
Ontmoetingen  
met Jezus… 

…daar wil je bij zijn! 

 

1. NIEUWE START MET KLEINE GROEPEN 

 

 

 

 

We nodigen je uit om deel te nemen in een kleine groep of triangel1 om samen met andere 

CrossPointers in ontmoetingen te duiken die Jezus had met diverse mensen. Hoe doe je mee? 

1. Stel zelf een groep of triangel samen om mee te beginnen en meld je aan. (Of meld je 

individueel aan als je geen groep hebt, dan gaan wij proberen een match te vinden.) 

2. We willen dan weten: wie jullie contactpersoon is, wie de deelnemers zijn, wanneer jullie 

willen samenkomen en hoe vaak.  

3. In overleg met je groep kies je zelf een tijdstip in de week en de frequentie waarin de 

groep samenkomt.  

4. Stuur dit alles in een email naar groeienenleren@crosspointgetsewoud.nl. 

5. Je ontvangt het bespreekmateriaal digitaal. Geen internet/pc/tablet/o.i.d.? Je kunt 

iemand van je groep vragen een papieren exemplaar uit te printen (of vraag het ons). 

6. NB. Heb je een groep samengesteld, maar vind je het ook nog wel spannend of ingewikkeld 

om op te starten? Meld dat dan ook bij Groeien & Leren. Bert van Laar, Christa Baars en 

Kees van Beem zijn eventueel beschikbaar om de eerste avond met jullie op te starten en de 

basis van het groepsgebeuren met jullie door te nemen.  

7. Meer informatie en alvast een inkijkje in het materiaal vind je hier: https://www.ewv.nl/wat-

doen-we/gemeentegroeigroepen/ontmoetingen-met-jezus-2021-2022/   

 

2. TOERUSTINGSAVONDEN 

 

 

 

 

 
1 Een triangel is een groepje van 3 personen dat samen een stukje van de bijbel bespreekt en (geloofs-) ervaringen 
deelt.  

In samenwerking met de Witte Kerk organiseert CrossPoint voor alle 

kleine groepen en andere belangstellenden verdiepende 

toerustingsavonden voor de onderwerpen die later in de kleine 

groepen worden besproken. 

Wanneer en waar? 1 keer in de maand op zondagavond van 

19.00 tot 20.30 uur. Hieronder vind je de data, locaties en, thema’s. 

Verlang jij ook naar groei in je geloof en wil je meer ontdekken van 

de kracht van het evangelie om stevig te staan in deze zorgvolle tijd? 
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Steeds zal er een inleider van de ene gemeente zijn en een gastvrouw of gastheer van de andere 

gemeente.  

 

 

 

  

 

 

 

Datum Jezus ontmoet … Locatie 

26 sept Introductie + Jozef De Breedenborgh 

24 okt Nathanael + Samaritaanse vrouw Witte Kerk 

28 nov Nicodemus + bloedvloeiende vrouw Witte Kerk 

9 jan Rijke jongen + Marta De Breedenborgh 

6 febr Pilatus + Maria, Jezus’ moeder De Breedenborgh 

6 mrt Maria Magdalena + Petrus Witte Kerk 

10 apr Fillipus en Paulus Witte Kerk 

15 mei Johannes op Patmos  De Breedenborgh 


