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Dit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk in Veenendaal.
Wij geloven dat God van je houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan
hebt. Elke zondag houden we twee samenkomsten om 09:30 en 11:45. Je
bent welkom. Gewoon, zoals je bent. Kijk voor meer informatie op www.
mozaiek0318.nl.
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REDACTIONEEL
#DOESLIEF; de nieuwe campagne van SIRE (Stichting
Ideële REclame) met het doel om Nederlanders aan
het denken te zetten over hoe we dagelijks met elkaar
omgaan. Blijkbaar zijn we dus steeds minder aardig
voor elkaar. En dat is ook onderzocht: 49% van de
Nederlanders vindt dat we verharden. Helaas herken
ik dit wel; onaardige woorden denderen over straat
als iemand in het verkeer even niet oplet, docenten
worden vaak niet meer met respect behandeld en
hulpverleners zijn niet meer veilig, omdat ze zo maar
een pak slaag kunnen krijgen. Schrijnend…
Zo compleet anders ervaar ik de ‘Mozaiek-cultuur’;
ik word welkom geheten. Welkom zoals ik ben. Ik
zie dat mensen in nood omarmd worden, letterlijk
en figuurlijk. Ik zie dat er moeit wordt gedaan om
de omgeving te dienen, om van elkaar te houden.
Fantastisch!
In dit nummer van het Mozaiek0318 Magazine
vind je prachtige voorbeelden van #DOESLIEF:
Tijs verzon een actie voor daklozen, Aline Wisse is
door God geroepen om met kinderen in Cambodja te
werken, een aantal mensen toont hun dankbaarheid
naar aanleiding van de kerstpakkettenactie en in ‘De
week van… Wilke’ lees je over het werk van Serve.
Mooie en ontroerende verhalen, afgewisseld met een
tweetal columns, gedicht en andere terugkerende
rubrieken vormen zo samen de paaseditie, waarvoor
ik eindredacteur mocht zijn. We hopen op deze manier
anderen te kunnen inspireren en motiveren voor het
werk van en in Gods Koninkrijk. Ik moet je zeggen:
voor mij werken de voorbeelden in dit magazine
van
#DOESLIEF
aanstekelijk.
#DOESLIEF?
#DOESAANSTEKELIJK!
Ik wens je liefdevolle paasdagen!
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WELKOM!
Elke editie stellen we acht vragen aan een nieuw deel
van Mozaiek0318. Alie van Heerdt beantwoordde
de inmiddels bekende vragen en vertelt hoe zij als
niet-gelovige in aanraking kwam met God. En met
Mozaiek0318.

Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Christiaan Zielman
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Hoe was je eerste
kennismaking met
Mozaiek0318?

Ik was op zoek naar een kerk,
omdat er heel veel dingen in ons
leven gebeurden in die tijd. Op een
gegeven moment zat ik boven in mijn
slaapkamer en ik zei: ‘God, als U
echt bestaat, help ons dan alstublieft.’
Dat heeft Hij gedaan. Dat was echt
niet ineens, maar stukje bij beetje.
En we hebben er zelf ook veel voor
moeten doen. Tijdens een kerstdiner
van Jan Willems werk werd er uit
de Bijbel gelezen en gebeden en dat
raakte me enorm. Op de terugweg
naar huis vertelde ik dat aan Jan
Willem. Hij stelde toen voor dat ik
met iemand mee zou gaan naar de
kerk en we besloten om samen naar
een Alpha-cursus te gaan. Ruim een
jaar geleden, de laatste zondag van
2017, kwam ik voor het eerst naar
een dienst van Mozaiek0318. Ik
verzoop echt in de menigte, maar de
dienst sprak me wel echt aan. Die
zondag daarna ging ik weer en zo
bleef ik eigenlijk gaan. Jan Willem
gaat nu ook soms mee en het is
ook echt een fijne plek voor onze
kinderen. Je mag echt komen, zoals
je bent!
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Waar zit je in de
Basiliek?

Beneden, in het midden. Het liefst
helemaal middenin de menigte. Daar
val je dan toch het minst op of zo.
Eigenlijk is dus die drukte, die me
in het begin nogal overweldigde, nu
ergens ook mijn veiligheid. We gaan
altijd de eerste dienst.
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Wanneer sta jij stil
bij je geloof?

In ieder geval in de ochtend en in de
avond met mijn ‘standaard’ gebed.
Dat klinkt best fout, van die vaste
momentjes, maar anders vergeet
je het. Ik ben best door een zware
periode gegaan afgelopen jaar. Het
draaiende houden van mijn winkel
is helaas niet gelukt. Dat heb ik heel
lastig gevonden, maar het geloof en
vertrouwen op God heeft me op de
been gehouden. Als ik het geloof
niet had gehad, dan zou ik nu niet
staan waar ik nu sta. Dit heb ik echt
aan God te danken. Ik heb er veel bij
stil gestaan. Ik zou boos kunnen zijn
en me afvragen waarom het niet is
gelukt, maar ik denk dat het gewoon
niet goed voor mij is geweest. Dat
laat God mij zien nu. Geloof is alles.
Zonder God kan het misschien een
tijdje goed gaan, maar kan het niet
goed blijven gaan. Met God gaat je
leven misschien ook niet altijd even
lekker, maar je hebt wel houvast.
Ook als ik kijk naar de opvoeding
van mijn kinderen is het makkelijker;
het zijn niet meer jouw eigen
kinderen waar je voor zorgt, maar het
zijn Gods kinderen waar je voor mag
zorgen.

Handen omhoog of
handen gevouwen?

Handen omhoog! Dat gebeurde
ook gewoon. Ik heb het idee dat
sommige mensen een drempel
over moeten, omdat zij uit een
andere gemeente komen waar dat
minder vanzelfsprekend is. Ik heb
die drempel niet, omdat ik alleen
Mozaiek0318 gewend ben. Dit is
voor mij, zoals het is. Mijn handen
gingen als vanzelf omhoog en dat
voelt goed; Jezus aanbidden met heel
mijn lichaam.
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Wie is een voorbeeld
voor je?

Ik heb niet echt een voorbeeld,
maar ik denk dat ik Jezus wel een
voorbeeld mag noemen. Als je kijkt
hoe Hij was en is, dan heb ik nog
wel een hoop te leren! Hij houdt echt
van iedereen, zoals diegene is. Wij
mensen kunnen snel een oordeel aan
iemand vastplakken. En vaak ook net
wat te snel.
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Wat kun je beter
dan wie dan ook?

Jan Willem en ik zijn pas getrouwd.
Ik heb toen de hele styling gedaan
en dat ging me goed af. Volgens mij
ben ik dus best creatief en kan ik
goed stylen. Ik ga weer met kleine
kinderen werken. Dat vind ik echt
zo leuk. Ik verheug me erop. Hun
puurheid vind ik fantastisch. En
samen met ouders zorgdragen voor
kinderen is iets, wat ik graag doe.
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Wat is je favoriete
nutteloze bezigheid?

Samen met Jan Willem Netflixen
op de bank. Het liefst films, want
ik merk dat series mij meer in hun
greep houden. Dan blijf ik het liefst
kijken tot aan de laatste aflevering.
Vroeger keken we veel actiefilms,
maar daar kan ik niet meer zo goed
tegen sinds we kinderen hebben. Van
die hopeloze romantische films vind
ik ook wel leuk, dus we wisselen het
een beetje af. Heerlijk tegen elkaar
aan op de bank.

PASPOORT
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:

Alie van Heerdt
30 jaar
Veenendaal
Jan Willem
Ella en Jack
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Bijna-doodervaring
Aline revalideerde in Utrecht gedurende de weken
erna. Daar kwam ook haar kortetermijngeheugen
weer enigszins terug. Maar nog altijd vormde de
ziekenhuisperiode een zwart gat in haar geheugen.
Echter was haar één beeld wel bijgebleven. “Ik had een
herinnering aan een licht. Maar dit was niet een werelds
licht. Dit licht was zo liefdevol, zo accepterend en
alomvattend… het was gewoon perfect! Daar verlangde
ik naar terug”, aldus Aline. “Maar ik had ook de andere
kant, naast dat licht, gezien. Dat was de duisternis. Daar
heb ik wekenlang nachtmerries over gehad. Ik zag die
twee beelden naast elkaar, maar wist toen nog niet wat
het precies was. En ik was nog te ver weg om het in
verband te brengen met God. Wel had ik op een gegeven
moment de behoefte om erover te praten. Ik vertelde
het aan mijn broer en hij raadde mij aan om de film ‘A
glimpse of eternity’ te kijken. Ik herkende veel van wat
ik daar zag. Vanaf dat moment begreep ik wat ik had
gezien en wist ik dat de hemel waarheid is en dat er ook
wel degelijk een hel bestaat. Ik koos er bewust voor
om voor God te gaan leven en wilde niets meer met de
duisternis te maken hebben. In september 2011 liet ik
me dopen om volledig vanuit dat licht te kunnen gaan
leven.”

getuigenis

ALINE
Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt

Een zware en moeilijke weg bracht
Aline Wisse (30) op de plek waar ze zich
als kind al toe geroepen voelde. Een
typisch voorbeeld van lastig te plaatsen
levensgebeurtenissen, die God gebruikt
om Zijn grootheid te laten zien en Zijn
plan met ieder mens uit te werken. Aline
vertelt aan Mozaiek0318 Magazine haar
bijzondere levensverhaal.
“Ik was een dertienjarig meisje toen in de
kerkelijke gemeente waar ik ben opgegroeid werd
gesproken over Cambodja”, vertelt Aline. “Ik
werd daar toen al zo door geraakt, dat ik tegen
mijn moeder zei: ‘Mam, op een dag ga ik naar
Cambodja om daar met kinderen te werken.’ Mijn
ouders waren toen al een aantal jaar gescheiden,
maar het was ook in die tijd dat mijn vader
trouwde met mijn basisschooljuf. Ik vond het heel
erg moeilijk om hiermee om te gaan, waardoor ik
het contact met hem verloor. Ik verloor het contact
met mijn aardse vader, maar tegelijkertijd ook
met mijn hemelse Vader. Ik kon het gewoon niet
rijmen. Hoe kon God dit allemaal laten gebeuren?
Terwijl ik nog niet eens in de gaten had wat er
verder in de wereld gebeurde. Ik zette mij af tegen
alles en iedereen en probeerde bevestiging te halen
op verkeerde manieren. Ik maakte mijn school af,
volgde een mbo-opleiding en ging werken bij een
bedrijf in Barneveld.”
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Hersenoperatie
Op 21-jarige leeftijd, net tot rust gekomen van een heftige
puberteit, kreeg Aline, zonder duidelijk aanwijsbare
oorzaak, last van hoofdpijn. De huisarts hield het op
migraine. Aline: “Op zondag 16 mei 2010 werd ik
wakker met enorme hoofdpijn. Erger dan ik tot dan toe
had gevoeld. Mijn moeder zei dat dit geen migraine
meer was en besloot mij naar de huisartsenpost in
Amersfoort te brengen. Daar maakten ze een hersenscan.
Men dacht aanvankelijk dat ik een hersenbloeding
had. Ik werd met de ambulance naar het ziekenhuis in
Utrecht overgebracht. Daar lag ik op het randje van de
dood en er werd zelfs een reanimatieteam opgeroepen.
Ze onderzochten mij opnieuw en ontdekten een cyste
in het midden van mijn hoofd, die de afvoer van mijn
hersenvocht blokkeerde. Ik had zoveel pijn, dat ik buiten
bewustzijn raakte. De artsen voerden een hersenoperatie
uit en hielden mij in slaap. Toen ik weer bijkwam,
bleek mijn kortetermijngeheugen te zijn aangetast. Om
me heen hingen allerlei briefjes, waarop bijvoorbeeld
stond ‘Aline, je bent in het ziekenhuis’ en ‘je hebt een
hersenoperatie gehad’. Zo begreep ik waar ik was en
wat er was gebeurd. Omdat ik mij niets kon herinneren
schrok ik wel twintig keer per dag als ik mezelf met
mijn kale hoofd in een spiegel of een raam zag. Ik heb
in totaal drie weken in het ziekenhuis gelegen, maar nog
steeds kan ik me daar niets van herinneren.”

Voldoende genezing
De revalidatie van Aline verliep voorspoedig, evenals
haar geloof in God. Ze zou haar verhaal het liefst willen
aanvullen door te kunnen vertellen dat God haar volledig
genas. Maar dat is niet zo. Aline: “Hij heeft mij genezen
in die zin, dat ik nu tevreden ben met de mate waarin
Hij mij genezen heeft. Ik heb van alles geprobeerd om
volledig te genezen, van therapieën tot trainingen en
voedingssupplementen. Maar nu besef ik dat God mij
misschien wel beter kan gebruiken in mijn zwakte, in
dingen die ik misschien niet meer kan. Het gaat mij om
Zijn eer en niet om de mijne. God heeft mij voldoende
genezen.”

