.vleeuwen@quicknet.nl
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GROEIGROEP WOENSDAGAVOND 
Contactpersoon: Jose Smit  

jose.smit@planet.nl 
 
 

Toelichting op thema 
CrossPoint wil meer zijn dan een kerk op zondagmorgen. We willen 
graag verbonden zijn met onze wijk. Getsewoud dus. Betrokken zijn op 
elkaar, erbij horen en je verhaal kwijt kunnen. We dagen je uit om ook 
door de week aan de slag te gaan met het geloof: hoe kunnen we elkaar 
bemoedigen in wie we zijn en wat we doen? Hoe komen we God meer op 
het spoor in ons gewone leven?! 
 
Voor wie? 
Iedereen die betrokken wil zijn bij CrossPoint. 
 
Bijzonderheden  
We gebruiken de bijbel en het werkboekje: ‘Durf Daniel te zijn’ over 
Jezus navolgen buiten je christelijk bubbel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Kinlozen 42 Nieuw-Vennep 
Dag, tijd Woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur 
Data Start 17 augustus 2022 
Hoe vaak? Eens in de drie weken (planning in overleg) 

mailto:jose.smit@planet.nl
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GROEIGROEP ZONDAGDAGAVOND (ZOOM) 
Contactpersoon: Bram Dijkstra 

06-11 843 124 voorganger@crosspointgetsewoud.nl  
 
 

Toelichting op thema 
In de Coronaperiode hebben we met regelmaat een kring in Zoom gehad. 
Meestal deden we dat in ‘sprints’ van een paar weken. De laatste keer 
volgde we het thema van het Evangelisch Werkverband. Verspreid over 
het seizoen komen we acht keer online samen en werken we met het 
boekje ‘Leef je geloof!’ 
 
Voor wie? 
Voor iedereen met (voorbereidings)weinig tijd, die ’s avonds liever niet 
de deur uit gaat, die misschien op afstand woont, maar toch graag bij een 
Bijbelkring aansluit!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres https://zoom.us/j/3293201344  
Dag, tijd Zondagavond van 19.30-20.30 uur 
Data In overleg  
Overige Voorbereiding is niet nodig, maat je moet wel de 

beschikking hebben over een laptop/tablet/telefoon met 
camera/microfoon/internetverbinding 

mailto:voorganger@crosspointgetsewoud.nl
https://zoom.us/j/3293201344
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GEBEDSGROEP (ZOOM) 
Contactpersonen: Wim Verkerk & Bram Dijkstra 

Bram: 06-11 843 124 voorganger@crosspointgetsewoud.nl  
Wim (ook voor andere groepen in de regio): 06-44999433 

 
 

Toelichting op thema 
Tijdens de Coronaperiode zijn we gestart met deze online gebedsgroep 
en hij bestaat nog steeds! Iedere woensdag komen we een uurtje samen 
om te bidden voor elkaar, de gemeente en voor de wereld om ons heen. 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die een hart voor gebed heeft en het fijn vindt om samen 
met anderen te bidden.   
 
Bijzonderheden 
Online en in zoom bidden past niet bij iedereen. We gaan daarom kijken 
of we dit seizoen ook met enige regelmaat een bidstond bij iemand thuis 
kunnen houden. We houden je op de hoogte!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres https://zoom.us/j/3293201344  
Dag, tijd Woensdagavond van 20.00-21.00 uur 
Data Iedere woensdag | contact in Appgroep  
Overige Voorbereiding is niet nodig, maat je moet wel de 

beschikking hebben over een laptop/tablet/telefoon met 
camera/microfoon/internetverbinding 

mailto:voorganger@crosspointgetsewoud.nl
https://zoom.us/j/3293201344
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BIJBEL OP TAFEL 

Contactpersoon: Mart en Zegerine van Loon 
06-2221 4056 mart.v.loon@gmail.com  

 
 
Toelichting op thema 
Om elkaar en ook de Bijbel beter te leren kennen willen we met een 
kleine groep (maximaal 6 personen) aan de tafel de Bijbel openslaan. We 
doen dit met elkaar, en mogen dan ook verwachten dat je actief meedoet. 
 
