
Rotterdam, juni 2022 

Verslag activiteiten Crossroads Rotterdam in 2021 

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

In dit verslag kijken we terug op het afgelopen Crossroads jaar. Op basis van het bovenstaande motto 
zijn we een kerk van jonge christenen in Rotterdam. Het was het tweede ‘corona-jaar’, dus dat zorgde 
opnieuw voor diverse momenten waarop we onze activiteiten moesten aanpassen en we anders dan 
we soms zouden willen met elkaar kerk konden zijn. Maar desondanks kijken we wederom dankbaar 
terug op het jaar, waarin we verbondenheid ervaren hebben, zegen van God ontvangen hebben en 
deze hebben mogen doorgeven. 

Communities en (wijk)groepen  

Om discipelschap concreet handen en voeten 
te geven wordt in kleiner verband aandacht 
gegeven aan relaties in drie dimensies (bij 
Crossroads kort “3D” genoemd): De 
communities en (wijk)groepen trekken op met 
elkaar en delen het leven (IN), willen groeien in 
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 of groep kent 
een eigen ritme, waarbij een bijeenkomst vaak 
op de 1e of 3e zondag van de maand is. Bij 
Crossroads is dit de community zondag. 

In 2021 bestond de “familie van communities” 
uit communities in de wijken Schiebroek en 
Millinx. Daarnaast is er nog een grotere 
“Platform Central” community, een groep die 
een paar keer per jaar bij elkaar komt en 
waarbinnen een aantal groepjes intensiever 
optrekken. Door de corona-maatregelen zijn er 
geen ‘Central bijeenkomsten’ geweest, maar 
zijn er wel diverse kleinschaligere activiteiten 
geweest of hebben groepjes elkaar thuis of 
online ontmoet. Een aantal Crossroaders heeft 
een tijd intensief met elkaar opgetrokken 
rondom de Alpha-cursus. 

Gedurende het jaar hebben de communities en 
groepen zich opnieuw 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. 

In de loop van 2021 hebben we een start 
gemaakt met een nieuwe discipelschap-
methode: Discovery Bible Study (DBS). Na een 
introductie-avond zijn we op de community 
zondagen gestart met DBS. We lezen in kleine 
groepjes de bijbel en delen wat juist dit 
gedeelte tot ons wilt zeggen en hoe we daar de 
komende tijd concreet mee aan de slag kunnen.    

Samenkomsten en andere overkoepelende 
activiteiten 

Behalve op de community zondag kwamen alle 
Crossroaders in 2021 ook weer bij elkaar op de 
zondagse samenkomsten. Elke 2e en 4e zondag 
van de maand hebben we deze samenkomsten. 
We konden ook dit jaar weer gebruik maken 
van het gebouw van VEG De Schutse. We zijn 
erg dankbaar voor hun gastvrijheid. Begin 2021 
was er nog een strenge lockdown, waardoor we 
nog veel via ZOOM samenkwamen, maar al snel 
hebben we het Big-Future kinderprogramma 
weer in de Schutse opgestart en vervolgens ook 
weer een fysieke samenkomsten.  

Tussen hemelvaart en pinksteren hielden we 
een gebed-10-daagse. Op verschillende dagen 
waren er op steeds andere plekken in de stad 
gebedswandelingen. Dit werd afgewisseld met 
online gebedsmomenten en een 24-uur gebed.  

Ook hebben we dit jaar weer een doop-
samenkomst kunnen houden bij de Maas met 
Pinksteren! En het seizoen 2020/2021 hebben 
we afgesloten met een gezellig Crossroads 
weekend in Oudenhoorn. 

We hebben in de zomerperiode voornamelijk 
samenkomsten in Het Park bij de Euromast 
georganiseerd. Na de zomervakantie zijn we 
weer gaan samenkomen in de Schutse. 



In de loop van 2021 heeft het leidersteam van 
Crossroads steeds meer conctact gekregen met 
de leiders van een missionaire community in 
Poortugaal en een andere missionaire kerk in 
Rotterdam-Zuid (Katendracht). Dat resulteerde 
in een verlangen om vaker samen te komen 
met ook een grotere groep van de verschillende 
gemeenschappen, om samen te bidden en te 
onderzoeken wat God met ons en door ons wil 
betekenen in Rotterdam en de regio. We 
hebben diverse gebeds-avonden gehad. Het 
verlangen ontstond ook om een gezamenlijke 
zondagse samenkomst te organiseren. Door 
o.a. de corona-maatregelen heeft dit 
uiteindelijk pas in 2022 plaatsgevonden.  

In het najaar was het plan om ook weer een 
nieuwe Alpha-cursus online te organiseren, 
maar uitendelijk is dat niet doorgegaan, maar 
hebben we deze in 2022 vervolg gegeven. 

Financiën 

Onderaan dit jaarverslag is een overzicht 
opgenomen van de financiën. In 2021 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. Door een aantal maatregelen in onze 
uitgaven voor 2022 verwachten we het 
komende jaar weer een gezonde financiële 
situatie. 

2022 

We hopen in 2022 weer verder te mogen 
bouwen aan en cultuur van discipelschap. We 
hebben in 2021 een basis gelegd met DBS en 
hiermee in kleiner verband elkaar helpen om 
gehoorzaam te zijn aan wat Jezus ons wilt 
zeggen door Zijn Woord.  

We hopen dat de maatregelen mbt Corona 
mee zullen vallen en we vooral elkaar weer 
structureel kunnen ontmoeten en zo ook 
nieuwe mensen mogen opnemen in ons 
verlangen om samen Jezus te volgen! 

 

Het leiderschapsteam, staf en bestuur van Crossroads Rotterdam,  

Annelien, Femke, Jurjan, Monique, Ron en Johan  

 

 