” Ik had een herinnering
aan een

licht.

Maar ik had ook de
andere kant gezien.
Dat was

de duisternis.
Daar heb ik veel

nachtmerries over gehad.

Aline herstelde voldoende om weer een plekje te vinden
in de maatschappij. Ze begon met vrijwilligerswerk bij
Compassion. Mensen in Aline’s omgeving waren, heel
begrijpelijk, geschrokken en voor Aline voelde hun
adviezen soms als betutteling. Mede hierdoor kreeg ze
de behoefte om te ontdekken waar ze wel toe in staat
was, in plaats van de dagelijkse confrontatie met haar
beperkingen. Aline legt uit: “Ik wilde weten wat ik
kon en wat God met mij kon. Ik besloot op bezoek te
gaan bij een Nederlands echtpaar dat in Indonesië een
kindertehuis runde. Na drie weken vloog ik naar Maleisië
om daar te backpacken. Op 15 december 2014 vloog
ik van Thailand naar Cambodja. Die vlucht zal ik niet
meer vergeten. Ik had daarvoor al vier vluchten gehad,
maar tijdens deze vlucht leek het alsof mijn keel werd
dichtgeknepen en ervaarde ik een enorme angst. Het
leek bijna of ik mijn dood tegemoet ging. Ik vroeg God
om mij te beschermen. Uiteindelijk kwam ik veilig aan
en heb een maand kunnen werken met Cambodjaanse
kinderen. Dertien jaar na mijn eerste kennismaking met
Cambodja kon ik eindelijk zijn waar ik toe geroepen
was.”
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” God vindt altijd een
Hij laat zich niet

weg.

tegenhouden.

Eigen initiatief
“Terug in Nederland kwam ik in contact met InToMission,
een organisatie voor zendelingen. De initiator van
deze organisatie had ervaring met wonen en werken in
Cambodja en hielp mij te zoeken naar mogelijkheden om
terug te gaan. Ik sprak met verschillende organisaties.
Allemaal zeiden ze: ‘Wauw, hoe duidelijk is het dat God
jou naar Cambodja roept.’ Maar tegelijkertijd zaten deze
organisaties vast aan procedures, waar bijvoorbeeld
psychologische onderzoeken deel van uit maakten.
Door de hersenoperatie en het revalidatietraject daarna
zou ik daar niet doorheen komen. Ik moest dus op zoek
naar andere mogelijkheden. In 2016 keerde ik terug
naar Cambodja om een Discipelschap Training School
te volgen bij de organisatie Jeugd met een Opdracht.
Daarna kon ik nog twee maanden blijven om de taal te
studeren. In 2018 besloot ik om nog acht maanden lang
taalstudie te doen. Ik kwam in contact met mensen uit
een sloppenwijk en ontdekte dat de kinderen niet naar
school gingen, omdat hun ouders hun schooluniform
niet konden betalen. Met die kinderen ben ik aan de slag
gegaan en heb ik zo een hele mooie tijd gehad.”

Psychologen – Therapeuten - Coaches
Voor kinderen, jongeren & volwassenen
Toekomst
Een Amerikaanse kerk in Phnom Penh heeft een uitnodigingsbrief
meegegeven aan Aline, waarin zij aangeeft zeer ontvankelijk
te zijn om Aline voor hen te laten werken. Daarnaast heeft
Aline contact gekregen met een echtpaar uit Figi, dat werkt
in de sloppenwijken van Cambodja en waar Aline zich bij aan
mag sluiten. Zo zijn er inmiddels mogelijkheden ontstaan om
Aline naar haar roeping te brengen. Het enige dat haar nog in
Nederland houdt, is het vormen van een financiële achterban
en een gebedsachterban. Aline: “Dat laatste vind ik nog het
belangrijkst, want als er gebed is dan komt geld ook. Het kost
tijd en moeite om dit goed voor elkaar te hebben. Pas daarna kan
ik naar Cambodja gaan.” Terugkijkend op haar leven tot nu toe,
erkent Aline dat er enorm veel is gebeurd. Toch ziet zij dat het
Licht haar op haar bestemming heeft gebracht. Aline: “God vindt
altijd een weg. Ik weet nog niet welke weg Hij verder met mij zal
gaan, maar Hij is hiermee begonnen en ik weet dat Hij het dan
ook afmaakt. Hij laat zich niet tegenhouden.”

Christelijke therapeuten
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
Geen wachtlijst

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling
Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20

WWW.VDGARDE.NL

Caritasgroep

0318-30 04 87 / 06-24 41 59 43
www.caritasgroep.nl / info@caritasgroep.nl

� Grafmonumenten in diverse materialen
� Tot 30% goedkoper
� Ontwerp op maat

u i t vuaiat rvtabaergtezloe ri dge r

� 25 jaar garantie
� Jaarlijks onderhoud
� Renovatie
� Eigen plaatsingsdienst
� Afspraak aan huis mogelijk

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Ewijk

Grafstenen
Contactgegevens showrooms
Stationsweg Oost 281B
3931 ER Woudenberg
Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort
033-2584729
info@ewijkgrafstenen.nl
www.ewijkgrafstenen.nl

Wij werken op afspraak, zodat u ervan
verzekerd bent dat wij alle tijd oor u hebben.
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info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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MOZAIEK0318 DELEN
24 november 2018 t/m 19 maart 2019

Nieuwe delen
Edwin Autsema
Kirsten Autsema
Lineke van Baaren
Loïs van Baaren
Rhodé van Baaren
Sander van Baaren
Caitlin van den Berg
Erik van den Berg
Esther van den Berg
Everdien van den Berg
Rosalynne van den Berg
Tommy van den Berg
Christine Berger
Noor Berger
Robert Berger
Anita Blankestijn
Jeroen van Blijderveen
Aritha van de Braak
Kees Bruys
Roos Bruys
Bas Buning
Iris Buning
Marloes Buning
Anneke Diepeveen
Davida Diepeveen
Elco Diepeveen
Jens Diepeveen
Stijn Diepeveen
Jacob Engelage
Wanda Engelage
Naud Evers
Marco Groenendijk
Anouk Groenendijk
Lisa Groenendijk
Menno Groenendijk
Jonna de Haan
Jurjen de Haan
Joel Haasnoot
Lucas Haasnoot
Sarah Haasnoot
Tirza Haasnoot
Didier Heutink
Ilse Heutink
Gea Hoddenbagh
Lente Hoddenbagh
Merle Hoddenbagh
Tije Hoddenbagh
Wim Hoddenbagh
Arjan Houtman
Geja Houtman
Famke Huitema
Joanka huitema
Joeri Huitema
Gerwald Hullegien
Megan Hullegien
Pauline Hullegien
Helma Hulsbuizen
Hannie Hulshuizen
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Marlies van Hunnik
Rob van Hunnik
Sarah van Hunnik
Stef van Hunnik
Lina Hussain
Marieke Hussain
Senna Hussain
Taha Hussain
Corine Jagtenberg
Daaf-Jan Jagtenberg
David Jagtenberg
Lise Jagtenberg
René Jansen
Mike de Jong
Rineke de Jong
Karlijn Kleijer
Joni Klumpenaar
Luca Klumpenaar
Jannieta Koetsveld
Bart Kok
Bas Kok
Ruben Kok
Sanne Kok
Wilma Kok
Henk van der Kolk
Ineke van der Kolk
Noëlle van der Kolk
Rhodé van der Kolk
Thirza van de Kolk
Stijn Koppenaal
Ruben Koudstaal
Ilse van de Kraats
Milou van de Kraats
Anja Kriebel
Edwin Kriebel
Andries Kuiper
Mieneke Kuiper
Marjanne van der Laan
Menno van der Laan
Finn Last
Harm Last
Nienke Last
Marije van de Lee
Inge Leusink
Arjan Liefting
Hannah Liefting
Harriet ter Meer
Jan Frans Middelhoek
Joke Middelhoek
Andrienne van der Nat
Bertin Nijburg
Simone van Noord
Alinde van Noort
Elberth van Noort
Sifra van Noppen
Harm Oosten
Marily Oosten
Ralf Oosten
Sara Oosten
Christian Oskam

Lisette Oskam
Judith van Oudheusden
Peter van Oudheusden
Anthe Oudshoorn
Ruben Oudshoorn
Agniet van de Peppel
Eric van de Peppel
Lea Perk
Benne van de Poll
Channa van de Poll
Diana van de Poll
Edward van de Poll
Joren van de Poll
Tieme van de Poll
Jacco van Ravenswaaij
Ruth Renkema
Willemieke Renkema
Gerjan Rensink
Willeke Rensink
Artiene Robbertsen
Coen Robbertsen
Henk Robbertsen
Lemé Robbertsen
Lieke Robbertsen
Boaz de Ruiter
Micha de Ruiter
Nieke de Ruiter
Ruward de Ruiter
Noa van Santen
Chris Schoute
Reinier Schoute
Simone Schoute
Gertruud van Schuppen
Delilah Sijtsema
Elize Sijtsema
Gerlof Smelt
Miranda Spies
Vayen Spies
Irma van Staveren
Joy van Staveren
Pieter van Staveren
Tijn van Staveren
Marita van Stenis
Dineke Stigter
Stefan Stremler
Charmaine van Strien
Mieke van Strien
Nina van Strien
Roy van Strien
Wolf van Strien
Dick van Suilichem
Loïs van Suilichem
Petra van Suilichem
Annemieke Supheert
Richard Supheert
Jesse Tromp
Liza Tromp
René Troost
Zoë Troost
Wijnand Twilt

Wilma Twilt
Neliza van Noort
Jan-Willem van der Veen
Nymfa van der Veen
Gert Veenendaal
Marie Veenendaal
Wouda van de Velde
Cato Verboom
Corné Verboom
Jafeth Verboom
Rozemarijn Verboom
Inge Versteeg
Karine Vink
Nickie Vink
Benito van Waveren
Diederick Weber
Jessica Weber
Lize Weber
Noa Weber
Sil Weber
Elina van der Welle
Anna Werkman
Finn Werkman
Gert Jan Werkman
Luca Werkman
Saar Werkman
Aline Wisse
Marcel de Wit
Arwen de Witte van Leeuwen
Jarko De Witte van Leeuwen
Jos de Witte van Leeuwen
Wolf de Witte van Leeuwen
Tim Wittenrood

Uitgeschreven delen
Klarina Groeneveld
Sander Hardeman
Sara Hardeman
Esther Hardeman
Delaja Hardeman
Alice Ijsselstijn
Isolde Kunz
Nico van Manen
Berry Radstaat
Judith Radstaat
Lynn Radstaat
Jesper Radstaat
Melissa Schierboom
Jordy Schierboom
Amadee Schierboom
Eva van Schuilenburg
Mark van Schuilenburg
Liesbeth van Stempvoort
Bob van Stempvoort
Juliette van Stempvoort
Valerie van Stempvoort

LOTTE

Overgeschreven
COLUMN
naar Mozaiek033

Victoria de Graaf
Nastasia de Graaf
Elles de Graaf
Jan de Graaf
Esther Alberts
Annemarie de Graaf
Daan Algra
Sanne de Graaf
Esther Algra
Milan de Graaf
Jelle Algra
Cedric de Graaf
Joost Algra
Lobke de Graaf
Stijn Algra
Michael de Graaf
Oscar Bassie
Jamiel van de Groep
Jan ter Beek
Melis van de Groep
Anja ter Beek
Angelavan de Groep
Janique ter Beek
William van de Groep
Williënne ter Beek
Indy van de Groep
Jaron ter Beek
Jill van de Groep
Jari Beekhuis
Walter van de Groep
Joy Beekhuis
Janita van de Groep
Piet van Bekkum
Ciona van de Groep
Wilma van Bekkum
Nina van de Groep
Eddy van den Berg
Mila van de Groep
Ineke van den Berg
Els de Groot
Claudia van Beuzekom
Remco de Groot
Amelius Bos
Britt de Groot
Mariska Bos
Sil de Groot
Noëlle Bos
Ad de Groot
Estelle Bos
Hanny de Groot
Justus Bos
Roland Guijs
Engelien Bos
Arjan de Haan
Henk-Jan Bos
Maria de Haan
Berthina Bos
Levi de Haan
Romy Bos
Aron de Haan
Samuelle Bos
Martijn Hanekamp
Louise Bos
Jenny Hanekamp
Merijn Burgers
Wilma Hartman
Laurens Coenen
Aart Heek
Mirjam Coenen
Debbie Heek
Bram Coenen
Seth Heek
Aliene Coenen
Dirk Hop
Gerhart van Dorp
“HEER,
LAAT
MIJ ALSTUBLIEFT
EEN
Herjolein
HopKEER
Wiltine van
Dorp
Femke
Hop UW TIJD
IETS
VANvan
UW
LIEFDE MERKEN.
U MAG
Joelle
Dorp
Hop
ERVOOR
MAAR IKJaap
HEB
HET ECHT
Manuel vanNEMEN,
Dorp
Gabrielle
Hop
Esther
van Dorp
NODIG
OM IETS VAN U TE ERVAREN.”
Emiel Hop
Lysa van Eeken
Danielle Hop
Brigitte de Graaf
Thijs Hop
Nathalie de Graaf
Lara Hop
Judith de Graaf
Wouter Hopman
Jan-Gerard de Graaf
Alie Hopman
Madelijn de Graaf
Cees Hout
Dennis de Graaf
Wouta Hout
Danielle de Graaf
Jan Hubers
Job de Graaf
Annemarie Hubers
Saartje de Graaf
Eveline de Jong
Emily de Graaf
Peter Frans de Jong
Mathias de Graaf
Eveline de Jong
Jaap de Graaf
Jeanny de Jong
Anita de Graaf
Wim de Jong
Jan-Wim de Graaf
Corné de Jong
Regina de Graaf
Suzanne de Jong
Nikita de Graaf

