
2 OKTOBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
WORKSHOP BRUSH LETTERING
INFO-AVOND MOZAIEK KIDS

16 OKTOBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
ALS ETEN JE LEVEN BEHEERST

30 OKTOBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
ALS ETEN JE LEVEN BEHEERST
BIJBELSTUDIEAVOND ‘THOMAS’

13 NOVEMBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
INFORMATIEAVOND DOOP
LEVEN IN FINANCIËLE VRIJHEID
BIJBELSTUDIEAVOND ‘JEZUS’

27 NOVEMBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
LEVEN IN FINANCIËLE VRIJHEID
ZANGWORKSHOP

MET THEMA’S ALS:
LEVEN IN CHRISTUS
LEVEN IN FINANCIËLE VRIJHEID
LUISTEREND BIDDEN 
ALS ETEN JE LEVEN BEHEERST

GROW

Vergeet je niet aan te melden voor een 
onderwijsavond of cursus via: 
www.mozaiek0318.nl/grow

OKTOBER - DECEMBER 2019

11 DECEMBER
INTRODUCTIECURSUS 0318
LEVEN IN CHRISTUS
INFO-AVOND MOZAIEK KIDS
ZANGWORKSHOP

TIJD VOOR ELKAAR
In het najaar worden ook een 
Pre Marriage Course en Marria-
ge Course georganiseerd.Locatie 
van deze cursussen is Downtown 
in Veenendaal. Check voor meer 
informatie en data onze websites 
www.mozaiek0318.nl of
www.mozaiek033.nl!

grow grow



‘INTRODUCTIECURSUS’ | 2 AVONDEN | MAX. 50 DEELNEMERS

De introductiecursus is een gezellige cursus waarin we leren elkaar 
kennen en wij je vertellen waar Mozaiek0318 voor staat. Je leert de visie, 
achtergrond en organisatie kennen, maar connect ook direct met andere 
(toekomstige) nieuwe delen van Mozaiek0318! Wil je deel worden van 
Mozaiek033? Check dan de website mozaiek033.nl voor een overzicht van 
de data van de introductiecursussen in deze gemeente.

2 & 16 oktober of 30 oktober & 13 november of
27 november & 11 december

‘LUISTEREND BIDDEN’ | 4 AVONDEN | GEEN MAX. AANTAL DEELNEMERS

In deze cursus ‘Luisterend bidden’ willen we meer groeien in de 
intimiteit met God, om van daaruit Zijn stem beter te verstaan. We zullen 
veel samen gaan bidden en op verschillende manieren leren luisteren 
naar Gods stem. Ook mag  je de woorden, indrukken en gedachten die je 
voor anderen hebt ontvangen met hen delen. Zo geef je Gods woorden 
door aan de ander. We willen je meenemen naar een diepere relatie met 
God en gaan leren om meer Gods stem in de stilte te verstaan. Geef je op 
en kom naar deze vier cursusavonden!

2, 16 & 30 oktober en 13 november
* Kosten: € 9,50

‘LEVEN IN CHRISTUS’ | 6 AVONDEN | MAX. 40 DEELNEMERS

Zodra je tot geloof komt ontvang je een nieuw leven. Ervaar jij ook dat het 
soms best lastig is dit leven in de praktijk vorm te geven? In deze cursus 
ontdek je rondom thema’s zoals ‘identiteit’, ‘genade’ en ‘vrijheid’ wat dit 
nieuwe leven inhoudt. Je gaat in kleine groepen met elkaar hierover in 
gesprek, en er is ruimte om samen te bidden. Zo leer je om dit leven dagelijks 
handen en voeten te geven: een leven in Christus – een leven in vrijheid.

2, 16 & 30 oktober,  13 & 27 november en 11 december

‘ALS ETEN JE LEVEN BEHEERST’ | 2 AVONDEN | MAX. 75 DEELNEMERS

Elisabeth van Zijl - therapeute, schrijver en ervaringsdeskundige op het 
gebied van eetstoornissen – gaat in op zelfbeeld en identiteit en de rela-
tie met eten/eetgestoord gedrag. Een verstoorde manier van eten hee�  
zoals iedere verslaving alles te maken met innerlijke pijn (een pijnlijk 
hart en pijnlijk denken) en een verwrongen zelfbeeld. Weer gezond met 
eten omgaan vraagt eerst om innerlijk herstel. 

