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

Dat is het motto waar Crossroads ook in 2019 het jaar ingegaan is. Hiermee geven we richting aan 
onze missie: Een beweging zijn van discipelen die discipelen maken. Die samen geestelijke en sociale 
impact hebben, wat leidt tot vernieuwing van de stad. In 2019 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.  

Communities, wijkgroepen en Platform Crossroads  

Om discipelschap concreet handen en voeten te geven wordt in kleiner verband en geïntegreerd 
aandacht geven relaties in drie dimensies (bij Crossroads kort “3D” genoemd). De communities en 
wijkgroepen trekken op met elkaar en delen het leven (IN), ze zoeken samen naar een intieme relatie 
met God en helpen elkaar daar ook bij (UP) en geven op hun manier vorm aan missie in de wijk of het 
netwerk waar ze gezamenlijk of individuele betrokkenheid hebben (OUT).  

In 2019 bestond de “familie van communities” uit communities in de wijken Schiebroek, Millinx en 
Spangen, de Dordtroaders (geïnitieerd vanuit Crossroaders uit Dordrecht) en Connect Café, een 
netwerk community voor met name urban twintigers en dertigers. Elke community komt op eigen 
ritme bij elkaar. In ieder geval op de Crossroads Community zondag. Op deze dag is er ook geen 
zondagse samenkomst (zie verder op meer over). 
In 2019 zijn de Dordtroaders gestopt, maar een aantal mensen uit Dordrecht is opnieuw aan het 
kijken hoe ze 3D leven opnieuw samen willen en kunnen gaan vormgeven. 

In 2018 was al een start gemaakt met Platform Central, voor Crossroaders die (nog) niet in een 
community participeren. Zes keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij ontmoeting en kennismaking 
met het Crossroads gedachtegoed centraal staat. Dit is een mooie plek waar nieuwe mensen (die niet 
via communities aanhaken) een eerste plek kunnen vinden en Crossroads en de bondgenoten van 
Crossroads leren kennen. In 2019 zijn er ‘op dit platform’ diverse groepen ontstaan die in kleiner 
verband met elkaar optrekken en aan de slag zijn gegaan met onder andere het Crossroads 3D 
materiaal. Dit bestaande materiaal is door de staf van Crossroads verder ontwikkeld en toegespitst op 
de Crossroads situatie.  De nadruk ligt op discipelschap en biedt concrete handvatten om het volgen 
van Jezus in je dagelijks leven vorm te geven. Een mooie bouwsteen voor het verwezenlijken van onze 
missie dus! 

Samenkomsten en andere overkoepelende activiteiten 

Zoals al aangeven: een zondag per maand is er geen samenkomst op zondag. Dat is de dag dat de 
communities in ieder geval op eigen plek bij elkaar zijn en hun lokale bijeenkomst hebben. De andere 
zondagen is er wel een samenkomst op de Beukelsdijk 91. Hier ontmoeten alle Crossroaders elkaar. 
We nemen de tijd om God te danken en te aanbidden en vaak behandelt een van de sprekers een 
thema, gekoppeld aan de bijbel en het leven van Jezus, en tegelijkertijd ook aan onze missie. Ook 
worden er (community) verhalen uitgewisseld en is er regelmatig lunch om door te praten en 
ervaringen uit te wisselen tussen Crossroaders die niet in dezelfde community zitten. Parallel aan de 
samenkomsten (of op andere momenten in de week) is er voor de jonge Crossroaders (van 0 tot 18 
jaar) een apart programma: Big Future. In verschillende leeftijdsgroepen ontdekken de kinderen en 
jongeren dat Jezus volgen gaaf is en dat er een grote toekomst voor hen is! Een paar samenkomsten 
per jaar hebben we samenkomsten voor jong en oud georganiseerd, omdat we Jezus volgen ook echt 
met iedereen samen willen doen èn ook geloven dat God juist de volwassenen veel kan laten zien van 
Zijn Liefde door kinderen heen! 



In 2019 zijn we gestart om maandelijks te bidden op de plekken waar communities of bondgenoten 
actief zijn. Hier komen Crossroaders uit alle plekken samen om God te aanbidden en de plek waar ze 
die keer zijn specifiek te bemoedigen. Ervaren wordt dat het zo erg mooi is om er als “familie van 
communities” voor elkaar te zijn!  

Ook geeft Crossroads al enige tijd ruimte om de gave van profetie verder te ontwikkelen. Maandelijks 
komen verschillende Crossroaders bij elkaar om hierin te oefenen en elkaar te helpen om deze 
‘bediening’ te ontwikkelen. Deze gave zetten ze onder andere ook in om Crossroaders en initiatieven 
binnen Crossroads te bemoedigen. Begin 2019 is er mede door hen – en in samenwerking met de 
NGK Overschie – een profetie cursus georganiseerd.  
In de bijbel wordt er over meer bedieningen gesproken; specifiek noemt Paulus in zijn brief aan de 
gemeente in Efese naast de profeten ook apostelen, herders, leraren en evangelisten. Het 
leidersteam is hier in 2019 verder mee aan de slag gegaan en kiest ervoor om eerst de ‘bediening’ 
herderschap verder vorm te geven en de Crossroaders die hier affiniteit mee hebben gelegenheid te 
bieden om hier mee aan de slag te gaan. In 2020 zal dit concreter ingevuld worden: 
We hebben gemerkt dat het voor onze bondgenoten goed is om zorg voor elkaar serieus te nemen. 
Juist ook als we samen op missie zijn. En zeker ook als we tijdens ‘het vernieuwen van de stad’ 
mensen tegen komen die zorg, aandacht of steun nodig hebben. Ook op deze manier willen we 
vormgeven aan onze missie! 

Het plan was verder om eind 2019 ook een Alpha Cursus aan te bieden, maar helaas kon deze 
vanwege de beperkte aanmeldingen doorgaan. 

Tot slot 

We kijken terug op een bewogen jaar. Waarin we enerzijds heel dankbaar zijn voor de mooie dingen 
die we zien gebeuren: bij onze bondgenoten en wat het volgen van Jezus door hen voor effect heeft 
op hun buurt, werk of netwerk. Anderzijds merken we ook dat het leven vol is (zeker voor de 
Crossroads-populatie die voor het overgrote deel uit jonge stellen en jonge gezinnen bestaat) én dat 
onze vaste basis langzaam wat kleiner geworden is door verhuizingen naar buiten de stad. Rust is een 
woord dat in 2019 veel gevallen is (en ook als thema uitgebreid aan bod is gekomen). Vanuit die rust 
– die we bij God mogen vinden – willen we Jezus volgen ons bij elke stap laten leiden door Hem!   

Het leiderschapsteam en bestuur van Crossroads Rotterdam,  

Annelien, Femke, Jurjan, Ron en Johan  

 

 