River de Jong
Breunis Kamphorst
Eeuwe Kamsteeg
Yvette Kamsteeg
Janet Kleijne
Jan Dirk Kleijne
Tessa Kleijne
Jochem Kleijne
Henk Koelewijn
Gonda Koelewijn
Elonie Koelewijn
Anne Koelewijn
Niels Koelewijn
Helga Koelewijn
Amber Koelewijn
Ingmar Koelewijn
Levi Koelewijn
Tim Koelewijn
Jannita Koelewijn
Ezra Koelewijn
Sem Koelewijn
Tirza Koelewijn
Aron Koelewijn
Chantal Koelewijn
Christiaan Kooloos
Esmeralda Kooloos
Niels Kooloos
Loïs Kooloos
Nina Kooloos
Jeddelayd Kooloos
Petra Koster
David Lensink
Axel van Loenen
Ivar van Loenen
Wenda van Loenen
Otto van Loenen
Andre van Loenen
Arnold de Mare
Jeannet de Mare
Thijmen de Mare
Koen de Mare
Stef de Mare
Huib de Mare
Yin ter Meer
Lester Moorman
Marleen Moorman
Plonie Mulder
Harry Offereins
Diana Offereins
Janita Offereins
Maxim Ommen van Kloeke
Thobin Ommen van Kloeke
Nick Papo
Corine Papo
Layla Papo
Rhodé Papo
Rafael Papo
Juda Papo
Rianne Petersen
Nina Petersen

Noëlle Petersen
Gerrit van de Ridder
Jeannette van de Ridder
Werner van de Ridder
Devie van de Ridder
Roos van de Ridder
Klaas Ruizendaal
Wilma Ruizendaal
Sanne Ruizendaal
Lucas van der Schaaf
Elise van der Schaaf
Jethro van der Schaaf
Martine van der Schaaf
Gideon van der Schaaf
Jonathan van der Schaaf
Bart Schenk
Cateleijn Schenk
Morris Schenk
Teddie Schenk
Tijs Schenk
Henk van der Schuur
Sacha van der Schuur
Elja van der Schuur
Liza van der Schuur
Willianne van Slooten
Nelleke van Spriel
Emiel Stoffers
Robert van Twillert
Gielke van Twillert
Zeger van Twillert
Jort van Twillert
Marinthe vanTwillert
Zeger van Twillert
Sandra van Twillert
Ruben van Twillert
Lucas van Twillert
Lydia van Twillert
Peter Veldman
Alieke Veldman
Jesper Westeneng
Lianne Woudman
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Het
TWEEDE ALBUM
van Mozaiek
Tekst: Pim Molemaker
Foto: Lisa Hoogmoed

Tussen alle drukke werkzaamheden door heeft
Kees Kraayenoord ruimte in zijn agenda gemaakt
om te praten over de plannen die er zijn voor
een nieuwe cd. Het wordt de eerste cd die door
Mozaiek Worship wordt uitgebracht. Op dit
moment is Kees, met veel andere mensen, bezig
met het voorbereiden van de opnames die voor
de zomer nog zullen plaatsvinden. Het wordt een
mooi gesprek over veranderingen in de wereld
van de aanbiddingsmuziek, de visie van Kees op
de lokale kerk in het algemeen en Mozaiek0318 in
het bijzonder.

Ruimte voor God
“Ondanks alles wat er op dit moment speelt met de start van
Mozaiek033, de reis die we onlangs hebben gemaakt naar
Kenia, het werk dat daar uitkomt en de doorgaande groei
van de gemeente, gaan we dit jaar een nieuw album maken.
Het idee is om het in een totaal andere setting te doen dan
‘Feest van genade’ uit 2016. We willen het gaan opnemen
zoals we de Kingdom Come avonden houden, met de band
midden in de zaal en de mensen er omheen. Op die manier is
er meer vrijheid en mogen er momenten zijn waar gebed en
aanbidding elkaar raken. We willen niet alleen de liederen
opnemen, maar ook de momenten van aanbidding, de
interactie met het publiek, dingen laten ontstaan tijdens die
avonden. Heel bewust willen we ruimte maken voor God om
te spreken. Dat is in de basis waar aanbidding en samen kerk
zijn over gaat. De kerk is niet het gebouw waar we samen
komen, het is niet zitten in de banken, kijken en luisteren
naar wat zich voor je afspeelt om vervolgens de deur dicht
te kunnen doen en weer naar huis te gaan. De kerk, dat zijn
de mensen die er komen. Mensen die onderdeel zijn van
wat daar gebeurt zodat ze, dat wat ze hebben meegemaakt,
meenemen naar buiten om het zelf weer uit te dragen naar
anderen.”
De opnames zullen plaatsvinden op maandag 1 en dinsdag 2
juli. Het is super dat de muzikanten uit onze eigen worship
teams komen.
Veranderende tijden
“Er is veel veranderd in de afgelopen drie jaar. We denken
steeds minder in cd’s en dat soort producten. Kijk maar
naar ‘Jezus overwinnaar’. We kregen meerdere verzoeken
van bezoekers van de laatste Mozaiek Worship Conference,
waar we dat nummer hadden gespeeld. Mensen die het
daar gehoord hadden, wilden er iets mee in hun gemeente
maar konden het nergens vinden. We besloten het tijdens
de reguliere diensten op een zondag op te nemen, zodat we
het op YouTube konden plaatsen. Op die manier kunnen we
heel snel veel mensen bereiken. We hebben het nummer
eind januari op YouTube geplaatst en het is in de eerste
maand al meer dan 246.000 keer bekeken. Dat is toch
ongekend? Waarom zouden we het ook niet doen op die
manier? Wij maken geen liederen voor de markt maar om er
andere kerken en zoveel mogelijk mensen mee te bereiken.
Dat is uiteindelijk ook waarom we ooit zijn gestart met
Mozaiek0318.

”Ik geloof echt dat de lokale kerk de
hoop van deze wereld is en dat wij door
aanbidding, muziek, zang en het schrijven
van nieuwe nummers Zijn kerk mogen
dienen.
Kijk ook maar naar kerken als Bethel in de Verenigde
Staten, die brengen ook veel sneller nummers online uit.
Later wordt dan gekeken welk van die nummers ze gaan
gebruiken om een album te maken. In het hele denken over
muziek en albums verandert veel door de mogelijkheden die
er zijn.”
Mozaiek Worship
“Het nieuwe album wordt ook weer Nederlandstalig, hoewel
we onlangs bijvoorbeeld ook ‘Rise with a roar’ op YouTube
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hebben geplaatst. Ik heb ook nog steeds met alle nummers
iets te maken. Mijn droom is dat er straks nummers worden
gemaakt die helemaal buiten mij om gaan. Dat is wat we
met het label ‘Mozaiek Worship’ willen. Allereerst is het een
ontdekkingstocht die vanuit Mozaiek0318 is gestart naar
wat we zelf willen en kunnen. Maar dit willen we niet alleen
maar doen binnen de muren van onze kerk. Wij willen vooral,
dat wat wij op die ontdekkingsreis leren, doorgeven aan
andere kerken in Nederland. We willen aanbiddingsleiders,
zangers, muzikanten en schrijvers dienen en toerusten door
middel van onderwijs en persoonlijke aandacht. Dat is
de reden dat we de parttime opleiding ‘Mozaiek Worship
College’ hebben opgezet en dat we gestart zijn met de
‘Mozaiek Worship Conference’. Als je kijkt naar de agenda
van Mozaiek Worship (www.mozaiekworship.nl) dan is het
zo gaaf om te zien dat er door het hele land zoveel gebeurt.
Door samenwerking tussen muzikanten, schrijvers en
zangers, kunnen prachtige dingen ontstaan. Kijk maar eens
naar het ontstaan van ‘Jezus overwinnaar’.
De basis van dit lied werd gelegd op 22 oktober 2018
tijdens een dienst van House of Heroes in Harderwijk. Eline
Bakker* begon tijdens een dienst te zingen: ‘naam boven
alle namen, naam boven alle namen’. Er gebeurde daar iets
waardoor al snel iedereen mee begon te zingen. Reyer**
was aanwezig en ging na afloop naar haar toe en zei dat ze
iets met dat thema moest doen. Eline heeft vervolgens het
een en ander uitgewerkt waarna Reyer nog wat dingen aan
het nummer heeft veranderd. Op zijn beurt kwam hij er mee
bij mij en zei: ‘Ik heb nu toch een gaaf liedje!’
Ik hoorde direct de potentie van het nummer, dat al bijna
af was, maar vroeg of ik mocht helpen door er toch nog
wat dingen aan te verbeteren. Door deze manier van
samenwerken is dat nummer geworden wat het nu is.
Vaak bereiden we onze diensten en Worship zo minutieus
voor dat er weinig ruimte is voor spontaniteit en weinig
ruimte voor God om tot ons te spreken. Dit nummer laat
zien dat die ruimte prachtige dingen kan voortbrengen.
Dat is één van de redenen dat we de opnames in juli in een
Kingdome Come setting willen opnemen.“

*) Eline Bakker (28 jaar) is woonachtig in
Steenwijk. Zij is getrouwd met Pim en heeft
twee dochtertjes: Liva en Romy. Zes jaar
geleden is zij lid geworden van House of
Heroes in Harderwijk, waar zij actief was in
het worshipteam. Sinds een jaar is zij lid van
‘De Regisseur’ in Steenwijk waar ze eens per
maand de aanbidding leidt.
**) Reyer (30 jaar) woont in Arnhem en is fulltime
muzikant. Hij is nu al een aantal jaar actief in
de christelijke muziek als schrijver, zanger en
producer. Muziek heeft voor hem de hoogste
waarde als het doel ervan het aanbidden van
God is. Naast ‘Jezus overwinnaar’ heeft Reyer
ook meegewerkt aan ‘Van Slaaf tot Koning’
(Mozaiek0318).
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Urgentie
“Als je de cijfers hoort over kerken die leeglopen
dan vraag ik me wel eens af: ‘Hoe kan dit?’. Juist
daarom hebben dit soort liederen zo’n urgentie.
Ondanks een kleiner wordende kerk geloven we
dat Jezus overwinnaar is en Heer van de kerk. Als
Hij leeft, hoe kan zijn Lichaam dan ooit sterven? Ik
denk ook dat daarom zoveel mensen die nummers
via YouTube luisteren en het zich zo snel verspreidt.
Veel mensen hebben behoefte aan deze boodschap,
gebruiken het om het verder uit te dragen. Natuurlijk
naar andere gelovigen, maar ongetwijfeld ook naar
mensen die geen lid (meer) zijn van een kerk. Juist
dat is essentieel, de kerk is er vooral voor de nietleden, die moeten wij de boodschap van het geloof
laten horen. Dat is ook de reden waarom dit nieuwe
album er gaat komen.”