16 & 30 oktober 

Meld je aan voor een onderwijsavond of cursus via: www.mozaiek0318.nl/grow 
Je kunt daar ook meer informatie vinden over de programma’s.

Alle avonden starten plenair om 20.00 uur in de Basiliek in Veenendaal.
De deuren gaan om 19.30 uur voor je open.

De avonden duren tot 21.45 uur. 

‘INFORMATIEAVOND DOOP’ | 1 AVOND | GEEN MAX. AANTAL DEELNEMERS

Denk je er over na om je te laten dopen, of zou je er meer over willen weten? 
Dan ben je op deze avond op de juiste plek. We vertellen over de bijbel-
se grondslag en geschiedenis van de doop op geloof door de jaren heen.

13 november

‘WORKSHOP BRUSH LETTERING’ | 1 AVOND | MAX. 25 DEELNEMERS

Ieder mens hee�  het verlangen om gehoord en begrepen te worden. Er 
zijn overal, maar zeker ook in de kerk, mensen nodig die ruimte maken 
voor anderen. Mensen die luisteren naar het hart van de ander. Maar je 
kunt niet luisteren naar een ander als je niet eerst hebt leren luisteren 
naar jezelf.  Groeien als luisteraar, daar gaan deze avonden over.

2 oktober 
* Kosten: € 7,50

‘LEVEN IN FINANCIËLE VRIJHEID’ | 2 AVONDEN| MAX. 30 DEELNEMERS

Geld en bezittingen zijn een belangrijk onderdeel in ons leven. Ook in de 
Bijbel wordt er veel over dit onderwerp geschreven. We geloven dat Jezus 
ons leert om op Hem te vertrouwen in alles. Dus ook met ons geld, werk 
en tijd. Daarom willen wij met elkaar de Bijbelse wijsheden ontdekken, 
toepassen en doorgeven. 

13 & 27 november
‘ INFO-AVOND MOZAIEK KIDS’ | 1 AVOND | MAX. 50 DEELNEMERS

Kinderwerk is leuk! Er kunnen verschillende vragen bij je spelen als je 
kinderwerk gaat doen of wil gaan doen. Op deze avond ga je zelf inter-
actief aan de slag. Ook kun je al je vragen stellen. De kidspastor, teamlei-
ders, groepsleiders en/of kleine groepsleiders zullen aanwezig zijn om je 
laagdrempelig alle informatie te geven die je wil hebben. Een verrassen-
de avond voor geïnteresseerden en kids werkers.

2 oktober of 11 december

‘ZANGWORKSHOP’ | 2 AVONDEN | MAX. 20 DEELNEMERS

Voor iedereen die zingt in de douche en in de auto, op weg naar je werk 
of op de fiets: deze workshop is voor jou! Het enige wat je mee moet ne-
men is je enthousiasme om te zingen en je stem. We zullen met een groep 
vooral lekker gaan zingen. Hierbij gaan we gebruik maken van een aantal 
zangtechnieken.

27 november & 11 december

BIJBELSTUDIE ‘THOMAS’ | 1 AVOND | MAX. 60 DEELNEMERS

Tijdens deze avond verzorgt ds. Dick Lagewaard een bijbelstudie over 
Thomas. Hij staat bekend om het feit dat hij niet in de opstanding van 
Jezus geloofde toen hij ervan hoorde. Is de bijnaam twijfelaar voor hem 
terecht? Het is een avond die bestaat uit een bijbelstudie met interactie-
ve momenten waarin we samen een verdiepte kennismaking krijgen met 
een persoon uit de Bijbel. 

30 oktober

BIJBELSTUDIE ‘JEZUS’ | 1 AVOND | MAX. 60 DEELNEMERS

Tijdens deze avond verzorgt ds. Dick Lagewaard een bijbelstudie over 
Jezus. Kùnnen we van Hem nog iets leren? Zou het je vriend zijn als je 
zijn leerling was. Zou Hij humor hebben. Hoe was Hij als mens om mee 
om te gaan. Het is een avond die bestaat uit een bijbelstudie met interac-
tieve momenten waarin we samen een verdiepte kennismaking krijgen 
met Jezus. 

13 november

grow


