Kleine Groepen 2021-2022
In het seizoen 2021-2022, dat in september begint, worden weer diverse groepsactiviteiten en cursussen georganiseerd.
CrossPoint wil namelijk meer zijn dan een kerk op zondag. In alles klinkt door dat we
graag verbonden zijn met de wijk. We dagen mensen, die bij CrossPoint betrokken
zijn, uit om ook doordeweeks in groepen aan de slag te gaan met hun geloof.
In kleine groepen, waarin met elkaar wordt nagedacht over levensvragen, geloof en
bijbel en waarin lief en leed worden gedeeld. Deze groepen vormen de basis voor het
‘gemeente zijn’ van CrossPoint.
Het thema met bijbehorend boekje waar kleine groepen mee aan het werk kunnen
gaan is ‘Ontmoetingen met Jezus. In dit gesprekmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. Dit boekje wordt uitgegeven door het Evangelisch
Werkverband en is alleen verkrijgbaar als PDF. Als je de PDF wilt ontvangen stuur
dan een mail naar: groeienleren@crosspointgetsewoud.nl. Wij sturen je dan een
exemplaar toe (CrossPoint heeft een pakketaankoop gedaan).
Dit seizoen bieden we maandelijkse verdiepingssessies aan. Inspirerende avonden
waarin we aan de slag gaan met het materiaal uit het boekje ‘Ontmoetingen met
Jezus’. Meer informatie kun je vinden op bladzijde 4 en/of via de link:
https://www.crosspointgetsewoud.nl/events/event/verdiepingssessies-ontmoetingenme/

Kleine Groepen 2021-2022
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 3 mensen, de zogenaamde triangels, tot
groeigroepen van 8 tot 12 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 bijeenkomsten die voor een groep staan gepland.
Je kunt je per telefoon of per email aanmelden bij één van de contactpersonen.
NB: Heb je zelf een idee voor een activiteit van één of meer avonden stuur dan een
mail naar groeienleren@crosspointgetsewoud.nl, wij nemen dan contact met je op.
COVID-19
Juist in coronatijd hechten we veel waarde aan het samenkomen in kleine groepen,
dit draagt bij aan de onderlinge verbondenheid. Kijk samen naar de mogelijkheden
om veilig bij elkaar te komen (bijvoorbeeld: wordt een groep te groot, splits dan in 2
groepen) binnen de huidige richtlijnen van het RIVM.

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

Kleine Groepen 2021-2022
TOERUSTINGSAVONDEN
‘Ontmoetingen met Jezus’

Toelichting op thema

In samenwerking met de Witte Kerk organiseert CrossPoint
voor alle groepen en andere belangstellenden verdiepende
toerustingsavonden voor de onderwerpen uit het boekje
‘Ontmoetingen met Jezus’ van het Evangelisch Werkverband. Deze avonden zijn bedoeld als voorbereiding op de
samenkomsten van een groeigroep en/of triangel.

Voor wie?

Iedereen zich wil voorbereiden op de thema’s uit het werk–
boekje en overige belangstellenden.

Bijzonderheden

.
Zoals eerder genoemd in de inleiding kan je het werkboekje
als PDF aanvragen, stuur dan een mail naar:
groeienleren@crosspointgetsewoud.nl.

Praktische informatie
Adres

Wisselend Breedenborgh — Witte Kerk

Dag, tijd

Zondagavond van 19.00 – 20.30 uur

Data

28-11-2021 / 09-01-2022 / 6-02-2022 / 06-03-2022 /
10-04-2022 / 15-05-2022

Overige

Meer informatie te vinden op:
https://www.crosspointgetsewoud.nl/events/event/
verdiepingssessies-ontmoetingen-me/

Kleine Groepen 2021-2022
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 gebruiken de bijbel en het werkboekje: ‘Ontmoetingen
met Jezus. In dit gesprekmateriaal wordt je betrokken bij
vijftien ontmoetingen met Jezus.
Mocht de groep te groot zijn ivm het aantal personen dan
kunnen we in twee groepen splitsen.

Praktische informatie
Adres

Seoellaan 35 Nieuw-Vennep

Dag, tijd

Dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur

Data

Start 28 september 2021

Hoe vaak?