Jezus,
overwinnaar
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, hoogste Heer
Chorus:
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwinnaar
De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer

Drie dagen
Drie dagen was er duisternis,
Het Licht, dat leek geroofd...
De hoop, dat alles beter werd...
Die Hoop, die leek gedoofd...
Drie dagen was er diep verdriet,
Men wist het nu niet meer...
Hoe moet het Leven zonder Hem,
Hoe zonder onze Heer...
Drie dagen sinds de Here riep:
“Abba, het is volbracht!”
Daar waar het Licht stierf
aan het kruis,
Daar begon onze nacht...
Drie dagen was genoeg voor Hem,
De dood deed Hij teniet!
Het Leven scheen Licht uit het graf!
God zingt het hoogste lied!
Drie dagen was er duisternis,
Maar ‘t heeft het afgedaan,
Voor Gods Genade, wonderlijk groot,
Is Jezus opgestaan!!
Marco van den Berg

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwinnaar
Jezus, overwinnaar
Jezus, overwinnaar
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SINDS JUNI 2018 ZIJN CAROLA TWILT

WERK IN
DE KERK

EN HAAR MAN FREEK AANGESTELD ALS
OUDSTEN VAN MOZAIEK0318. ONLANGS
KREEG CAROLA EEN NIEUWE FUNCTIE:
COÖRDINATOR CARE. WE HEBBEN CAROLA
GEVRAAGD HIER IETS OVER TE VERTELLEN.
Waarom zijn jullie oudsten geworden?
Toen we hiervoor gevraagd werden, in april vorig jaar,
zijn we erover na gaan denken en ervoor gaan bidden.
We hebben uitgebreide informatie gekregen over wat het
inhoudt. We hebben daarna besloten om deze taak op ons
te nemen, omdat we hebben ervaren dat God dit op ons pad
heeft gebracht en deze taak, qua inhoud, bij ons past.

Freek & Carola Twilt

Wat zijn de taken van een oudste?
Mozaiek0318 is een grote gemeente, die veel coördinatie,
afstemming en leiding vraagt. Het is hier zo georganiseerd
dat de coördinatoren en voorgangers praktisch leidinggeven aan de gemeente en de oudstenraad meer een
toezichthoudende rol vervult. Wij bewaken de visie en missie
van Mozaiek0318. Sinds 1 maart ben ik in dienst gekomen
van Mozaiek0318 als Coördinator Care. Dit betekent dat ik
nu geen oudste meer ben. Statutair is vastgelegd dat deze
twee functies niet samen kunnen gaan en ik denk dat dit heel
verstandig is.
Wat ga je doen als Coördinator Care?
Onder Care valt in Mozaiek0318 elke vorm van pastoraat;
denk aan huwelijkspastoraat, gebedspastoraat en zorg voor
de zieken. Er komen regelmatig uiteenlopende hulpvragen
binnen. Mijn taak is om de hulpvraag helder te krijgen
en de hulpvrager te koppelen aan de hulpverlener. Ook
is het belangrijk om te kijken of er, naast de vrijwillige
ondersteuning vanuit Mozaiek0318, ook ondersteuning van
professionals nodig of beter op zijn plaats is. Daarnaast zal
ik de groep Care-medewerkers bijstaan en ondersteunen
waar dat nodig is. Ik vind het een mooie uitdaging om mee
aan de slag te gaan!

Tekst: Nelleke Lievense
Foto: Christiaan Zielman
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Wat vind je belangrijk voor Mozaiek0318?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar beseffen
dat we de kerk ZIJN; dat we niet naar de kerk GAAN,
maar dat we met elkaar het verschil kunnen maken in de
samenleving. Binnen Mozaiek0318 vinden we het belangrijk
dat de ontmoeting vóór het standpunt komt, de vraag vóór
de conclusie en het begrijpen vóór het zelf begrepen willen
worden. Als we met elkaar zo’n houding aannemen, dan
kunnen we naar buiten toe echt een groot verschil maken.
Op je werk, in je straat, op je school, overal! Ik geloof in de
kerk als een plaats waar mensen in hun gebrokenheid kunnen
schuilen, kunnen helen, kunnen groeien en kunnen uitdelen.
Daar zit zoveel kracht in! Ik geloof dat Mozaiek0318 steeds
meer zo’n kerk zal worden en ik ben blij dat ik daaraan mee
kan en mag bouwen.

” Ik denk dat het heel

belangrijk is dat we

met elkaar beseffen dat
we de kerk ZIJN;
dat we niet naar de kerk
GAAN, maar dat we met

verschil
kunnen maken in de
elkaar het

samenleving.

17

KIDS

TALK

TWEE ZUSSEN EN TWEE BROERS
OVER PASEN
Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt

CGOB
De Herberg
staat voor:

Luca (10)
en Finn (8)
Werkman

Professionele
begeleiding
Huiselijkheid
Christelijke normen
en waarden

WELKOM
BIJ ZONNENBERG MAKELAARDIJ, JO(UW) MAKELAAR
IN VEENENDAAL, RHENEN & DE BETUWE!

Waar denk je aan bij Pasen?

Anna: “Aan paaseitjes!”
Floor: “De opstanding van Jezus.”
Anna: “Ja, dat Hij de duivel heeft verslagen.”
Floor: “Hij vergeeft onze zonden door aan het kruis te
hangen.”

Wij zoeken Christelijke Gastouders in
Veenendaal! Heb jij plek in je hart en
huis voor kinderen? Neem dan contact
met ons op en wordt gastouder!

Voor veel kinderen is het lastig om te begrijpen dat
Jezus stierf voor onze zonden. Begrijpen jullie dat?

Een gastouder biedt professionele kleinschalige kinderopvang in
eigen huis aan en biedt zo een grote mate van geborgenheid en
aandacht. Als gastouder heb je een pedagogisch diploma, kinderEHBO
en VOG nodig. Maar neem gerust contact op als je nog niet de juiste
papieren hebt en vraag naar de mogelijkheden: Wieneke Ditewig,
geldersevallei@christelijkekinderopvang.nl, of bel 06 50 42 01 12.

Anna: “Hij overlijdt en dat doet Hij, omdat wij veel fouten
hebben gemaakt. Zo vergeeft Hij ons dat.”
Floor: “En als je nu om vergeving vraagt, dan vergeeft Hij
het ons.”

Wat doen jullie met Pasen?

Floor: “Dan gaan we naar de kerk. En we kijken de
Passion op tv.”
Anna: “En soms gaan we ook naar opa en oma om het
te vieren.”

Pasen is ook wel een lentefeest. Waar denk je aan
bij de lente?
Anna: “Veel oranje.”
Floor: “Gezelligheid. Met je gezin, met je familie.”
Anna: “Wij wonen naast het bos. Dus wij zien dan
aan het bos heel goed dat het lente wordt. En onze
buurman heeft ook lammetjes.”

En wat hebben Pasen en de lente dan met
elkaar te maken?

Anna: “In de lente komen er nieuwe blaadjes en
dat is nieuw leven. En Jezus is voor ons opgestaan,
dat is ook nieuw leven.”
Floor: “Het is wel een feest, maar het is ook moeilijk
om te begrijpen.”

Floor (12)
en Anna (11)
de Smit

Waar denk je aan bij Pasen?

Luca: “Paaseieren!”
Finn: “Aan paaseieren, maar ook aan Jezus.”

Of lees meer op:

Wees van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau

www.christelijkekinderopvang.nl
Wij hebben gastouders in Barneveld, Bennekom, Ede, Ederveen,
Lunteren, Veenendaal en Wageningen e.o.

Wat weten jullie over het Paasverhaal?

Luca: “Jezus stierf aan het kruis. En Hij is weer opgestaan.
Dat is het eigenlijk.”
Finn: “Ja, na drie dagen.”

Waarom vieren we dat?

Luca: “Omdat wij Jezus en God dankbaar zijn. Hij stierf
aan het kruis om onze zonden af te nemen en om ons te
vergeven, zodat we in de hemel kunnen komen.”
Finn: “Want Adam en Eva deden iets verkeerds. Ze namen
een hap uit een verkeerde boomvrucht, die heilig was
voor God.”

En dat is waarom wij zonden deden?

Finn: “Nee…dat was dat de duivel bestond. Ik weet het
niet zo goed. Kerst is daarentegen iets bekender en
makkelijker.”

De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!

Wat gaan jullie met Pasen doen?

Luca: “Meestal gaan we naar familie. Dan gaan we eieren
zoeken. Die hebben onze opa en oma dan verstopt.”
Finn: “En dan gaan we ze zoeken en
dan kunnen we ze opeten.”

Weten jullie waarom we Pasen ook vieren met eieren?
Luca: “Die komen van de paashaas. Maar eigenlijk gaat het
over Jezus.”
Finn: “Niet iedereen gelooft in God. Dus daarom vieren
zij het dan met de paashaas. En daar zijn ook films over
gemaakt.”

Dagopvang
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Waar denken jullie aan bij de lente?

Luca: “De bloemen gaan weer open en de bomen krijgen
weer bladeren.”
Finn: “En het wordt weer warm. Alleen de muggen vind ik
een beetje tegenvallen.”
18

www.kinderopvangluna.nl of bel 0318-745700
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Combineer kapsalon
en schoonheidssalon
Ervaar je voordeel:
• Na je gezichtsbehandeling nooit
meer met ongewassen haar de
deur uit
• Tijdens je kappersbehandeling
worden gelijk de wenkbrauwen
geëpileerd of geverfd

Voor christelijke zorg
die verder gaat
Zorggroep Charim is een christelijke zorgorganisatie voor alle ouderen
in Veenendaal en omgeving. Charim biedt totaalzorg: wonen, welzijn,
behandeling en zorg. Met aandacht voor lichaam, geest én ziel.
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Mozaiek0318
Eind november 2018
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Lucas Hendrik
Haasnoot
30-11-2018

Stijn Simon Jacob
Koppenaal
21-01-2019

Milou Ziva Louise
van de Kraats
12-11-2018

Sarah Anne
Haasnoot
30-11-2018

Joaquín Efran
Nienhuis
22-01-2019

Lucinde Mirjam
Emanuelle van
Noord
23-11-2018

Abel Marinus
van de Garde
29-12-2018

Joah James
van Dijk
23-01-19

Gideon Maarten
de Graaf
05-01-2019

Loïse Noëmi
Burgler
24-01-2019

Bo Fedde
van de Kraats
09-01-2019

Naud Evers
28-01-2019

Ezra Maurits
Booij
17-01-2019

Noa van Santen
01-03-2019

Kom je om de 6 weken knippen?
Dan gratis service-knippen
binnen 3 weken.
Amazing Grace Beautycenter
Scheepjeshof 138 - 140
3901 CX Veenendaal
0318- 526376
www.amazing-grace.nl

Bel voor meer informatie
met 0800 0711 of kijk op
www.zorggroepcharim.nl

Bekijk de locaties in Veenendaal:
www.boveneind.nl
www.deengelenburgh.nl
www.dragonder.nl
www.demeentveenendaal.nl
www.dnaok.nl

ru im

Teun Manuel
Boersma
23-11-2018

Anna Werkman
27-11-2018

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset
en digitale print via duurzame productie, door innovatie en
vooral de creatieve inzet van onze mensen.

Lucas Thijs
van Grootveld
27-11-2018

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl
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Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Fil. 2: 6-11)

KEES KRAAYENOORD

VERDIEPING

Jezus, overwinnaar
Laatst kreeg ik een filmpje opgestuurd van een jonge moeder
uit Mozaiek0318. Haar peuterdochter stond voor de TV en
keek aandachtig hoe Reni het lied Jezus, overwinnaar aan
het zingen was. Het was zo aandoenlijk om te zien. Maakte
Reni een vuist? Dit meisje ook. Ging Reni’s hand omhoog?
Haar hand ook! En ze zong zo hard mee! Alsof haar leven
ervan afhing! ‘Jezus, overwinnaaaaaaaar…’.
Het is misschien voor ons niet voor te stellen. Maar deze
boodschap, dat Hij de hoogste Heer is, de overwinnaar
is, dat zijn troon onwankelbaar staat, die boodschap was
voor de eerste kerk levensgevaarlijk. Over ‘zingen alsof je
leven ervan afhangt’ gesproken. De enige die de titel HEER
(Kurios) toekwam was de keizer in Rome. Hij zag zichzelf
en zijn wijsheid als het licht voor de wereld. De keizer zag
zichzelf als ‘zoon van God’. En te midden van dat rijk, met
de troon in Rome, wordt de kerk van Jezus Christus geboren.
En wat is hun belijdenis? Wat is hun aanbidding? Jezus is
Heer! En waarom dan wel? Juist omdat Hij zijn troon, zijn
positie, zijn status niet vasthield, maar er afstand van deed.
Om te redden. Om lief te hebben.
De christenen in de eerste eeuw hadden zo hun eigen
worship songs. Eén vinden we in de brief aan de Filippenzen.
Grote kans dat Paulus hier een lied citeert dat in die tijd
reuze populair was in de kerk.
Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens verschenen,
heeft hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
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Dus juist die boodschap, dat Jezus door Zijn dood en
opstanding heen de Heer is, de Allerhoogste , voor wie elke
knie zich zal buigen, juist die boodschap kostte mensen
hun leven. Zouden ze het gezongen hebben alsof hun leven
ervan afhing?
Ondanks vervolging groeide de kerk toen enorm. De kerk
bleek niet te stoppen, juist omdat ze zo moedig durfde te
zijn in het licht van de liefde van de Levende! En nu? De
kerk vandaag de dag wordt alsmaar kleiner in ons land. Per
week sluiten twee kerken haar deuren, simpelweg omdat er
steeds minder mensen zijn die boodschap hebben aan de
boodschap.
De cijfers liegen niet. Het is de wetenschappelijk waarheid.
De kerk krimpt…! Straks doet iemand hier het licht uit. Het
is slechts een kwestie van tijd! Toch?
En toch geloven we, belijden we, zingen we luid dat Jezus
leeft! En Hij is de Heer van de kerk. Het hoofd van Zijn
lichaam! En als het hoofd leeft, ja, eeuwig leeft, zou zijn
Lichaam dan sterven? Onmogelijk! En zei Jezus niet dat
Hij Zijn kerk bouwt. En dat de poorten van de hel haar niet
kunnen overweldigen!
De kerk leeft! Want Jezus leeft! En Hij is de hoop voor deze
wereld. En wij dus ook!
En dat, dat is misschien geen wetenschappelijke waarheid,
maar wel Gods werkelijkheid!
Zou dat misschien verklaren waarom zoveel kerken in korte
tijd ‘Jezus, overwinnaar’ massaal willen zingen? Komt het
misschien omdat de kerk al 2000 jaar lang dit refrein zingt,
juist tegen alle omstandigheden en signalen in?! Dat Hij
Heer is, en overwinnaar is?! Dat zijn troon onwankelbaar
en vast staat?! Zou het kunnen dat we als Mozaiekers het
daarom altijd zo luid en duidelijk zingen, telkens met zoveel
passie en overgave?
Ik denk het! Ik denk dat het geheim van zo’n lied is dat het
raakt aan onze diepste overtuiging, namelijk dat Jezus leeft,
en dat ondanks wie er ook aan de macht is, wie er ook maar
op de troon zit, wat de omstandigheden ook zijn, wij weten
en geloven dat dus Jezus Koning en Heer is, dat Hij zijn
kerk bouwt, en dat het een kwestie van tijd is dat Hij zijn
koninkrijk voor eens en altijd vestigt!
Juist daarom zingen we het, ook nu nog, alsof ons leven
ervan afhangt!