Voor wie? 
Iedereen die de Bijbel wil leren lezen en hier actief over wil nadenken en 
praten en daarin ook (voorbereidings-)tijd wil steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Adres Zwanenwater 48 Nieuw-vennep 
Dag, tijd Donderdag van 19.30 – 21.30 uur 
Data Is al gestart 
Hoe vaak? Eens in de twee weken 

mailto:mart.v.loon@gmail.com
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TRIANGELS 
Contact: Team Groeien & Leren 

groeienenleren@crosspointgetsewoud.nl  
 
 

Toelichting op thema 
Een triangel is een gesprek tussen drie personen. In een triangel kun je 
het jaarthema volgen. Het is ook mogelijk om samen een ander boek of 
een bijbelgedeelte te bespreken. 
 
Voor wie? 
Voor degenen die met z’n drieën in gesprek willen gaan 
over het leven, de bijbel en samen bidden. 
 
Bijzonderheden 
Je neemt steeds je eigen bijbel/bijbel-app en, indien gewenst, 
schrijfspullen mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Adres In onderling overleg, in principe bij één van de deelnemers 

thuis. 
Dag, tijd In onderling overleg 
Hoe vaak? In onderling overleg, eens in de twee weken is een richtlijn 
Overige Je zoekt zelf twee anderen (zelfde geslacht) om een 

triangel te vormen. Het is belangrijk dat er onderling 
openheid, veiligheid en vertrouwen is. Wat besproken 
wordt blijft binnen de triangel. Er is bij het team G&L meer 
achtergrondinformatie over triangels beschikbaar.  

mailto:groeienenleren@crosspointgetsewoud.nl
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CREA-GROEP 
Contactpersoon: Lianne van der Hek 

06-4093 6795 l.vanderhek@gmail.com  
 

 
Toelichting op thema 
We zijn met elkaar om op een ontspannen manier met de Bijbel bezig 
zijn. Meestal sluiten we aan bij het thema van de groeigroepen en het 
materiaal van het Evangelisch Werkverband.  
Een Bijbeltekst of een lied inspireren je tot het maken van een tekening, 
schilderij, collage, handlettering of wat dan ook.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die op een creatieve manier met de Bijbel bezig wil zijn. 
 
Bijzonderheden 
Als Crea-Groep komen we graag bij elkaar thuis, dus het wisselt per keer 
waar het kan zijn... Let op: neem je eigen materiaal mee!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Wisselt per keer 
Dag, tijd Woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur 
Data We zijn al van start gegaan, maar je kan nog aanhaken 
Hoe vaak? Eens in de twee weken 
Overige Eigen materiaal meenemen 

mailto:l.vanderhek@gmail.com
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PRAISE-AVONDEN 
Contactpersoon: Bart Burger 

06-2273 7877 bart.burger@planet.nl  
 

 
Toelichting op thema 
Door middel van muziek en zang willen we God prijzen en aanbidden. 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die houdt van aanbidding door te zingen. Het team van 
muzikanten /zangleiding is een vast team. Je wordt uitgenodigd om mee 
te komen aanbidden met je zangstem. 
 
Bijzonderheden  
Deze activiteit is interkerkelijk. Iedereen in Nieuw-Vennep die een hart 
heeft voor aanbidding is welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Kerkstraat 14 Nieuw-Vennep 
Dag, tijd Elke eerste dinsdag van de maand vanaf 20.30 uur 
Data Vanaf 6 september 2022 
Hoe vaak? Eén keer per maand 
Overige Door bijzondere omstandigheden kan een avond soms 

verplaatst worden. Houd de chrch-app daarom in de gaten! 

mailto:bart.burger@planet.nl
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SCHRIJFGROEP ‘OPKRABBELEN’ 
Contactpersoon: Aaltje Segers 

06-4103 7485 
 

 
Toelichting op thema 
Het is een superleuke en supercreatieve groep: de schrijvers op 
maandagavond in Zoom. Aaltje heet je van harte welkom om mee te 
schrijven met ‘opkrabbelen’: gewoon een uurtje aan de slag met 
eenvoudige en creatieve schrijfopdrachten rond geloof en Bijbel. 
 
Voor wie? 
Iedereen die al schrijvend een thema wil uitdiepen. 
 
