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 protestantse kerk in Nederland

Het Kruispunt denkt 
ook aan jongeren. 

Zowel in de kerkdienst, 
bijvoorbeeld met een 
filmpje op de beamer, als 
daarbuiten. Zo hebben we 
de Jeugdkerk, Connect en 
Youth Alpha. We onderne-
men met de jeugd leuke 
activiteiten zoals bowlen 
en het bezoeken van een 
escaperoom. Hierdoor 
word je een hechte groep 
en ontstaan er zelfs vriend-

schappen. Bij Youth Alpha kunnen we in een huiselijke sfeer samen 
praten over het geloof. Het is fijn om met leeftijdsgenoten in een 
ontspannen sfeer te kunnen praten over hoe wij denken over God.

De kerkdienst op 
zondagmorgen in Het 

Kruispunt is voor mij een 
wekelijks bezinnings-
moment. Met afwisselende 
vieringen en aansluitende 
ontmoetingen is er meestal 
wel iets dat me raakt en 
verder aan het denken zet 
over geloven en christen 
zijn in de samenleving van 
vandaag de dag. Verder 
vind ik het positief dat er 
ook naast de viering op zondag genoeg mogelijkheden geboden 
worden die voor mij bezinnend en verbindend werken.

Vanaf het eerste be-
zoek in 2011 aan Het 

Kruispunt voelde ik me 
welkom en al snel zijn we 
als gezin lid geworden. 
Onze gemeenschap heeft 
een grote variatie aan 
christelijke ‘richtingen’, 
waardoor we een prettige 
mix hebben. Ik ben mo-
menteel voorzitter van de 
kerkenraad en vervul deze 
rol met veel plezier en 

dankbaarheid. Het Kruispunt staat bekend om zijn grote verbon-
denheid tussen leden, maar ook met het dorp en omgeving. We 
willen een uitnodigende kerk zijn voor jong en oud. Ik kom er 
graag!
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Meer weten?
•	 Zie	de	folder	met	het	jaar-
programma	van	doorde-
weekse	activiteiten

•	 Zie	de	flyer	‘Word gastlid 
of vriend van Het Kruis-
punt’ 

Beide	te	vinden	in	de	
hal	van	Het	Kruispunt,	
Harmonielaan	24,	Prin-
senbeek	en	op	www.
hetkruispunt.org.

Je bent van harte welkom!

François Olsthoorn – voorzitte
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W      
elkom bij Het Kruispunt, 

protestantse kerk in Prinsenbeek

Wie zijn wij?
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Wij staan bekend als een warme, betrokken 
gemeenschap met eigentijdse vieringen op zondag en 
verdiepingsmomenten en activiteiten door de week heen. 
Daarmee richten wij ons op mensen van binnen en buiten 
de kerk, van binnen Prinsenbeek en daarbuiten.

Vieren, verbinden, verdiepen en vernieuwen
Het vieren van Gods liefde staat in onze gemeenschap 
centraal. Wij voelen ons verbonden met elkaar in onze 
zoektocht met God en dienst aan medemensen. In en rond 
de vieringen ontmoeten wij elkaar graag. Wij verbinden 
ons met onze omgeving, dorpsgenoten en we geven aan-
dacht aan wat speelt in de samenleving. Wij verlangen naar 
verdieping van ons geloof en willen een lerende gemeente 
zijn. Wij willen ons vernieuwen door in de christelijke tradi-
tie te zoeken naar een eigentijdse invulling van vertrouwde 
geloofswoorden en –vormen. 

Op zondag
Op zondag houden wij om 10.00 uur een viering. Dan 
komen wij samen met jong en oud, met gelovigen en 
zoekenden. Voor de jongsten is er opvang, voor kinderen 
van de basisschool een eigen programma en om de week is 
er jeugdkerk voor de jeugd tot ca. 16 jaar. Na de viering is er 
altijd koffie, thee en ontmoeting. De viering kan ook online 
bijgewoond worden via www.kerkdienstgemist.nl

Nader kennismaken?
Wil je meer weten over onze gemeente? Bezoek dan de 
website www.hetkruispunt.org of neem contact op met 
onze predikante ds. Evelyn Quaak – Kloet (0628167645 of 
pastor@hetkruispunt.org).
Wij ontmoeten je graag op zondag en bij onze doorde-
weekse activiteiten. 