LOTTE
COLUMN

Ik was gefrustreerd.
Ik deed zo mijn best om in God te geloven, maar het voelde
alsof ik Hem niet kon bereiken. Mijn uitgestrekte armen
moesten miljoenen kilometers overbruggen, wilden ze
de hemel kunnen treffen. Hoewel ik elke dag christelijke
muziek luisterde en meezong - ik kende zowat het hele
Worshiprepertoire uit mijn hoofd - en af en toe een fragment
uit de Bijbel las, bleef mijn hart koud; het gevoel was weg.
De dingen die ik dagelijks deed waren slechts opvulling van
tijd om de dagen door te worstelen. Tijd die voor het ene
mens fataal is, maar op andere plekken nieuw leven komt
brengen. Deze kostbare tijd had voor mij geen betekenis
meer. Ik voelde me beroofd van de glans in mijn leven.
Ik wilde God zoveel vragen, maar ik durfde niet, omdat ik
bang was teleurgesteld te worden. Ik hoopte vaak op een
teken, omdat ik weleens hoorde van mensen dat zij echt een
duidelijk teken van God hadden ervaren. Dat maakte mij
ontzettend jaloers, omdat ik wist dat een teken van Hem
mijn slinkende geloof misschien kon redden, maar ik kreeg
de tekenen niet.
Ik wilde mijn vertrouwen in God niet verliezen, maar ik wist
ook niet hoe ik mij langer naar Hem uit kon blijven strekken,
zonder ook maar één bevestiging van zijn bestaan te krijgen.
Ik was het zat om in het donker te blijven tasten.
Rationeel wist ik dat er meer was dan een glansloos leven op
aarde, maar God liet wel erg lang op Zich wachten.

“HEER, LAAT MIJ ALSTUBLIEFT EEN KEER
IETS VAN UW LIEFDE MERKEN. U MAG UW TIJD
ERVOOR NEMEN, MAAR IK HEB HET ECHT
NODIG OM IETS VAN U TE ERVAREN.”
Op een dag liet ik de verwachting los dat God mij direct een
teken zou geven als ik erom vroeg. Ik besloot dat ik moest
stoppen mij krampachtig uit te strekken en dat ik geduld
moest hebben tot de glans in mijn leven weer terug zou
komen. Tegen die tijd zou ik misschien opnieuw een poging
kunnen doen om mij weer met God te verbinden.
Ik weet nog dat ik in een heldere nacht buiten liep en op
een gegeven moment mijn ogen opsloeg naar de hemel en
uitsprak: “Heer, laat mij alstublieft een keer iets van Uw
liefde merken. U mag Uw tijd ervoor nemen, maar ik heb het
echt nodig om iets van U te ervaren.”

Terwijl ik omhoogkeek zag ik de sterren schitteren aan de
hemel. Ik voelde mij verwonderd en het roerde mij omdat
ik hun licht duizendmaal mooier waarnam dan ooit tevoren.
Een aantal dagen later was ik ’s avonds aan het hardlopen. Ik
had een zware dag achter de rug en wilde even de spanning
uit mijn lijf rennen. Ik was van plan mezelf eens lekker uit te
putten. Ineens schrok ik van een fel autolicht dat een zwart
gestalte oplichtte op het pad waar ik liep. Een reusachtig
grote haas zat daar, midden op de weg. Nog nooit had ik zo’n
grote gezien. Toen ik dichterbij kwam was de auto met het
felle licht gepasseerd en hupste de haas het struikgewas in.
Het weekend erop fietste ik in het donker naar huis. Het
regende en ik mopperde op de wind. Plotseling moest ik
remmen, omdat vlak voor mijn voorwiel een haas zijn leven
op het spel zette. Ik glimlachte door de tweede onverwachtse
ontmoeting deze week met dit dier. Dit kon toch geen toeval
zijn? Ik wachtte tot de haas van de schrik ontdooide, zijn
lichaam weer verplaatste en zijn veiligheid opzocht op een
paadje richting het bos.
Ik loop naar buiten en zie hoe de natuur haar best doet om de
winter te vergeten. Mijn hart leeft op door de onontkoombare
stralen van de zon. Ik stap op mijn fiets en rijd naar het bos
om te kunnen genieten van alles wat groeit en bloeit. Tussen
de bomen door zie ik in de verte twee reeën samen weg
rennen en ik weet dat dit geen toeval meer is. Nee, ik ben
hier niet alleen.
Zodra ik niet enkel wanhopig mijn armen uitstrekte naar de
hemel, maar ook in het donker durfde te kijken, kreeg ik door
waar het licht vandaan kwam en ben ik de dingen gaan zien
zoals God ze gemaakt heeft.
Het Woord is vlees geworden. Zolang je je ogen ervoor opent
en verwondering in de plaats zet van je verwachtingen, kun
je elke dag opnieuw een glimp van de hemel opvangen op
aarde.
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Het is gezellig druk als ik zondagavond binnenstap in
het huis van Lise en Robert Izeboud. Twee meiden staan
pasta te maken in de keuken, zes andere ploffen druk
kletsend op de bank neer. De laatste die binnenkomt
trekt haar schoenen uit en krijgt, terwijl ze overeind
komt, meteen een dikke knuffel van alle anderen.
Als de negen tieners zijn aangeschoven voor het
avondeten, opent Robert met gebed. Onder het genot van
de pasta bolognese wordt er volop verder gekletst. Van de
vakantie-avonturen tot onderwerpen uit de kerkdienst van
vanochtend; van alles komt voorbij. En als ik vraag hoe
de clan begonnen is, krijg ik een kleurrijk verhaal over
het zomerkamp van 2018. “We kenden elkaar al wel van
jeugdactiviteiten, maar tijdens kamp hebben we elkaar écht
beter leren kennen. Dat wij bij elkaar in een groepje zitten
is echt supergezellig en fijn,” vertellen ze.
Deze clan bestaat uit tien jongens en meisjes in de leeftijd
van twaalf tot veertien jaar. Ze komen uit Veenendaal, Ede,
Scherpenzeel en zelfs uit Gouda. Vaak zitten ze bij elkaar
tijdens de kerkdienst. Altijd op het balkon, rechts achterin.
Ze gaan ook graag samen naar We are Young-avonden en
komen dus maandelijks bij elkaar voor de clanavond, bij de
clanleiders thuis.

Levendig, liefdevol en leuk

ZIJN KERNWOORDEN
VOOR ONZE CLAN
Tekst: Myrna Mondria / Foto: Lisa Hoogmoed

“Ik verheug me echt op de clanavond en
baal vaak dat ik er weer een paar weken op
moet wachten”
vertelt één van de meisjes. “Ja, dat vind ik ook hoor. Het
is altijd zo gezellig en ook gewoon fijn. We weten veel van
elkaar en kunnen hier alles vertellen, met het vertrouwen
dat het hier blijft. Je ziet ons nu superdruk en gezellig. Als
we straks na het eten in gesprek gaan, zijn we heel serieus
en willen graag naar elkaars verhaal luisteren.” vult een
ander aan.
Memorabel is de sinterklaasviering, waarop iedereen steeds
fanatieker werd tijdens het dobbelspel. Ook de Netflix
avond, met mooie films én super veel gezelligheid, wordt
als hoogtepunt genoemd. “Eigenlijk zijn alle avonden fijn,”
zegt een van de meiden. “We bespreken mooie onderwerpen
zoals de relatie met God, hoogte- en dieptepunten uit elkaars
leven en discipelschap. Dat maakt deze clan ook anders dan
een gewone vriendengroep, want daarin praten de meesten
van ons niet over God en geloof.” De clanleiders spelen
daarin een belangrijke rol, vertelt één van de jongens:
“Robert en Lise hebben echt aandacht voor ons en leiden
de gesprekken heel fijn. En ik vind het knap dat ze ons
aankunnen, haha.”
Robert en Lise kunnen de groep zeker aan en genieten ook
van ze. Lise vertelt over het waarom van clanleider zijn: “Ik
wilde al een aantal jaar met jeugd werken. Toen we eenmaal
deel waren van Mozaiek0318 dacht ik: ‘nu ga ik ervoor.’
Ik doe het omdat we in zo’n kleine groep de jongeren écht
kunnen zien en ik wil ze ook wat meegeven van mijn (jonge)
levenservaring. Inmiddels zie ik het als een wederkerige
relatie met hen: ik haal er misschien soms wel meer uit dan
zij. Dat had ik niet kunnen bedenken. De opmerkingen die
ze plaatsen en de vragen die ze stellen, zetten mij scherp in
mijn geloof. Ik ben daardoor dingen gaan uitzoeken of
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overdenken, dat bekrachtigt mijn/ons geloof ook weer. Dat
is heel mooi!”

In de betekenis van de clan voor de tieners, zijn ze eensgezind.
Vertrouwen, liefdevol, vriendschap en gezelligheid; dat is
waar het om draait in deze groep. Zoals één van hen het
omschrijft: “We zijn niet alleen maar gezellig, we hebben
ook echt mooie gesprekken. We hebben echt een gave band
met elkaar opgebouwd in deze groep, dat is superfijn!”

Jouw clanverhaal ook in het magazine?
Stuur een bericht naar
magazine@mozaiek0318.nl
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DE WEEK VAN... WILKE
Wilke Meijering is, samen met haar man Jan, coördinator van
Serve. Ze hebben drie kinderen: een dochter van 24 en twee
zoons van 18 en 15 jaar oud. Ze wonen op een prachtige plek
aan de rand van Veenendaal. Naast haar werkzaamheden voor
Serve werkt Wilke nog twee dagen in de week in het hospice in
Amerongen als verpleegkundige.

TERUGBLIK
KERSTPAKKETTEN
ACTIE

Tekst: Nelleke Lievense / Foto: Christiaan Zielman

SERVE – ONZE OMGEVING DIENEN

AFGELOPEN KERST MOCHTEN WE ALS MOZAIEK0318 ONZE
OMGEVING DIENEN MET DE KERSTPAKKETTENACTIE.
DE 260 KERSTPAKKETTEN ZIJN SAMENGESTELD ÉN
UITGEDEELD DOOR MOZAIEKERS.

Serve zorgt voor praktische noodhulp bij Mozaiek0318. Dit kan
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zijn, maar ook koken, een
tuin opknappen, vervoer regelen of een woonplek bieden als
iemand tijdelijk geen onderkomen heeft. Hoe ziet Wilke haar
week eruit?

Het is bijzonder om te zien hoe de actie mensen raakt. We
delen graag een aantal reacties van zowel de ontvangers als
gevers van de kerstpakketten.