Eens in de twee weken

Kleine Groepen 2021-2022
GROEIGROEP WOENSDAGAVOND
Contactpersoon: Jose Smit
jose.smit62@gmail.com

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

Praktische informatie
Adres
Dag, tijd

Kinlozen 42 Nieuw-Vennep
Woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur

Data

Start september 2021

Hoe vaak?

Eens in de twee weken

Kleine Groepen 2021-2022
ONLINE GROEIGROEP ZONDAGAVOND
Contactpersoon: Bram Dijkstra
voorganger@crosspoingetsewoud.nl

Toelichting op thema

Op zondagavond komen we steeds o.l.v. Bram iets meer
dan een uurtje samen en gaan we in gesprek over wat de
bijbel ons aanreikt. Je bent vrij om iedere keer deel te nemen, of om zomaar een keer aan te schuiven. De avonden
zijn zonder voorbereiding en los van elkaar te volgen.

Voor wie?

Voor iedereen, binnen en buiten CrossPoint, die graag wil
nadenken over de Bijbel, over levensvragen en het niet eng
vind om daar in online in Zoom over in gesprek te zijn.

Bijzonderheden

We gebruiken de Bijbel (NBV) en het materiaal
'Ontmoetingen met Jezus' (PDF beschikbaar bij aanmelding).

Praktische informatie
Adres
Dag, tijd
Data

Hoe vaak?
Overige

https://zoom.us/j/3293201344 (wachtwoord: 1)
Zondagavond van 19.30—20.30 uur
Blok 1: 7/11, 14/11, 12/12, 19/12
Blok 2: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 20/3
Blok 3: 3/4, 24/4, 8/5, 29/5, 12/6
Om de week

Kleine Groepen 2021-2022
ONLINE PRAYERMEETING
gebed@crosspointgetsewoud.nl

Toelichting op thema

We bidden voor de gemeente (vaak ook voor individuele
mensen en situaties) en voor de wereld en voor elkaar. In
een klein uur zijn we stil en bidden we. De avond staan
(meestal) onder leiding van Wim Verkerk.

Voor wie?

Voor iedereen, binnen en buiten CrossPoint, die een hart
heeft voor gebed en wie gestimuleerd wordt door samen
met anderen te bidden.

Bijzonderheden

Je bent meer dan welkom om mee te doen en/of je gebedspunten door te sturen naar:
gebed@crosspointgetsewoud.nl

Praktische informatie
Adres
Dag, tijd

https://zoom.us/j/3293201344 (wachtwoord: 1)
Iedere woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur

Data
Hoe vaak?

Elke week

Kleine Groepen 2021-2022
OUDERS-MET-JONGE-KINDEREN-GROEP
Contactpersoon: Angela de Jong
06-5171 3686 of angela_overdulve@hotmail.com

Toelichting op thema

Hetzelfde principe als de Groeigroep, maar dan speciaal
voor ouders met jonge kinderen.

Voor wie?

Alle jonge ouders die betrokken willen zijn bij CrossPoint.

Bijzonderheden

We gebruiken de bijbel en het werkboekje: ‘Ontmoetingen
met Jezus. In dit gesprekmateriaal wordt je betrokken bij
vijftien ontmoetingen met Jezus.

Praktische informatie
Adres

Wisselend volgens rooster

Dag, tijd

Donderdagavond van 20.15—21.30 uur

Data

Start 27 september 2021
Eens in de 2 weken (afwisselend maandag en woensdag)

Hoe vaak?
Overige

Kleine Groepen 2021-2022
TRIANGEL
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 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.

Kleine Groepen 2021-2022
CREA-GROEP
Contactpersoon: Lianne van der Hek
06-4093 6795 l.vanderhek@gmail.com

Toelichting op thema

We zijn met elkaar op een ontspannen manier met de Bijbel
bezig zijn.
Een bijbeltekst of een lied inspireren je tot het maken van
een tekening / schilderij / collage / handlettering /….

Voor wie?

Voor iedereen die op een creatieve manier met de Bijbel
bezig wil zijn.

Bijzonderheden

We gebruiken het werkboekje: ‘Ontmoetingen met Jezus’.
In dit gesprekmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus.
.

Praktische informatie
Adres

Wayesteinsingel 79 Nieuw-Vennep

Dag, tijd

Woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur

Data

Start 29 september 2021

Hoe vaak?