Bijzonderheden 
Je hoeft geen goede of ervaren schrijver te zijn om deel te nemen. 
Iedereen is welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres https://zoom.us/j/3293201344  
Dag, tijd Maandagavond van 20.00 - 21.00 uur 
Data Zie: https://www.crosspointgetsewoud.nl/agenda/  
Overige Zelf een schrift/papier en een pen meenemen en 

beschikking hebben over een laptop/tablet/telefoon met 
camera/microfoon/internetverbinding 

https://zoom.us/j/3293201344
https://www.crosspointgetsewoud.nl/agenda/
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SCHRIJFGROEP 
Contactpersoon: Aaltje Segers 

06-4103 7485 
 

 
Toelichting op thema 
Gedurende het jaar zal de schrijfgroep workshops geven, speciaal voor 
50-plussers, die aansluiten bij een thema. 
 
Voor wie? 
Iedereen die al schrijvend een thema wil uitdiepen. 
 
Bijzonderheden 
Je hoeft geen goede of ervaren schrijver te zijn om deel te nemen. 
Iedereen is welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Zichtweg 38 Nieuw-Vennep 
Dag, tijd Donderdagavond 19.30 uur tot 21.15 uur 
Data 29 sept, 26 okt, 24 nov, 26 jan, 23 feb, 23 mrt,  

20 apr, 25 mei 
Overige Zelf een schrift/papier en een pen meenemen 
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ALPHA-CURSUS 
Contactpersoon: Bram Dijkstra 

06-11 843 124 voorganger@crosspointgetsewoud.nl  
 

 
Toelichting op thema 
Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk 
geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start elke avond 
met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende 
inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes 
door. Alle vragen mogen gesteld worden. Niets moet. Gewoon 
vrijblijvend. 
 
Voor wie? 
Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. 
 
Bijzonderheden 
Deze cursus is iets voor jou als je .. 
… meer wilt weten over het christelijk geloof 
… wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde 
… je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen 
 
Op dit moment zijn we nog met een team aan het starten. Veel is dus nog 
niet bekend, maar we doen dat zo gauw mogelijk via de bekende kanalen.  
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres n.n.b.  
Dag, tijd Donderdagavond 
Data Voorjaar 2023 
Hoe vaak? 9 avonden en een 2-daagse op vrijdagavond en zaterdag 
Overige voor meer informatie: https://alpha-cursus.nl/over-alpha  

mailto:voorganger@crosspointgetsewoud.nl
https://alpha-cursus.nl/over-alpha
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INTRODUCTIECURSUS 
Contactpersoon: Bram Dijkstra 

06-11 843 124 voorganger@crosspointgetsewoud.nl  
 

 
Toelichting op thema 
Ben je (net) nieuw bij CrossPoint en zoek je nog een beetje je weg? 
Gaandeweg zal er wel meer duidelijk worden, maar we maken graag 
kennis met je! In twee avonden leren we jou graag kennen en jij hopelijk 
ons. Wat is CrossPoint voor een kerk? Wat is de visie en de missie? Wat 
biedt CrossPoint aan activiteiten en mogelijkheden? Wie is wie? Je bent 
van harte welkom!  
 
Voor wie?  
Nieuwe bezoekers en andere belangstellenden 
 
Bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Nader af te spreken 
Dag, tijd Nader af te spreken 
Data Nader af te spreken 
Hoe vaak? 2 avonden 

mailto:voorganger@crosspointgetsewoud.nl
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SAMEN ETEN EN GOED GESPREK 
Contactpersoon: Annemieke van Hoogdalem  
06-5268 0237 avanhoogdalem@hotmail.com   

 
 
Toelichting op thema 
Hoe goed en mooi is het om met elkaar te eten en tijdens en na de 
maaltijd een goed gesprek te hebben. 
Het materiaal dat we hiervoor beschikbaar stellen, is een prima 
hulpmiddel voor een goed gesprek 
 
Voor wie? 
Voor ieder die eens bij een ander wil eten én voor degenen die hun huis 
willen openstellen en koken voor anderen. 
 
Bijzonderheden 
Geef je op als gast of gasthuis. Er zijn praatpapieren beschikbaar als 
handvat voor een inhoudelijk gesprek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Adres Bij iemand thuis 
Dag, tijd In onderling overleg 
Hoe vaak? In onderling overleg 

mailto:avanhoogdalem@hotmail.com
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DOOP EN BELIJDENIS 
Contactpersoon: Bram Dijkstra 

06-11 843 124 voorganger@crosspointgetsewoud.nl  
Of kernteam@crosspointgetsewoud.nl  

 
 
Toelichting op thema 
Het betreft een aantal bijeenkomsten om wat dieper in te gaan op het 
christelijk geloof en jouw eigen keuzes daarbij. Het zou mooi zijn als we 
deze cursus kunnen afronden met een doop- of belijdenisplechtigheid. 
Dat hoeft echter niet persé. 
 
