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Verslag activiteiten Crossroads Rotterdam in 2020 

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

Dat is het motto waar Crossroads ook in 2020 het jaar ingegaan is. Het jaar begon met hele andere 
verwachtingen dan hoe de realiteit geworden is. Een jaar waarin we anders kerk hebben moeten zijn, 
rekening houdend met corona-maatregelen. Het was een bewogen jaar, maar ondanks deze 
maatregelen blikken we terug op een jaar waarin we sterk verbonden zijn gebleven. 

Communities en (wijk)groepen  

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). Elke community 
kent een eigen ritme, naast dat ze in elk geval 
op de 1e zondag per maand bij elkaar komen. 
Bij Crossroads is dit de community zondag. 

In 2020 bestond de “familie van communities” 
uit communities in de wijken Schiebroek, 
Millinx, Spangen en Connect Café. Daarnaast is 
er nog een grotere “Platform Central” 
community, een groep die een paar keer per 
jaar bij elkaar komt en waarbinnen een paar 
groepen intensiever optrekken. Verder hebben 
ook dit jaar diverse bondgenoten (onze leden) 
verkend hoe ze invulling konden geven aan een 
missionair verlangen en/of zijn er kleine 
initiatieven gestart. 

Toen in maart de eerste lockdown begon, heeft 
Crossroads bewust de grotere Platform Central 
groep opgedeeld in kleinere geografische 
groepen, om toch de verbondenheid en het 
onderling contact te kunnen borgen. 
Afhankelijk van de maatregelen konden de 
communities en de andere groepen elkaar nog 
blijven zien, zo nodig digitaal. Gedurende het 
jaar zijn de ad hoc gevormde groepen in meer 
of mindere mate bij elkaar betrokken gebleven. 
Zeker in de eerste helft van het jaar – toen de 
ontmoetingen thuis en buiten nog minder 
beperkingen hadden – heeft dit de onderlinge 
verbondenheid binnen Crossroads erg goed 
gedaan. Op de community zondagen werden 

filmpjes opgenomen om input te geven waar de 
communities en groepen mee aan de slag 
konden. 

Gedurende het jaar hebben de communities en 
groepen zich ook steeds moeten aanpassen aan 
de maatregelen en het aangepaste leven met 
corona. Niet alleen heeft dit impact gehad op 
de onderlinge ontmoetingen, maar ook op de 
missionaire activiteiten van de communities. 
Zeker aan het eind van het jaar, toen de 
maatregelen voor het samenkomen in de 
huiskamers en buiten steeds strenger werden. 

Diverse verhuizingen van Crossroaders heeft 
ertoe geleid dat de community Connect Café in 
2020 gestopt is. 

Samenkomsten en andere overkoepelende 
activiteiten 

Behalve op de community zondag kwamen alle 
Crossroaders in 2020 ook weer bij elkaar op de 
zondagse samenkomsten. In januari en februari 
nog in een schoolgebouw aan de Beukelsdijk. 
Door de corona maatregelen was dit vanaf 
maart echter niet meer mogelijk. In plaats 
hiervan zijn we omgeschakeld naar “zoom-
samenkomsten”. Tot juni 2020 zijn kwamen we 
op deze manier ‘online’ bij elkaar. Elk 
huishouden kon inloggen en zo zagen we elkaar 
toch nog allemaal, al was het niet fysiek, maar 
digitaal. Deze manier van samenkomen heeft 
ook bijgedragen aan de Crossroads brede 
verbondenheid. Ook hadden diverse Big future 
groepen (het kinderprogramma van 
Crossroads) hun eigen ‘zoom momenten’ op 
zondag. 