Maandag
Ik krijg een telefoontje van een vrouw die een tijdelijke
woonplek zoekt waar ze tot rust kan komen vanwege
psychische problemen. Verder krijg ik per e-mail nog een
aanvraag van iemand voor huishoudelijke hulp en hulp
met koken. Na een aanvraag doen we altijd eerst een
intakegesprek. Samen met iemand uit ons team denken we
dan met de aanvrager mee; is er al hulp, is er familie die hulp
kan bieden en is het een hulpvraag waar wij iets in kunnen
betekenen. Blijkt de hulpvraag passend voor Serve, dan
schakelen we mensen uit ons team in om deze mensen te
gaan helpen. We zijn heel blij dat Serve bestaat uit meerdere
teams, zoals een kookteam, een klusteam en een ﬁnancieel
team. ‘s Middags heb ik werkoverleg bij het hospice. Op
maandagavond eten we altijd vroeg, omdat onze jongste
zoon dan zijn voetbaltraining heeft. In de avond heb ik
verder even lekker niks.

“Via Mozaiek0318 kreeg ik vanmiddag dit kerstpakket,
nadat ik gisteravond van mensen die een waardevolle plaats
in mijn leven hebben ook een kerstpakket kreeg. Ik heb het
het afgelopen jaar zo zwaar gehad. Gelukkig heeft God mij
dicht bij Zijn hart, dichtbij Mozaiek0318, geplaatst.”
“Gisteren en vandaag sprak ik twee vrouwen die heel erg
blij waren met hun kerstpakket. Eén vrouw zei tegen mij: ‘ik
moest er zelfs om huilen, zo lief. Dit had ik niet verwacht’. ”
“Gisteren ben ik enorm verrast met een kerstpakket! Het
heeft me diep ontroerd, ik weet niet wie dit pakket met
zoveel liefde voor mij en mijn kinderen heeft samengesteld,
maar het is zo’n bewijs van God’s onvoorwaardelijke liefde
voor ons en dat Hij voor Zijn kinderen zorgt!”

“Met een lastig jaar achter de rug,
werden wij erg verrast door een prachtig
kerstpakket! Héél erg bedankt! Wordt zeer
gewaardeerd!!”
Foto: Regina van de Munt

“Vandaag mocht ik 2 van de maar liefst 250 kerstpakketten
bezorgen namens Mozaiek0318 aan twee dames die
mozaiekers op hun hart hadden en waarvoor weer twee
anderen een prachtig pakket hadden samengesteld. Pffff,
wat was 1 situatie schrijnend, wat waren ze beiden dankbaar
en wat heeft het mij geraakt! Zo dankbaar dat ik dit heb
mogen doen.”
“Dank, dank, dankbaar, vanavond werden wij verrast
met een mooi kerstpakket, we zijn er ontzettend blij mee,
nogmaals enorm bedankt aan diegene die aan ons heeft
gedacht, komt enorm van pas!!”
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“‘Geven maakt gelukkig!’, en of dat
zo is! Maar wat óók waar is: ‘Krijgen
maakt dankbaar!’ Wat is het een
bemoediging te mogen krijgen op
momenten dat je het extra nodig hebt!
#Dankbaar voor het gebaar (wie er ook
achter zit(ten)) én het kerstpakket zelf
én alles wat we al vanuit Mozaiek0318
hebben mogen ontvangen. Broers en
zussen als jullie te mogen hebben, is
een Zegen!!”

Dinsdag
Ik ga op de koffie bij een vriendin. Samen lopen we een klein
tuincentrum door om te zoeken naar wat plantjes voor het
voorjaar. Heerlijk om dat samen te doen! Daarna doe ik
boodschappen en rommel wat in huis. ´s Avonds is bij ons
thuis vergadering van het kernteam van Serve. We bespreken
nieuwe ideeën over de toekomst. Daarnaast bespreken we
ons Paasproject, waar we heel enthousiast over zijn. Dankzij
een gift kunnen we veel paasbroden kopen. Een week voor
Pasen kunnen mensen deze ophalen en aan iemand geven,
samen met een uitnodiging voor de Paasdienst. Zo kan er
worden omgezien naar bijvoorbeeld een oudere buurman
of een eenzame oma.
Woensdag
Een dag werken in het hospice. Mensen die hier komen zijn
ernstig ziek. Sommige mensen liggen maar een paar dagen
in het hospice, anderen drie maanden. Het is heel intens
om dit werk te doen, maar ook heel bijzonder. Ik vind het

mooi dat je het laatste stukje van iemands leven mee mag
lopen. Het is bijna iets intiems. Ik zou dit werk echt niet
willen missen. Elke woensdagmiddag aan het einde van
de middag hebben we overleg met alle coördinatoren van
Mozaiek0318. Het is ﬁjn om elkaar te spreken en te horen
waar iedereen mee bezig is.
Donderdag
Vandaag verwerk ik eerst alle binnengekomen e-mails
voor Serve. Verder vult mijn dag zich met een paar
telefoongesprekken en een bezoekje. Ik ga een intake doen
samen met de teamleider van het klusteam. We gaan naar
een jong stel dat vanwege gezondheidsproblemen aan
huis gekluisterd zit. Ze gaan verhuizen en hebben daar
hulp bij nodig. We zien dat het een duidelijke hulpvraag is.
De teamleider van het klusteam gaat dit verder regelen. ‘s
Avonds heb ik avonddienst bij het hospice. Als ik hiervan
thuiskom, kan ik nooit direct gaan slapen. Dan drink ik eerst
even een wijntje om tot rust te komen en om dat wat ik heb
meegemaakt los te laten.
Vrijdag
Vandaag ga ik eerst heerlijk een stuk wandelen met ons
hondje. Daarna ga ik onze dochter helpen met verhuizen. Zij
woont al een tijd zelfstandig en heeft nu een nieuwe woning.
Zaterdag
Een dag waarop de jongens allebei voetballen. Jan en ik gaan
dan meestal even kijken. ’s Middags werkt Jan nog even aan
de nieuwsbrief van Serve en gaan we gezellig koffiedrinken
bij onze ouders. We proberen hen altijd in het weekend
te zien. ‘s Avonds staat er een etentje met vrienden op de
planning.
Zondag
Heerlijk om naar de dienst te gaan. Veel coördinatoren
hebben taken, die juist op zondag voor veel werkzaamheden
zorgen. Maar voor ons is de zondag een rustpunt en kunnen
we echt tot rust komen in de dienst. Ik heb het nodig om
in de dienst bij God te komen en om zo weer de week in te
kunnen.
‘De week van...’ is een terugkerende rubriek, waarbij de
geïnterviewde zijn of haar plek mag doorgeven aan een ander
deel van Mozaiek0318. Wilke geeft ‘De week van...’ door aan
Heike van Teylingen-Hovestad, coördinator Welcome.
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Nieuw leven

Volgens het boekje zou ik rond half december moeten
bevallen, dat is uiteindelijk maar twee weken eerder
geworden, wat bij een tweeling niet zo vaak gebeurt.
Meestal worden die toch wat te vroeg geboren.”

SARAH EN LUCAS HAASNOOT

Sarah en Lucas zijn op 30 november met een keizersnede
ter wereld gekomen. Beiden iets meer dan vijf pond en
kerngezond.

DAT DE GEBOORTE VAN EEN NIEUWE
WERELDBURGER EEN HUISHOUDEN OP ZIJN KOP
KAN ZETTEN, IS WEL BEKEND. EEN TWEELING
BETEKENT VANZELFSPREKEND EEN NOG
GROTERE OMSLAG IN HET LEVEN VAN KERSVERSE
OUDERS, ZO OOK BIJ TIRZA EN JOEL HAASNOOT.

“Joel moest vanmorgen naar zijn werk in
Amsterdam”, verontschuldigt Tirza zich. Een
grote box staat in de hoek van de woonkamer,
twee Maxi-Cosi’s ernaast, daarachter een dubbele
kinderwagen. Tijdens ons gesprek wordt er ook
nog aangebeld, omdat de nieuwe bedjes van Sarah
en Lucas afgeleverd worden.“Ze moeten overigens
ook allebei hun voeding. Het lukt mij inmiddels
om ze in mijn eentje allebei de fles te geven, maar
als je wilt, mag je er ook één doen.”
Waarom niet? Het is inmiddels al wat jaartjes
geleden maar sommige dingen verleer je nooit,
toch? Zo hebben we meer dan een uur een mooi
gesprek over deze twee prachtige, nieuwe deeltjes
van Mozaiek0318.
Schok
“Ik was 11 of 12 weken zwanger toen we pas
de eerste echo hadden bij de verloskundige”,
antwoordt Tirza op de vraag wanneer ze erachter
kwamen dat het een tweeling zou worden. “Ik zag
direct op het scherm dat het er twee waren en dat
was wel een schok.” Als eerste kwamen, vooral
voor Tirza, de praktische bezwaren: ‘Waar moeten
we allemaal aan denken, waarvan moeten we er
twee kopen, wat voor kinderwagen moet er komen,
passen we straks met zijn vieren wel in ons kleine
autootje, hoe moet het met het eigen bedrijfje, is
er nog wel tijd over om mijn webshop te blijven
runnen? Ik heb in die beginperiode ook enorm
getwijfeld of ik het zelf allemaal wel aan zou
kunnen. Toen we besloten dat we graag een kindje
wilden, vond ik dat sowieso al spannend. Moeder
worden, is dat wel iets voor mij? Als je dan hoort
dat het er twee zijn, staat je wereld echt op zijn
kop. Dit heeft best een tijd geduurd, tot ik op een
ochtend wakker werd nadat ik had gedroomd dat
één van de twee in mijn buik was overleden. Ik was
daardoor zo van slag dat ik direct ook voelde dat
ik niets liever wilde dan beiden gezond ter wereld
brengen en voor ze zorgen.”
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“De bedoeling was dat het via een normale bevalling zou
gaan, maar uiteindelijk werd het toch een keizersnee. In
totaal zijn we vijf dagen in het ziekenhuis geweest en dan
kom je thuis met zijn viertjes. Die eerste week kon ik niets,
niet alleen de operatie maar ook de periode daarvoor, met
veel dagen op bed, waren een aanslag op mijn lijf geweest.
Er zijn op die eerste dagen ook weinig mensen op bezoek
geweest. En nog steeds merk ik dat mijn lichaam moet
wennen aan dingen die vroeger heel gewoon waren.”

Complicaties
“De eerste 16 weken was ik enorm misselijk en toen dat net
begon af te zwakken, kreeg ik last van mijn galblaas. Dat werd zo
erg dat besloten werd om die er uit te halen.” Die operatie stelde
Tirza en Joel voor een dilemma. Joel had lange tijd daarvoor al
een droomreis met zijn vader en broers geboekt naar Amerika.
De operatie bij Tirza kon niet wachten omdat, in verband met
haar zwangerschap, het risico op complicaties anders te groot zou
worden. Samen besloten ze dat Joel toch naar Amerika zou gaan.
Zo gebeurde het dat op de dag dat Tirza werd geopereerd, Joel
in het vliegtuig zat en onbereikbaar was zonder te weten hoe de
ingreep in het ziekenhuis verliep.

“Ik zag direct op het
scherm dat het er twee
waren en dat was wel
een schok.”

Bouwen aan de toekomst
Met Sarah en Lucas gaat het dus vanaf de geboorte heel
goed. Ze doen alles precies volgens het boekje voor
éénlingen waardoor artsen erg tevreden zijn.
“Langzaamaan pakken we dus ons leven, met Sarah en
Lucas, weer op. Joel heeft gelukkig een baas die hem veel
ruimte geeft, waardoor hij hier het afgelopen jaar veel kon
zijn. Nu is er voor hem weer ruimte om meer naar Amsterdam
te gaan voor zijn werk. Het lukt mij zelf gelukkig ook steeds
beter om mijn webshop verder op poten te zetten en ik merk
dat ik daar meer tijd voor heb dan ik vooraf gedacht had.
Wat voor Sarah en Lucas en ons natuurlijk mooi was, is dat
ze op 17 maart zijn opgedragen in Mozaiek0318. Dat was
zeker een prachtig moment.”

“Dat was op een maandag. De dag ervoor gingen we samen
naar Mozaiek0318. Aan het eind van de dienst liepen we naar
Ministry om voor ons te laten bidden. Het was een erg bijzondere
dienst en het heeft mij de dagen daarna erg geholpen. Waar ik
normaal gesproken in vergelijkbare situaties enorm zenuwachtig
en gespannen zou zijn, kwam er een enorme rust en vertrouwen
over me. Pas op het moment dat ik naar de OK werd gebracht,
kwam er wat spanning naar boven, maar al snel kwam de rust
weer terug.” De operatie verliep zonder problemen en gelukkig
was Joels moeder de hele tijd bij Tirza om te helpen.
De laatste loodjes
“De laatste maanden waren verschrikkelijk zwaar. Ik kon niet
veel, was heel snel moe en had vaak pijn, alsof de weeën al
begonnen.

