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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 2018, maar ook in de komende jaren. In 2018 is dit verlangen weer concreet ingevuld in 
missional communities, wijk-groepen met het in 2018 gestarte platform Central. Ook de zondagse 
samenkomsten en het kinderprogramma Big Future hebben daarin een belangrijke rol gehad.  

Crossroads startte 2018 met een andere samenstelling aan communities en wijkgroepen dan het het 
jaar geëindigd is. Een jaar geleden begon de nieuwe community CrossOverschie, een community die 
in Overschie inmiddels overduidelijk aanwezig is met de tijdens de kerst georganiseerde 
kerstwandeling door de wijk. 

In januari besloot de wijkgroep Portugaal zelfstandig verder te gaan. De wijkgroep West-Inn heeft een 
aantal maanden geprobeerd om een initiatief in het nieuwe-westen op te zetten, maar is na de zomer 
gestopt. Ook wijkgroep Noord is o.a. ivm verhuizingen gestopt als initiatief. Start-up Coffee heeft een 
doorstart gemaakt van “men-only” naar een community voor mannen en vrouwen: Connect Café. Na 
een aantal mooie jaren is Womanhood ook als missional community gestopt, maar gaat een groep 
vrouwen nog wel in andere vorm door. 

Community Spangen heeft in 2018 met name hard gewerkt aan het bouwen aan een plek in de wijk: ‘t 
Vinkje. Een mooie plek om samen te komen en van daaruit een zegen te zijn voor Spangen.  

Schiebroek heeft naar aanleiding van een eigen bidden en vasten maand in januari keuzes gemaakt 
over hoe community willen zijn en wat ze de wijk willen bieden. Binnen de wijk zijn er inmiddels al 
veel contacten en met de maandelijkse SchieMove zijn ze duidelijk aanwezig in de wijk. 

De Dordtroaders zijn onder de rook van Rotterdam ook blijven samenkomen, gezamenlijk als 
Dordtenaren, maar ook op diverse plekken binnen Dordrecht in de verschillende wijken waar ze 
wonen. 

Voor de Crossroaders die niet in een community participeren is dit jaar het Central platform gestart. 
Een plek waar deze en ook nieuwe Crossroaders elkaar kunnen ontmoeten en vanwaar ook nieuwe 
initiatieven gestart zullen worden.  

Naast de communities waren er verschillende plaatsen in en rond Rotterdam waar Crossroaders 
elkaar ontmoeten in wijkgroepen. Onder andere in de wijk Millinxbuurt komen Crossroaders 
regelmatig bij elkaar om samen te eten en te bidden voor de wijk.  

We zijn dankbaar dat Crossroads een familie van communities en wijkgroepen is en aan deze 
verbondenheid willen we ook in 2019 blijven werken. Door elkaar tijdens de samenkomsten te 

ontmoeten en ook onderlinge banden te verstevigen. 

We komen op zondag samen in het gebouw van het Lyceum op de Beukelsdijk. Dit doen we om 
samen God te aanbidden en met elkaar te leren uit de bijbel. Maar ook om een plek te hebben waar 
we iedereen vanuit de communities, wijkgroepen en platform samenkomt om te onderstrepen dat 
we samen Crossroads Rotterdam zijn. 



Begin 2018 wilden we het jaar beginnen met stil worden en luisteren. We hebben een maand lang 
gebeden en gevast rondom de vraag: Wat vindt God belangrijk voor Crossroads Rotterdam? Veel 
bondgenoten hebben meegedaan. Naast op de zondagen in januari werd hier ook persoonlijk, op 
gebed & aanbiddings-avonden en in een gebedsweekend invulling aan gegeven. Ook werd er bij 
diverse communities gebeden. De punten die hieruit naar voren kwam hebben het leidersteam 
geholpen om keuzes te maken en na te denken over waar we dit jaar als Crossroads de nadruk op 
mochten leggen. Concrete dingen die hieruit voortkwamen zijn bijvoorbeeld het Central Platform, de 
thematiek rondom rust die tijdens de samenkomsten centraal stond en zijn er plannen in de maak 
rondom kinderen en gebed. 

Naast de januari maand en de thema’s rondom rust hebben we in de weken rondom de feestdagen 
uitgebreid stilgestaan bij Pasen en de voorbereidingstijd daarop, Pinksteren en de beloften van de 
Heilige Geest en hoe we door de kerstverhalen mogen zien hoe het licht mag doorbreken in de stad 
Rotterdam. 

Op de zondagen was er voor alle kinderen ook een apart Big Future programma, voor verschillende 
leeftijden. Er is via een LEF programma veel geïnvesteerd in de leiding en het programma voor de 
ouderen kinderen en tieners. Deze laatste groep is nu nog niet zo groot, maar gezien de grote groep 
kinderen onder de 10 jaar willen we ons de komende tijd goed voorbereiden op het goed om kunnen 
omzien naar deze jonge generatie. 

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 wederom de culinaire 
invulling was van ongekend hoog niveau.  

In het najaar is een Alpha Cursus georganiseerd met 12 deelnemers en is daarnaast de cursus Vrij 
Leven georganiseerd in samenwerking met een andere gemeente uit Den Haag.  

Zie voor meer informatie over de begroting de website van Crossroads Rotterdam.  

Het leiderschapsteam en bestuur van Crossroads Rotterdam,  

Annelien, Femke, Jurjan, Menno, Ron en Johan  

 


