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Betreft: Verslag activiteiten Crossroads Rotterdam 2016 

 

 

Jezus volgen. Met elkaar. In alles. Voor de vernieuwing van de stad.  

 

Dat is het motto dat we hebben gekozen om samen te vatten waar Crossroads voor wil staan. Niet 

alleen in 2016, maar ook in de komende jaren. In 2016 is dit verlangen weer concreet ingevuld in 

missional communities en wijk-groepen. Ook de zondagse samenkomsten en het kinderprogramma 

Big Future hebben daarin een belangrijke rol gehad. 

 

Crossroads begon het jaar 2016 met twee missional communities: Schiebroek en Womanhood. 

Gedurende het jaar zijn daar drie communities bijgekomen: Startup Coffee, Dortroaders en 

Spangen. Sporten in de wijk met jongeren; jonge alleenstaande moeders bezoeken; praktische 

klusjes bij mensen in de wijk; kledingruilparty voor vrouwen; een kinderfeest; koken voor de 

buurvrouw; mensen op straat vertellen dat ze mooi en kostbaar zijn; een thema avond voor 

vriendinnen, buurvrouwen en collega’s; opvoedingsvragen bespreken terwijl je koffie drinkt; op 

visite bij de mevrouw die alleen is; meehelpen bij de Voedselbank; oppassen op kinderen; 

kinderkleding verzamelen, sorteren en uitdelen aan gezinnen die een klein budget hebben; een 

wijkfeest met springkussen of vossenjacht; een Alphacursus met de buren. Zomaar een paar 

voorbeelden van hoe mensen vanuit de missional communities betrokken zijn geweest bij mensen 

in hun wijk of netwerk. 

 

Naast de communities waren er verschillende plaatsen in en rond Rotterdam waar Crossroaders 

elkaar ontmoeten in wijkgroepen. Onder meer in de wijken Millinxbuurt, Noord en in Poortugaal 

komen Crossroaders regelmatig bij elkaar om samen te eten en te bidden voor de wijk. 

 

In het voorjaar vonden weer iedere zondag samenkomsten plaats in het gebouw van het Lyceum 

op de Beukelsdijk. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij het leven van de eerste christenen in het 

bijbelboek Handelingen. De zomer stond weer in het teken van ‘stories from the heart’, waarbij 

verschillende Crossroaders de kans aangrepen om te vertellen wat hen bezig houdt, en waarom ze 

enthousiaste volgelingen van Jezus zijn.  

 

Sinds september is de eerste zondag van de maand omgedoopt tot ‘community-zondag’. Op deze 

zondag is er geen samenkomst, maar is er ruimte voor ontmoetingen en activiteiten van de 

missional communities en wijkgroepen. In de samenkomsten in het najaar is onder meer 

ingezoomd op de verschillende onderdelen van het motto van Crossroads: wat betekent het in de 

praktijk om Jezus te volgen, met elkaar, in alles? 

 

In juni werd er een Crossroads-weekend georganiseerd, waar meer dan 100 Crossroaders aan 

deelnamen. Het weekend stond in het teken van inspiratie en gezelligheid, en de culinaire invulling 

was van ongekend hoog niveau. 



Nieuw voor Crossroads waren de twee gebedsweken, in januari en in mei. Het waren bijzondere 

weken waarin non-stop werd gebeden voor de stad, voor de mensen die ons dierbaar zijn, voor 

doorbraken van Gods Koninkrijk op plekken en in levens waar we graag verandering zouden zien. 

Ongeveer 90 mensen hebben hier aan meegedaan. 

 

Via de pre-marriage course en de marriage-course werd weer volop geïnvesteerd in relaties en 

huwelijken. De Crossroads Bieb werd gelanceerd als initiatief om het uitwisselen van boeken en het 

onderlinge gesprek daarover te stimuleren.  

 

In 2016 zijn er 15 kinderen binnen Crossroads geboren. Twee mensen zijn op basis van hun 

persoonlijk geloof gedoopt. 

 

Organisatorisch was het een flinke klus om al deze activiteiten en samenkomsten goed neer te 

zetten. We zijn dankbaar voor de beschikbaarheid en grote inzet van vele Crossroaders. In het 

bijzonder willen we de inzet van het ‘team samenkomsten’ noemen. Dit team heeft de inhoudelijke 

en praktische gang van zaken rond de samenkomsten grondig onder de loep genomen, en een 

groot aantal voorstellen gedaan voor verbetering. Vanaf september wordt er gewerkt op basis van 

de aanbevelingen van het team, dat nu zelf verantwoordelijk is voor de inhoudelijke invulling van 

de samenkomsten.  

 

Financieel hebben we 2016 met een klein negatief saldo af gesloten. De gerealiseerde inkomsten – 

die vrijwel volledig bestaan uit giften – waren circa €2.000,-- lager dan gemaakte kosten.  

 

Het leiderschapsteam en bestuur van Crossroads Rotterdam,  

Arjan, Ron, Erica, Menno en Johan 