De artsen zeiden dat ik meer rust moest
nemen, waarbij ik dacht: ‘Nóg meer rust? Ik
doe nu al bijna niets meer.’
Ik heb in die periode dus heel veel op bed gelegen wat voor
de zwangerschap nodig was, maar voor je lichaam niet zo best
is. Daarbij was het vorig jaar zomer en najaar natuurlijk ook
prachtig, maar warm weer en dat maakte het er niet makkelijker
op.

Tekst: Pim Molemaker
Foto: Regina van de Munt
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Tekst en foto: Emiel Hop

INMIDDELS DRAAIT MOZAIEK033 RUIM DRIE
MAANDEN, WAT EEN ZEGEN EN POSITIEVE
ENERGIE MOGEN WE ERVAREN! NA DE EERSTE
SAMENKOMST OP 13 JANUARI HEBBEN WE
DIRECT DOORGESCHAKELD NAAR TWEE
ZONDAGSE SAMENKOMSTEN. EEN KORT KIJKJE
ACHTER DE SCHERMEN VAN DEZE GROEIENDE EN
BRUISENDE MOZAIEK-GEMEENTE AAN DE HAND
VAN EEN AANTAL FOTO’S.
De aula van het Corlaer College is ruim en licht. Er is
een grote trap die dient als tribune wat een leuk effect
geeft aan de zaal. Alle basisfaciliteiten zoals podium
en licht zijn hier aanwezig. Wel bouwen we elke week
met de facility-ploeg alles nog op: stoelen, techniek,
instrumenten...
In deze aula kunnen circa vierhonderd mensen de
dienst bijwonen. Kinderen hebben hun eigen diensten
in aparte lokalen. In de eerste samenkomst op 13
januari konden we lang niet iedereen kwijt. We hebben
hierna de week erop doorgeschakeld naar twee
samenkomsten. De eerste dienst om 09:30 is volledig

bezet. De 2e dienst voor ongeveer 75%.
Samen met de kinderen mogen we per zondag hiermee
tussen de acht- en negenhonderd mensen ontvangen.
Wat bijzonder toch dat we op deze manier beginnen.
God bouwt aan Zijn kerk!
Mozaiek Kids
Mozaiek033 biedt om 09:30 kinderdiensten aan voor
de groepen 1 tot en met 8. Ook is er een groep gestart
voor de Parelkids en is er opvang voor de allerkleinsten.
Er zijn inmiddels 50 vrijwilligers betrokken bij het
kinderwerk. En helemaal in eigen, nieuwe kleding!
Welcome
Op de foto een deel van het Welcome-team. Koffie &
Welcome is, net als in Mozaiek0318, de poot met de
meeste vrijwilligers. Maar liefst 80 vrijwilligers zetten
zich voor deze bediening in.

Oh ja... er wordt relatief veel meer
koffie gedronken dan in Mozaiek0318.
Cultuurdingetje? Of gewoon wat grotere
stuiterballen die 033-ers?

Spakenburgs hart
Moet je beslist eens proeven! In de zomer kondigden
we aan dat het verlangen was om ons als Mozaiek033 in
Spakenburg te vestigen. Dat is voor dit moment Nijkerk
geworden omdat er op de korte termijn geen grotere
locaties in Spakenburg te vinden waren. Inmiddels
zien we bij de bezoekers een mix van Eemland en
Veluwe ontstaan. Mensen uit Amersfoort, Spakenburg,
Leusden. Maar ook steeds meer uit Ermelo, Putten,
Kootwijkerbroek en omringende plaatsen ten noorden
en oosten van Nijkerk. Er zijn vanaf de start op dit
moment circa vierhonderd Mozaiek033-delen uit de
hele regio ingeschreven. Een klein deel is overgekomen
uit Mozaiek0318, maar we zien ook veel nieuwe
bezoekers die voor het eerst in aanraking komen met
de cultuur van Mozaiek.
Band
Mozaiek033 heeft inmiddels bijna een volledige eigen
bandbezetting die circa twee keer per maand de
worship verzorgt op zondag. De overige zondagen
wordt nog gebruik gemaakt van de worship-teams van
Mozaiek0318. Je kunt je voorstellen dat er best wat
druk staat op deze teams nu er ook gesproken wordt
over een derde dienst in Veenendaal. Maar we zijn
super dankbaar en trots wat we in deze korte tijd met
elkaar al hebben neergezet.

Zo belangrijk om gezien te worden en je
welkom te voelen.
Op de foto een ontmoeting vlak voordat we officieel
van start gingen. Iedereen nam eten mee en we namen
uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen.
In februari zijn de eerste L2M-groepen van start gegaan.
Er komen vanuit nieuwe bezoekers ook veel vragen
over het jongerenwerk, inmiddels is dit ook gestart.
Nog niet zo uitgebreid als in Mozaiek0318, maar we
zijn gestart. Spannend ook hoe de pubers deze nieuwe
ontmoetingen ervaren.

Gebed vormt het kloppende hart van onze kerk. Willen
jullie meebidden voor de opbouw en ontwikkeling van
Mozaiek033? Voor bescherming en de kracht, wijsheid
en liefde van de Heilige Geest voor alle bouwers.

MOZAIEK033 ZELF EENS BEZOEKEN?
ONZE SAMENKOMSTEN ZIJN OM 9:30 UUR EN
11:45 UUR. GA VOOR INFORMATIE NAAR WWW.
MOZAIEK033.NL OF STUUR EEN E-MAIL NAAR
CONTACT@MOZAIEK033.NL.
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COLUMN
Ik word rustig van het Rijksmuseum. Dus als m’n hoofd vol zit, maak
ik altijd een rondje langs m’n lievelingsschilderijen. Zo ook vandaag.

Welkom

Wyke
Bokma

AANKOOP | VERKOOP | TAXATIES

Bent u ooit gebeten door een teek en/of heeft u last
van onverklaarbare vermoeidheid, heftige hoofdpijn,
uitval van spieren of andere vage klachten? Of heeft
u het vermoeden dat u de ziekte van Lyme heeft?
Blijf alstublieft niet lopen met uw klachten.
Bij MeCeBi weten we hoe verschrikkelijk de ziekte

Om half twaalf besluit ik een kop koﬀie te gaan drinken. Als ik het
restaurant inloop, zie ik een keurig heertje zitten. Alleen.
Prinsheerlijk zit hij te snoepen van z’n cappuccino en flink stuk
Schwarzwalderkirsch taart. Ik vraag hem of ik mag plaatsnemen aan
zijn tafeltje, aangezien het nogal druk is. Een beetje geschrokken kijkt
hij op en met de grootste glimlach krijg ik een bevestigend knikje.
Terwijl ik ga zitten, valt me op dat hij zo’n wit dingetje draagt bij de
kraag van z’n overhemd. Intrigeert mij altijd enorm, zo’n ding, het
draagt een bepaalde waardigheid. Ik bestel mijn koﬀie en benieuwd
naar het verhaal achter het witte stukje stof vraag ik hem: “Ik zie dat
u een wit ding draagt bij uw kraag. Bent u priester?” De man verslikt
zich half in z’n koﬀie en begint te lachen. “Deze collaar bedoel je?” Hij
begint enthousiast te vertellen over de tijd dat hij priester was van
een aantal verschillende parochies in de buurt. Benieuwd naar zijn
verhaal vraag ik hem of hij altijd al wist dat hij priester wilde worden.
Dan gaat de verhalendoos open.
Deze 73-jarige meneer studeerde op zijn twintigste als een van de
eersten af aan het koninklijk conservatorium op klassiek piano. Hij
kreeg les van de grote muziekmeesters, waarvan er inmiddels geen
meer in leven is. Daarna gaf hij een aantal jaren les aan verschillende
conservatoria. Tot op een zekere dag. “Het was zo’n harde wereld
geworden; alles moest perfect zijn. De hele bezieling en beleving was
weg.” Hij vertelde dat hij niet geroepen was voor die perfectie en het
streven. Een jaar lang liep hij, eindeloze stukken door het bos en over
het strand. “En ergens in dat bos, vond ik een stem die zei dat het
allemaal niet perfect hoefde en dat het goed was zoals het was. Ik
besloot die stem te volgen en toen werd ik priester.” Ik zit inmiddels
met een flinke brok in mijn keel m’n dubbele espresso weg te sippen.
“Meisje, ik weet niet wat je al allemaal hebt meegemaakt, of hoe hoog
je de lat legt voor jezelf, maar weet dat je altijd naar die stem mag
luisteren. Het hoeft niet perfect, je bent precies goed zoals je bent.”
Hij staat op, rekent mijn en zijn koﬀie af, bedankt me voor de fijne
aanspraak en verdwijnt tussen de kunst. Hoogstwaarschijnlijk die
Stem achterna.

van Lyme kan zijn. Dankzij onderzoek en 25 jaar
ervaring hebben wij een behandelmethode
ontwikkeld die de ziekte van Lyme opspoort en
behandelt.
Op onze website delen onze patiënten hun
indrukwekkende ervaringsverhalen graag met u.

mecebi.nl/lyme
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mensen geld doneren. Met mijn vader heb ik ook een
Instagram-pagina gemaakt. Ik heb bij de organisatie waar
mijn vader werkt, gevraagd of het via hun bankrekening
mocht lopen. Daar helpen ze namelijk al dak- en thuislozen.
Anders zou het geld allemaal op mijn rekening komen en
dat leek me niet zo’n goed idee.
De sokken en onderbroeken zijn natuurlijk niet zomaar
uit de lucht komen vallen. Hoe heb je dat aangepakt?
Met al het geld dat we hadden ingezameld, ruim €3.600,-,
hebben we uiteindelijk alle hemden, onderbroeken en sokken
gekocht. De herenonderbroeken kregen we zelfs gedoneerd
van een bedrijf! Meer bedrijven hielpen mij. Dat was heel
bijzonder. We hielden zelfs nog geld over, waarvoor spellen
en speelgoed voor een opvanghuis kon worden gekocht.
Ik kan me voorstellen dat mensen in je omgeving heel
enthousiast reageren. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, mensen reageren heel enthousiast. Ik kreeg veel berichtjes
bij de donaties van geld. Ook van een bedrijf dat een grote
voorraad sokken aan mij gaf. Dat zijn mooie dingen. Die
staan nu nog in de opslag, die zijn voor de zomeractie die
ik wil gaan doen.

TIJS SCHENK
DOET GOED!
TIJS IS TWAALF JAAR EN WOONT, SAMEN MET ZIJN ZUSJE TEDDIE,
BROERTJE MORRIS EN OUDERS BART EN CATELEIJN SCHENK, IN
HET MOOIE GROENE VOORTHUIZEN. AL VANAF JONGE LEEFTIJD IS
TIJS ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLEN DIE ZICHTBAAR ZIJN IN
ONZE MAATSCHAPPIJ EN WIL HIJ IETS DOEN. HET AFGELOPEN JAAR
STOND VOOR TIJS DAAROM OOK IN HET TEKEN VAN GOED DOEN,
OP EEN MANIER DIE TIJS VOLLEDIG ZELF BEDACHT EN UITVOERDE.
Tekst: Wyke Bokma / Foto: Regina van de Munt

Hoe ontstond jouw idee om onderbroeken en sokken te
gaan weggeven?
Ik zat met mijn vader in de auto toen hij vertelde dat een
dakloze man in de nachtopvang had gevraagd om sokken.
Mijn vader werkt daar en vertelde dat daklozen bijvoorbeeld
wel gebruikte bovenkleding krijgen maar geen gebruikt
ondergoed en sokken om hygiënische redenen. Terwijl ze
dat wel hard nodig hebben. Toen dacht ik: ‘is daar geen
oplossing voor?’
Weet je nog wanneer jij voor het eerst iemand
ontmoette die geen huis heeft?
Ja, toen ik met mijn ouders in Parijs op vakantie was. Ik
zag een mevrouw op straat die aan het bedelen was. Ze had
helemaal niks in haar bakje. Daar kan ik echt niet tegen.
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Wat heb je toen gedaan?
Nou, toen heb ik twee euro van mijn zakgeld aan die
mevrouw gegeven. Daar was ze gelukkig héél blij mee.
Wat heb je gedaan toen je hoorde dat er onderbroeken
en sokken nodig waren?
Ik heb het hele plan in elkaar gezet rond de kerst, een slogan
bedacht en ook direct de websitenaam geclaimd. Kerst is
een tijd van geven, dus ik dacht: “Dit valt als puzzelstukjes
in elkaar!” Ik heb nagedacht over hoeveel het ongeveer
zou gaan kosten en hoe ik het ongeveer zou willen doen.
Mijn vader heeft meegedacht. Eerst wilde ik alleen gaan
collecteren met de collectebus in de wijk, maar uiteindelijk
leek het me beter om het via een website te doen. Op deze
website heb ik uitleg gegeven over het plan en konden

Toen je website eenmaal in de lucht was, ging het heel
snel. We hebben je allemaal gezien in de krant en op
televisie. Wat heb je allemaal gedaan?
Eerst kreeg ik geld van familie en vrienden. Toen dacht
ik: “Dit kan groter.” Dus ben ik naar een mediabedrijf in
Barneveld gegaan, van één van onze kennissen. Zij hebben
dit toen aan de Barneveldse Krant en aan het Jeugdjournaal
verteld. Het Jeugdjournaal is meegegaan met het inkopen
en uitdelen van de sokken en het ondergoed en heeft dat
uitgezonden. Ook was ik bij Hart van Nederland, omroep
Gelderland, Telegraaf, NU.nl en RTV Utrecht.
Je bent gewoon een bekende Nederlander, Tijs!
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat het uiteindelijk meer
bekendheid aan dit probleem geeft, maar ik zie het niet
zitten om op straat herkend te worden. Sommige mensen in
m’n klas doen al wel een beetje anders tegen me, omdat ze
denken: dit is De Tijs Schenk. Dat vind ik niet altijd leuk. Ze
kijken toch wat anders tegen me aan. Kinderen uit mijn klas
hebben ook geholpen met de actie, dat was heel fijn.