Voor wie? 
Allen die overwegen een keus te maken om Jezus te vol- gen en daar een 
belofte bij af te leggen in aanwezigheid van andere gelovigen. Belijdenis 
doen is te midden van de CP-gemeenschap je ja-woord aan Jezus geven. 
 
Bijzonderheden 
Overweeg je deze cursus, maar twijfel je? Praat er over met anderen, 
maar heb in elk geval een oriënterend gesprek met een lid van het 
kernteam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Nader af te spreken 
Dag, tijd Nader af te spreken 
Hoe vaak? Nader af te spreken 

mailto:voorganger@crosspointgetsewoud.nl
mailto:kernteam@crosspointgetsewoud.nl
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MICHACURSUS 
Contactpersoon: Eveline Schot  

schoteveline@gmail.com 
 

 
Toelichting op thema 
Geloven is doen. Goed doen. En recht doen. Omdat de God in wie je 
gelooft liefde is. Het zoeken van zijn koninkrijk betekent niet anders dan 
het zoeken van het goede, van gerechtigheid. De Micha cursus helpt je 
om de daad bij het Woord te voegen. 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die het geloof handen en voeten wil geven. 
 
Bijzonderheden 
Er is een werkboek beschikbaar gesteld door Micha Nederland. Dat 
werkboek dient te worden aangeschaft en daarmee wordt gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres In overleg 
Dag, tijd Woensdagavond van 20.00—22.00 uur 
Start Medio oktober - november 2022 
Hoe vaak? 5 avonden 
Overige De kosten van het werkboek zijn + € 7,50 

mailto:schoteveline@gmail.com
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WANDELGROEP 
Contactpersonen: Ria van Leeuwen, Marjanne Luijk &  

Lianne van der Hek 
Ria: 06-26176066 Marjanne:  06- 23915911 Lianne: 06- 40936795 

 
 
Toelichting op thema 
We hebben geen thema en geen kringleider, maar wel trekken we 
letterlijk en figuurlijk met elkaar op: met stevige wandelschoenen aan 
lopen we iedere maandag een uurtje in en rond Getsewoud. Startplaats is 
de brug bij de parkeerplaats winkelcentrum Getsewoud aan de 
Venneperweg. Wandel je mee?  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die die van wandelen houdt! 
 
Bijzonderheden 
We houden contact met elkaar in een appgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Startplaats is de brug bij de parkeerplaats winkelcentrum 

Getsewoud aan de Venneperweg 
Dag, tijd Maandagavond van 19.30–20.30 uur 
Start Is al gestart 
Hoe vaak? Wekelijks 
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TAFELTIJD 
Contactpersoon: Rosanne Wijnsma 

rosannewijnsma@gmail.com  
 

 
Toelichting op thema 
TafelTijd is een initiatief om met lhbti-mensen en betrokkenen samen in 
gesprek te zijn over geloof en over wie en hoe je mag zijn. Dat doen we 
met een gezellige lunchmaaltijd en een goed gespreksonderwerp. 
Belangrijk is dat we niet samen aan tafel gaan om elkaar te overtuigen, 
maar om elkaar te inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de 
liefde van Jezus Christus. 
 
Voor wie? 
Tafeltijd is voor iedereen die zich betrokken weet bij of op lhbti-ers of 
zichzelf tot deze groep rekent. Welkom, dus! Ook als je slechts 
nieuwsgierig bent. 
 
Bijzonderheden 
Je hebt geen voorkennis, geld of bepaalde overtuiging nodig, alleen een 
beetje nieuwsgierigheid, zin in lekker eten en trek in een goed gesprek. 
Graag aanmelden via rosannewijnsma@gmail.com.  
 
 
 
 
 
Praktische informatie  
Adres Regulierspoort 54 te Nieuw-Vennep 
Dag, tijd Zondagmiddag van 13.00-15.00 uur 
Start Is al gestart 
Hoe vaak? Data worden onderling afgesproken 
Overige Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel vragen we je, zo 

mogelijk, iets mee te nemen voor de lunch. Voor jezelf en 
een ander.  

mailto:rosannewijnsma@gmail.com
mailto:rosannewijnsma@gmail.com
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