Vanaf de zomermaanden was het weer 
mogelijk om met meer mensen samen te 
komen. Op de Beukelsdijk was dit echter niet 
mogelijk. Gezien de corona maatregelen zou 
dat al niet gepast hebben met iedereen, maar 



ook had de school in het voorjaar het 
huurcontract opgezegd. Vanwege het 
ontbreken van een groot genoeg pand en 
gezien het goede weer in de zomermaanden, 
hebben we ervoor gekozen om in deze periode 
buiten samen te komen. Als eerste werd Big 
Future weer buiten georganiseerd, later 
volgden ook de volwassenen. We hebben in 
verschillende parken in noord, oost, west en 
zuid Rotterdam samenkomsten georganiseerd. 
We kijken terug op mooie momenten, waarin 
we elkaar als groep weer met z’n allen live 
konden zien! Ook hebben we nog een doop-
samenkomst kunnen houden bij de Maas! 

Na de zomervakantie zijn we het nieuwe 
seizoen gestart met een mooi Crossroads 
weekend. Van vrijdag t/m zondag hebben we 
met elkaar gekampeerd in Oudenhoorn. Op de 
zondag hebben we op de camping een open-
lucht samenkomst gehouden. Vanaf deze 
periode zijn we ook overgestapt van één naar 
twee community zondagen per maand. Op de 
1e en 3e zondag van de maand verzorgden we 
input middels filmpjes en blogs waar de 
communities en groepen mee aan de slag 
konden, op de 2e en 4e zondag kwamen we met 
heel Crossroads samen.  

In het najaar werd het slechter weer en hadden 
we wel weer een binnen-locatie nodig. Met 
veel dank aan de Schutse mochten we op de 
zondagmiddagen gebruik maken van hun 
kerkpand. Dit betekende dat ook wij rekening 
moesten gaan houden met corona-protocollen, 
aanmelden en gezondheidschecks. Maar 
hierdoor konden we toch met z’n allen op de 
samenkomst-zondagen bij elkaar blijven 
komen. Aan het einde van het jaar werden de 
corona-maatregelen toch weer strenger en 
moesten we de samenkomsten in de Schutse 
weer afbouwen. Eerst met max 30 en aan het 
eind van het jaar troffen we elkaar weer 
volledig via Zoom. 

Tussen alle samenkomsten en community-
activiteiten door is er altijd ruimte voor 
onderling contact. Soms gewoon een goed 

gesprek, maar ook praktische of geestelijk zorg 
waar nodig. In dit kader zijn we ook dit jaar 
weer meer aan de slag gegaan met materiaal 
van Vrij Leven. 

De ervaringen met de digitale mogelijkheden 
hebben er ook voor gezorgd dat we met 
Crossroads een aantal (nieuwe) dingen online 
zijn gaan doen. Naar aanleiding van de praatjes 
op zondag zijn er bijvoorbeeld interview-vlogs 
opgenomen en digitaal verspreid als extra 
verdieping op de thema’s die bij de Crossroads 
samenkomsten centraal stonden. Ook hielden 
we bijvoorbeeld bidstonden in de vroege 
ochtend, waarin iedereen via zoom bij kon zijn. 
Daarnaast hebben we in 2020 een online Alpha 
Cursus georganiseerd. 

Financiën 

Onderaan dit jaarverslag is een overzicht 
opgenomen van de financiën. In 2020 waren de 
inkomsten lager dan begroot. Voornamelijk 
door verhuizingen van Crossroaders naar elders 
in het land is het aantal gevers iets terug 
gelopen. De uitgaven waren ook iets lager dan 
begroot, voornamelijk doordat we een groot 
deel van het jaar geen gebouw hebben hoeven 
huren. Voor het jaar 2021 verwachten we 
opnieuw een tekort. Financieel gezien kunnen 
we dit goed opvangen. 

2021 

In het nieuwe jaar verwachten we nog wel even 
met de Corona-maatregelen te maken te 
hebben. Maar het eindigen van de crisis en ook 
de kansen die het met zich mee heeft gebracht 
maken we dat we in 2021 de tijd nemen om 
gezamenlijk bij onze visie stil te staan en hoe we 
de komende jaren met elkaar kerk willen zijn. 
De (financiële) uitdagingen die we zien, krijgen 
hier ook een plek.    

2020 was een bijzonder jaar. We kijken uit naar 
wat 2021 ons gaat brengen. Een jaar waarin we 
Jezus blijven volgen, met elkaar, in alles, voor 
de vernieuwing van de stad! 
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