
I have a dream, zei Martin Luther King. Hij 

droomde van mensen die samen optrekken. Of ze 

nu zwart of blank zijn, gelovig of ongelovig. Die 

grote droom inspireert nog steeds. En dat laten 

we horen! Kerkelijk centrum Het Kruispunt bestaat 

20 jaar en we vieren dat samen met Velserbroek. 

We sluiten de festiviteiten van dit jubileumjaar af 

op 3 juli met een groot black gospel concert in het 

Polderhuis.  Iedereen mag meedoen. 

Het Kruispunt zet zich in om mensen met elkaar te 

verbinden. We vroegen aan een paar mensen om 

te vertellen waarom ze daarbij betrokken zijn.

DROMEN

Het Kruispunt 20 Jaar!
Twintig jaar Kruispunt is in september gevierd met een vrolijke 

kerkdienst samen met onze katholieke zusterkerk. Het logo dat je hier-

onder ziet, is als mozaïek op de muur van het gebouw geplaatst. Daarna 

gingen de deuren open voor een braderie en ikonententoonstelling. Half 

december was er een ‘engelontbijt’ voor grootouders uit het dorp met 

hun kleinkinderen. Later dit voorjaar kun je deelnemen aan een creatieve 

workshop, het werk van een kunstenaar bewonderen, of kennismaken 

met het klooster in Egmond. Zondag 3 juli is een scratchdag waarop in 

één dag gerepeteerd wordt voor 

het gospelconcert diezelfde avond. 

Alle belangstellenden zijn welkom. 

Ook een band en de diverse koren 

van Velserbroek doen mee. 

(info: kruispunt20@gmail.com)
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‘Saamhorigheid, dat is de droom die ons inspireert’, zegt Luuk (70). ‘Samen 

dingen voor elkaar krijgen, elkaar vasthouden, dat is belangrijk. Dat 

hebben we meegemaakt toen het moeilijk was. Na de dood van onze doch-

ter Sandra hebben we veel steun gehad’. Marianne (69) knikt. ‘Nog steeds’, 

zegt ze. Luuk is bestuurslid van Velsen Verlicht. En van de woningbouw-

vereniging. ‘Ik ben een doener’, zegt hij. Daarom draait hij ook mee in de 

beheerscommissie en de schoonmaakploeg. ‘Fijne teams, dat geeft plezier. 

Als iedereen maar negatief zit te doen, dan valt alles uit elkaar.’ Marianne is 

actief bij de wekelijkse kledingbeurs in de kerk: echte hulp voor mensen die 

weinig te besteden hebben. Ze leidt ook het ouderenwerk in het Kruispunt 

en organiseert lezingen, een soepbuffet, kerst- en paasmaaltijden, busreizen.  

‘Ik word vrolijk van die blijde gezichten.’

Luuk en Marianne Hendriksen

Aldert Fuldner  
Aldert (44) is organist, dirigent van vier 

grote koren en gemeentelid van het 

Kruispunt. Hij gaat komend jaar een 

belangrijke rol vervullen in Velserbroek. 

‘Orgelmuziek heeft mij van jongs af aan 

al geïnspireerd, vooral als mensen ook gingen meezingen,’ vertelt 

Aldert. ‘Dat was natuurlijk de stimulans om dit vak te kiezen. Als 

mensen samen gaan zingen, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Daar 

maak ik als dirigent dankbaar gebruik van.’ Wat staat er voor 3 juli op 

de agenda? ‘Dan komt er een scratchdag voor iedereen die mee wil 

zingen in een gospelconcert dat diezelfde avond in het Polderhuis 

uitgevoerd wordt. Ondersteund door de koren van Velserbroek, een 

band van topmusici en één van mijn koren. Dat wordt een feest! En 

wie weet .. het begin van een traditie?’

Johan Hennipman 
Johan (26) is op veel fronten actief. Naast zijn 

werk bij een accountantsbureau, lesgeven op 

de VU en zijn eigen studie, is hij ook fervent 

sporter, schuldhulpmaatje, lector in de kerk en 

begeleidt hij de jongerengroep van het Kruis-

punt. In de zomer kun je hem in het buitenland 

vinden met World Servants, in de leiding van 

een diaconaal jeugdproject. Wat drijft hem? 

‘Veel jongeren halen niet uit het leven wat erin 

zit’, zegt hij. ‘Of uit henzelf. Voor mij kunnen 

ze geen fouten maken die niet te verhelpen zijn. Er is altijd een groeimoge-

lijkheid.  Ik heb zelf veel liefde gehad en dat wil ik doorgeven. Weet je, als 

jongeren echt zichzelf zijn, dan willen ze vanzelf een ander helpen. Dat zie ik 

steeds weer in de groepen die ik begeleid. Dan stijgen ze boven zichzelf uit. 


