
Beste broer of zus,

Over iets meer dan twee weken starten we met onze kerstdiensten; zes kerstnachtdiensten, twee kinderkerstdiensten en drie 
gezinsdiensten op 1e Kerstdag. Opnieuw een geweldige kans om duizenden mensen te bereiken met de boodschap van Gods 
Koninkrijk en de komst van Jezus naar deze wereld! 

We zijn heel dankbaar dat God de gemeente zegent op vele manieren. Het aantal bezoekers tijdens de zondagse samenkomsten is 
afgelopen jaar zo gegroeid dat we op 12 mei gestart zijn met een 3e dienst.

Via onze pijler Serve mogen we steeds meer praktische hulp bieden en helpen waar geen helper meer lijkt te zijn. Bij het kinder-
werk was dit jaar een groeispurt te zien, wat ook betekent dat er meer mensen nodig zijn om het kinderwerk goed te kunnen laten 
draaien. Binnen onze gemeente is er ook een steeds groter wordende groep jongeren (12-25 jaar). Inmiddels zijn de activiteiten 
van We are Young gesplitst in de leeftijdscategorien 12-17 jaar en 18+, wat blijft het bijzonder om te horen hoe God in onze jon-
geren werkt! 

In het afgelopen jaar zijn er vanuit Mozaiek0318 maar liefst drie Alpha cursussen gestart. Het is gaaf om op deze manier nog meer 
mensen kennis te kunnen laten maken met Gods Koninkrijk!

Vorige maand was de Mozaiek Worship Conference. Dit jaar hebben we besloten om de conferentie gratis aan te bieden aan de 
kerk in Nederland. En wat was het gaaf om samen met ruim 2.000 mensen uit het hele land God te aanbidden en ze daarnaast 
te onderwijzen en bemoedigen voor het werk in hun eigen kerk! Tijdens de conferentie is ook onze nieuwe Mozaiek Worship CD 
‘Jezus Overwinnaar’ gelanceerd. Het is super om te zien dat deze liederen zo goed ontvangen worden en inmiddels ook in vele 
andere kerken gezongen.

Mozaiek0318 groeit en ontwikkelt in vele opzichten. Deze groei gaat ook gepaard met een groei in kosten. We weten dat veel 
mensen deze maand bidden en overwegen wat ze in het komende jaar aan giften mogen geven. We willen je daarom vragen 
om te overwegen of je de gemeente maandelijks wil ondersteunen of misschien een extra gift wil geven. Als ieder deel (inclusief 
kinderen) € 25 per maand geeft, krijgen we meer dan voldoende inkomsten binnen. Neem dit mee als richtlijn, we zijn dankbaar 
voor elke gift die we ontvangen.

Via onderstaande machtingskaart kun je jouw bijdrage aan ons geven. Het is ook mogelijk om zelf een bijdrage over te maken op 
rekeningnummer NL50 RABO 0314 8386 51 t.n.v. Mozaiek0318 o.v.v. ‘Kerstgift 2019’ of ‘maandelijks periodieke bijdrage’. 

We zijn ontzettend dankbaar voor alle giften die gegeven worden. Het is een zegen om samen te kunnen bouwen aan Gods Konink-
rijk. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar hoe God ons als kerk in 2020 wil gebruiken. 

Gezegende feestdagen toegewenst!

Met hartelijke groet,

Ido Buwalda, Cees van Harten, Kees Kraayenoord en Johan Ravesloot
Voorgangersteam Mozaiek0318
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Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Mozaiek0318 om een incasso-opdracht te sturen naar je bank om 
een bedrag van  €                                                               van jouw rekening af te schrijven.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Voorletters

Adres

Postcode

Land

E-mail

IBAN

Soort machtiging Maandelijks* Eenmalig

Naam

Plaats

Plaats

Datum

Handtekening

Kenmerk machtiging**
**In te vullen door secretariaat

* Periodieke machtiging is altijd opzegbaar bij je bank.

Bedrag uitgeschreven (optioneel)