Eerst kreeg ik geld van
familie en vrienden.
Toen dacht ik: “Dit kan
groter.”

Je bent zelf ook meegegaan met het uitdelen van het
ondergoed. Wat was de meest bijzondere ontmoeting
voor jou tijdens het uitdelen?
We hebben tussen de 100 en 140 mensen nieuwe
onderbroeken en sokken kunnen geven. Dat er zoveel
mensen op straat leven, vind ik heel verdrietig. Maar de
persoon die wel veel indruk heeft gemaakt, was een man die
uit Iran naar Nederland is gevlucht, hij heet Dawoud. In zijn
thuisland was het niet meer veilig voor hem. Hij heeft alleen
nooit een verblijfsbewijs gekregen. Hij mag niet werken, hij
mag ook geen huis bezitten. Hij noemde zichzelf thuisloos;
hij slaapt telkens ergens anders, maar doet wel elke dag
vrijwilligerswerk in een opvangcentrum.

Wat vond je dan zo bijzonder aan deze ontmoeting?
Hij zoekt de lichtpuntjes in de dag in kleine dingen. Hij zei
bijvoorbeeld: “Als Tijs dan hierbinnen komt lopen, is mijn
dag in één keer heel goed.” Ik word er zelf ook heel blij van;
dat ik door zoiets kleins te doen een lichtpuntje kan zijn. Ik
vind hem zo’n wijze man. Deze man zegt: “Weet je Tijs,
als het allemaal goed met ons gaat, denken we helemaal
niet aan God. En op het moment dat we in de goot terecht
komen, denken we: waar is God eigenlijk? Ik heb geen huis
en ben nergens echt thuis en toch heb ik het niet slecht.” Dat
vind ik zo knap. Daar kunnen we allemaal nog wel wat van
leren, denk ik. Zijn uitspraak over mij was: ´klein lichaam,
grote geest´, dat vond ik mooi.
Ik denk wel dat God juist heel erg door jou heen werkt
met wat je voor Zijn mensen doet. Hoe denk jij daar
over?
Ik heb God nog niet echt tot mijzelf horen spreken, ik denk
dat ik nog niet zo’n hechte band met God heb. Maar Hij
spreekt wel naar mijn ouders en als ik hen erover hoor
praten samen, dan lig ik er ’s avonds in mijn bed wel over
na te denken. Misschien spreekt God wel Zijn ideetjes door
mijn ouders heen naar mij toe, zodat ik er weer iets mee
kan doen.
Kwamen er ook bijzondere reacties van de mensen die
je ondergoed gaf?
Ja, ik kreeg een mailtje naar aanleiding van een bezoek aan
een opvang voor alcohol- en drugsverslaafden. In dat mailtje
stond dat deze persoon zo dankbaar was! Ze had helemaal
niks meer, zelfs geen schoon ondergoed en zat er helemaal
doorheen. Ze schreef: “Ik zag het niet meer zitten en jij hebt
me weer kracht gegeven.” Dat vind ik dan wel heel mooi om
te lezen. Dat we zoveel kunnen doen met zo’n klein gebaar,
daar word ik wel stil van.
Wil je later als je groot bent ook iets gaan doen met dit
soort projecten?
Nou, ik ben eigenlijk heel technisch, dus daar wil ik
graag mijn baan van maken. Technisch bezig zijn en
daarnaast mensen helpen, want dat is eigenlijk niet
zo heel veel moeite. Als we allemaal nou een beetje
lief zijn voor elkaar en eens naast ons kijken en elkaar
helpen, dan denk ik dat de wereld echt wel mooier wordt.
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HOE
WERKT
HET?

Wil je in contact komen met één van de pijlers, neem
dan contact op met contact@mozaiek0318.nl

CARE

FACILITY EN BEHEER

SERVE

Coördinator: Carola Twilt

Coördinator: Marco van Schoonhoven

Coördinatoren: Jan en Wilke Meijering

Binnen Mozaiek0318 is een team beschikbaar voor
pastorale zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan
hulpvragen. Juist in de gemeente, waar ruimte mag zijn
voor gebrokenheid, willen wij er graag voor jou zijn en
samen zoeken naar een passende manier om jou te helpen
bij jouw hulpvraag. Kortom, een hart voor mensen,
dichtbij én veraf.

Eigenlijk zijn alle mensen die voor deze pijler werkzaam
zijn erop gericht om de bezoeker te voorzien van alle
gemakken. Soms zijn we hierbij zichtbaar, soms ook niet.
Zo verzorgen we het parkeren, zetten we elke zondag alle
stoelen klaar en maken onze boenbikkels na afloop van
de dienst alles weer netjes schoon.
Verder beheren we ook de inrichting van De Torens en
@Home en faciliteren we het team wat hier doordeweeks
werkzaam is.

Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’.
Mozaiek0318 is een gemeente die ernaar verlangt om
ook Gods liefde uit te delen buiten onze gemeente. Dit
kan onder meer door ondersteuning te geven aan mensen
of projecten die passen binnen de visie en identiteit van
onze gemeente. Wij geloven dat daarin de aanbidding van
onze God en het doen van gerechtigheid hand in hand
gaan.

COMMUNICATIE
Coördinatoren: Chrissy-anne Lammers en Hilde
Stapert
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de
gemeente, onze wensen en verlangens, onze boodschap
en onze missie en visie. Met communicatie willen we
het ‘verhaal’ van Mozaiek0318 vertellen en daarmee
wijzen op onze God. Hiervoor verzorgen we allerlei
communicatie-uitingen. Denk bijvoorbeeld aan de
website, de nieuwsbrief, het drukwerk, audiovisuele
content, persberichten en het Mozaiek0318 Magazine.
Ook beheren wij de verschillende social media kanalen,
zoals Instagram, Facebook, Twitter en YouTube.

CONNECT
Coördinatoren: vacant
Samen je geloof beleven, vieren en Hem prijzen maakt
dat je groeien mag in je geloof. Met elkaar, met God. Dat
betekent: verbonden zijn met elkaar, elkaar ontmoeten,
bemoedigen en zegenen. En ook daardoor weer groeien.
Daarom: ‘Groeien door te verbinden’. Dat geldt zeker
niet alleen voor de zondag, maar ook in tal van andere
activiteiten binnen Mozaiek0318.
Dit geven we binnen Connect vorm door:
Alphacursus | Youth Alpha | Love2Meet-groepen |
Marriage- en Pre-marriagecourse.

ICT
Coördinator: Herman Pol
ICT is verantwoordelijk voor de software, licenties en
hardware die we binnen de gemeente gebruiken. Een
team van mensen geeft support aan Mijn Mozaiek, de
website van Mozaiek0318 en de App. Daarnaast zorgen
we ook dat het team in @Home kan werken.
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EVENTS
Coördinator: Herman Pol

MOZAIEK KIDS (0-12)
Coördinator: Lisanne Koudijs
Als Mozaiek Kids verlangen wij ernaar dat elk kind zich
geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde gaat
uitdelen. We creëren een omgeving waarin zij verhalen
horen over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem
aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek waar
kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren.
Waar elk kind mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt
van elk kind!
Verdeling
•
Crèche: 0 – 4 jaar
•
Onderbouw: groep 1 – 4
•
Middenbouw: groep 5-7
•
Bovenbouw: groep 8 en 1e klas
•
Parelkids: 4 – 12 jaar

Daarmee willen we graag praktische hulp geven aan
hen die dat nodig hebben. Dit kunnen allerlei vormen
van praktische hulp zijn: bij ziekte of om te helpen met
boodschappen doen, koken, oppas, administratieve hulp
of andere klussen. Heb je dit nodig om welke reden dan
ook, dan kun je via de website je praktische hulpvraag
indienen bij Serve.

‘Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn
vernieuwing en verandering te zijn.’
Vanuit Mozaiek Worship worden er verschillende
activiteiten geregeld. Iedere week is het worshipteam in
touw om ons op zondagmorgen (en op andere momenten
waarop we samenkomen) te dienen in het aanbidden van
onze God en ons te helpen. Het worshipteam bestaat
uit een veelheid aan mensen zoals aanbiddingsleiders,
bandleiders, muzikanten, vocals, cameramensen,
technici, maar ook mensen voor tekstprojectie, fotografie,
licht en productie. Daarnaast vinden we het een voorrecht
dat we andere gemeenten mogen dienen in het toerusten
van de bediening van aanbidding en door het schrijven
van nieuwe aanbiddingsliederen.

WE ARE YOUNG (12-25+)

Coördinator: Dick van Noort

Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is in
een veilige omgeving, waar ze gezien worden, zichzelf
mogen zijn, van elkaar leren en toegerust worden
(Know). Daarnaast willen we dat jongeren, maar ook
jeugdleiders gaan groeien in hun relatie met Jezus en
elkaar, door aan te sluiten bij hun eigen unieke behoeften
(Grow). Tenslotte willen we dat Jezus zichtbaar wordt in
onze omgeving door verbinding met anderen (Go).
Kijk voor een overzicht van ons jeugdwerk op
weareyng.nl. Hier vind je alle informatie die je nodig
hebt rondom de We Are Young activiteiten.

FINANCIËN

Coördinator: Frits Versluis

PRAYER

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een
voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan
de groei en opbouw van de gemeente. Het team Financiën
zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen
die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen
onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor
de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse
verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook
het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Coördinator: vacant

MOZAIEK WORSHIP
Coördinator: Rebecca van der Kruijt

Bij Events moet je denken aan ‘grotere’ activiteiten buiten
de reguliere zondagen, zoals Kingdom Come Weekend,
Kerst, Landelijke dag van Aanbidding of de vrijwilligers
ontmoetingen. Events is een team van projectleiders
die de verschillende pijlers helpt bij het organiseren
van deze grote en kleine activiteiten. Zij verbinden de
verschillende pijlers.

GROW

Wij geloven dat gebed een belangrijk middel is om te
groeien in onze relatie met onze God en dat daarom het
gebed de motor is van alles wat we binnen de gemeente
doen. Daarom verlangen we ernaar dat we binnen onze
gemeente meer gaan groeien in het inhoud geven aan
en het vormgeven van zowel het persoonlijke als het
gezamenlijke gebed. Daarvoor bieden we trainingen aan,
organiseren we avonden waarin het gebed centraal staat
en staan er na afloop van elke zondagse samenkomst
teams klaar om voor je te bidden, als je daar behoefte
aan hebt.

Coördinator: Johan Ravesloot
Geloof in groei & groei in geloof! Ons motto geeft het
al aan: we willen binnen Mozaiek0318 mogelijkheden
creëren waarin we met elkaar kunnen groeien om te leven
zoals God het bedoeld heeft.
We proberen daarom een gevarieerd menu aan onderwijs
aan te bieden waarbij we de volgende doelen hanteren:
•
•

We willen je helpen om te groeien in jouw relatie
met Jezus en Zijn gemeente
We willen, vanuit Bijbels perspectief, toerusting
aanbieden gericht op de verschillende rollen die
je binnen onze samenleving inneemt (man/vrouw,
opvoeder, werknemer/werkgever etc.)

WELCOME
Coördinator: Heike van Teylingen
Elk moment dat wij als gemeente samenkomen willen we
graag de mensen dienen door hen op heel veel manieren
welkom te heten. Dit doen we letterlijk door iedereen
een hand te geven en te begroeten die binnenkomt, door
koffie en thee te schenken en altijd klaar te staan voor alle
vragen die er maar zijn. Wij zijn Mozaiek0318, een kerk
in Veenendaal en je bent hier welkom zoals je bent!
Tegelijk vinden wij het geweldig om al onze vrijwilligers
te dienen door ze op zondag tussen de diensten en tijdens
de ‘grotere’ events te voorzien van goede catering.
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