Het is voor mij erg fijn 
om lid te zijn van Het 

Kruispunt. De kerkgang is 
vertrouwd waarbij de preek 
vaak inspirerend is, soms 
twijfel oproept, maar ook ver-
rassend kan zijn. Tijdens de 
ontmoetingen daarna bij de 
koffie praten we regelmatig 
nog na, en is er ook veel gele-
genheid voor sociaal contact.

Met veel plezier bezoek 
ik de kerkdiensten 

en activiteiten van Het 
Kruispunt. Het is een 
gemeente die naast de 
reguliere vieringen op zon-
dag, veel activiteiten door 
de week organiseert. Ieder 
jaar wordt er een veelzijdig 
verdiepingsprogramma 
aangeboden voor jong en 
oud, voor gemeenteleden 
en gasten, bestaande uit o.a. een leeskring, ontmoetingsavonden, 
Taizévieringen en zelfs een kloosterweekend. Deze momenten zor-
gen ervoor dat je ook door de week gevoed wordt en verbonden 
bent met elkaar. 

Sinds 2010 ben ik 
van harte en met 

vreugde predikant in de 
Protestante gemeente 
Prinsenbeek. Het is een 
open en warme geloofs-
gemeenschap, waarin we 
samen optrekken, ons 
geloof vieren en delen wat 
van waarde is in het leven. 
In onze kerk, waar mensen 

van allerlei leeftijden samenkomen, houden we van verrassing. Er 
is ruimte voor oud, maar ook voor jong. Het mag anders en vooral 
van deze tijd zijn. Het ‘hier en nu’ in al zijn actualiteit komt altijd 
ter sprake. Voorgaan in erediensten en laagdrempelige vieringen 
ervaar ik als bijzonder. Wat er in de wereld gebeurt is belangrijk. 
In Het Kruispunt zijn gelovigen, zinzoekers en gasten van harte 
welkom: er is ruimte.

Even ruimte voor jezelf, 
tot bezinning komen 

en stilstaan bij wat er om 
je heen gebeurt. Voor 
mij biedt Het Kruispunt 
een plek waar je jezelf kan 
zijn in het geloof en als 
persoon. Een hechte en be-
trokken gemeente die er is 
wanneer dat nodig is, maar 
je ook de ruimte geeft. 
Kinderen zijn er welkom en 
worden betrokken bij elke 
dienst. Jongeren en jongvolwassenen worden warm welkom ge-
heten en het meegroeien van deze kerk in de huidige samenleving 
gebeurt zo dat ook de ouderen zich gehoord blijven voelen. Een 
mooie mix en een perfecte plek om te blijven groeien als persoon 
en in geloof. 

Voor mij voelt het elke 
keer weer als ‘thuis-

komen’ als ik de zondagse 
eredienst bezoek. De 
warmte die je voelt van 
je medekerkgangers en, 
naast de voorganger, de 

vele vrijwilligers die alles mogelijk maken. De gemeente bestaat uit 
leden die afkomstig uit heel het land en in Prinsenbeek e.o. neer-
gestreken zijn. Wij mogen ons ook gelukkig prijzen met een flink 
aantal jonge leden waarvoor heel veel wordt georganiseerd. Onze 
huidige voorganger is ds. Evelyn Quaak-Kloet. Zij gaat voor in ge-
wone diensten en in alle bijzondere vieringen door het jaar heen. 
Maar zij doet het niet alleen; jaarlijks preken ruim 30 gastpredikan-
ten uit de wijde regio in onze eredienst, zodat verscheidenheid in 
voorgangers gewaarborgd is.
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