Eens in de twee weken

Overige

Eigen materiaal mee nemen

Kleine Groepen 2021-2022
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 20.15 uur

Data

Vanaf 2 september 2021

Hoe vaak?

Eén keer per maand

Overige

Mogelijk kan een avond niet doorgaan t.g.v. de richtlijnen
van het RIVM, houd de chrch-app in de gaten!

Kleine Groepen 2021-2022
SCHRIJFAVOND
Contactpersoon: Aaltje Segers 06-4103 7485

Toelichting op thema

Wil je eens op een andere manier uiting aan jouw geloof?
Wil je er eens wat dieper induiken of ontdekken wat geloven nu werkelijk voor jou betekent? Ga den eens schrijven.
Aan de hand van een bijbels thema en korte opdrachtjes
gaat er een wereld voor jou open.

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
Dag, tijd

Zichtweg 38 Nieuw-Vennep
Donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur

Data

28-10-2021 / 25-11-2021 / 27-1-2022 / 24-2-2022 / 24-32022 / 28-4-2022

Overige

Zelf een schrift/papier en een pen meenemen.
Meer informatie te vinden op:
https://www.crosspointgetsewoud.nl/events/event/
schrijfavonden-bij-aaltje/

Kleine Groepen 2021-2022
OPKRABBELEN MET AALTJE
Contactpersoon: Aaltje Segers 06-4103 7485

Toelichting op thema

Een creatieve online schrijfactiviteit gegeven door Aaltje.
Een uur vol christelijke en creatieve schrijfoefeningen waar
iedereen aan mee kan doen.

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

Online Zoom meeting

Dag, tijd

Maandag van 20.00—21.00 uur

Data

Start op maandag 6 september 2021

Hoe vaak?

Eens in de twee weken

Overige

Voor link naar Zoom-meeting en meer informatie:
https://www.crosspointgetsewoud.nl/events/event/
opkrabbelen-met-aaltje-online-schrijfactiviteit-in-zoom/

Kleine Groepen 2021-2022
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. Aan de hand van het Johannes
evangelie denken we met elkaar na wat de Bijbel ons te
zeggen heeft. 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.

Bijzonderheden

Praktische informatie
Adres
Dag, tijd

Zwanenwater 48 Nieuw-vennep
Donderdag van 19.30 – 21.30 uur

Data

Start 28 oktober 2021

Hoe vaak?

7 avonden, eens in de twee weken

Kleine Groepen 2021-2022
DE ZEVEN WONDEREN VAN HET KRUIS
Contactpersonen: Mart en Zegerine van Loon
06-2221 4056 mart.v.loon@gmail.com

Toelichting op thema

Deze cursus geeft je meer zicht en inzicht in het lijden van
Jezus en wat Hij echt heeft gedaan en voor ons heeft gedaan.

Voor wie?

Voor iedereen die in de lijdenstijd wil nadenken over het
grote offer van Jezus.

Bijzonderheden

Er wordt gebruikt gemaakt van een prachtig werkboek van
Wilkin van de Kamp. Het is een intense cursus, er wordt
van de deelnemer verwacht om elke dag 45-60 minuten te
besteden aan het werkboek. Op deze manier gaat het meer
leven wat Jezus voor jou gedaan heeft.

Praktische informatie
Adres

Zwanenwater 48 Nieuw-Vennep

Dag, tijd

Woensdag of donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur start

Hoe vaak?

7x weken achter elkaar

Overige

De kosten voor het werkboek € 17,95

Kleine Groepen 2021-2022
INTRODUCTIE-AVONDEN
Contactpersonen: Eveline Schot schoteveline@gmail.com
Bert van Laar b.van.laar@hetnet.nl

Toelichting op thema

Het gaat om 2 avonden waarop (nader) wordt kennisgemaakt met CrossPoint. Wat is het voor een kerk? Wat is
de visie en de missie. Wat biedt CrossPoint aan activiteiten? Wie is wie, etc.

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

Overige

Kleine Groepen 2021-2022
MICHA CURSUS
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

Nader te bepalen

Hoe vaak?

5 avonden

Overige

De kosten van het werkboek zijn + € 7,50

Kleine Groepen 2021-2022
DOOP EN BELIJDENIS
Contact: 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 volgen 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
Dag, tijd

Nader af te spreken
Nader af te spreken

Hoe vaak?

Nader af te spreken

