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REDACTIONEEL
“En? Waar gaat de reis naartoe dit jaar? Zo! Da’s niet
naast de deur!”
Je hoort het ze zeggen… de één wil niet onderdoen
voor de ander. Nog maar net bijgekomen van de reis
tijdens de meivakantie, worden de koffers gepakt voor
een nieuw avontuur op een continent waar een ander
alleen maar van kan dromen.
Vakantie. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord
‘vacatio’, dat staat voor ‘vrij zijn van verplichtingen’.
Daar gaat het dus om: even geen verplichtingen,
even rust. Het gaat niet om verre reizen, nieuwe
bestemmingen of fantastische accommodaties. Wel
om het vrij zijn; even weg van de druk.
In dit zomernummer van het Mozaiek magazine lees
je verhalen van mensen die deze rust zeker verdienen.
Na hun examenperiode mogen veel jongeren vol
trots hun diploma in ontvangst nemen en genieten
van hun vakantie. Vier van hen vertellen over hun
toekomstplannen. Verderop in het magazine lees je
over Marc en Nathalie Ketelaar; zij zullen over een
bepaalde tijd wel afreizen naar een ver en verlaten
oord, maar dan niet om hun vakantie te vieren. Ook
Jan van Ravenhorst is niet op reis gegaan om vakantie
te vieren. Hij vertelde aan onze redactie hoe hij
terechtkwam bij de Counseling School in Chili.
Ook de rest van het magazine vulden we weer met
bijzondere verhalen van prachtige mensen. Verhalen,
die geschikt zijn om te lezen in een periode waarin
je vrij bent van verplichtingen. Of die verhalen nu
worden gelezen in ons eigen land of op een tropisch
eiland; u kunt de boodschap van deze verhalen pas
echt tot u nemen wanneer u zich vrij voelt en tot rust
komt.
Waar de reis ook naartoe gaat dit jaar: God reist met u
mee. Hij laat je rusten in groene weiden. Hij voert je
naar vredig water en Hij geeft je nieuwe kracht.
Fijne vakantie!

Anja Diepeveen
Hoofdredacteur
Mozaiek Magazine
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WELKOM!
Elke editie stellen we zeven vragen aan een nieuw deel
van Mozaiek. Madelon Meester-de Jonge beantwoordde
de inmiddels bekende vragen en vertelt ons over haar
wandel met Jezus en hoe ze bij kersverse gemeente
Mozaiek033 is gekomen.
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Tekst: Anna Hop
Foto: Evelyn Koelewijn
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Voor mij sluit het één het ander
niet uit. Handen omhoog en lekker
uitbundig God aanbidden en prijzen
is fantastisch, maar ook in de stilte
knielen voor de allerhoogste Koning
met mijn handen gevouwen voelt
heel goed en vrij.

Hoe was je eerste
kennismaking met
Mozaiek033?

Mozaiek was mij al bekend omdat
we weleens naar Veenendaal reden
op zondag om daar een dienst bij te
wonen. Wij waren dan ook erg blij
met de komst van Mozaiek033. De
eerste dienst was een mooie beleving
met daarin ook een groot gevoel
van saamhorigheid. Een antwoord
op vele gebeden; een kerk waar je
mag zijn wie je bent. Een kerk waar
twijfelaars en rotsvaste gelovigen een
eenheid mogen vormen.

Waar zit je in het
Corlaer College?

Dat is verschillend, net waar er plek
is. We proberen niet achter de pilaren
te gaan zitten, want dan is het zicht
een stuk minder.

Handen omhoog of
handen gevouwen?

Naar mijn idee gaat het niet om de
vorm. Het is geen regel, het is niet
een uiting van aangeleerd gedrag,
maar het is een hartsverlangen om
een relatie te hebben met God en
Hem aan te roepen. Hoe je dat doet,
is heel persoonlijk.
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Wanneer sta jij stil
bij je geloof?

24/7. Het is voor mij een manier van
leven. Leven samen met Jezus. Dat
kan vroom klinken, maar zo kijk ik
er niet naar. Mijn verlangen is om
elke dag Jezus te volgen, waar ik ook
ben, en aan mensen te laten zien dat
ze er mogen zijn. Of ik hiermee de
perfecte christen ben? Nee, ik ben
vooral een mens van vlees en bloed
met emoties.
Ik hou van praten met God en door te
leven met Hem kan ik mijn roeping
volgen en zijn zoals Hij mij bedoeld
heeft.
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Wie is een voorbeeld
voor je?

In iedereen die ik op mijn pad
tegenkom, zit iets waar ik een
voorbeeld aan kan nemen. Mensen
zijn zo kleurrijk en verschillend! God
heeft dat verbazingwekkend goed
gedaan. Denk er maar eens over na
dat geen één mens dezelfde is. Dat
de ander iets weerspiegelt van jou,
maar ook iets heeft waarvan je veel
kan leren.
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Wat is je favoriete
nutteloze bezigheid?

Ik vind het lastig om iets te zien als
nutteloos, want vaak hebben veel
dingen nut, ook al lijken ze in eerste
instantie nutteloos. Ik denk dan aan
een terrasje pakken met een leuk
tafeltje, een gin-tonic, een beetje
kletsen, lachen en mensen kijken.
Heerlijk!

Wat kun je beter
dan wie dan ook?

Toch best lastig om op deze vraag
een antwoord te geven. Niet omdat
ik te bescheiden ben: het gaat mij
erom dat ik als persoon meer ben
dan ‘ergens beter in zijn dan wie dan
ook’. Als ik wat dingen opschrijf,
voelt het alsof ik mijzelf wat tekort
doe. Want als je iets beschrijft, wordt
vooral dat eruit gelicht. En er is
zoveel meer wat mij maakt tot wie ik
ben. Als je wilt weten wie ik ben en
waar ik goed in ben, dan nodig ik je
uit voor een bakkie koffie bij mij aan
de keukentafel. Een mooie plek om te
ontmoeten en te bemoedigen.

PASPOORT
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:

Madelon Meester-de Jonge
41 jaar
Bunschoten-Spakenburg
Klaas de Jonge
Carmen, Tristan en Lev
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getuigenis

ROBERT

Tekst: Lara Hop
Foto: Robert van Twillert & Willem Jan de Bruin

Robert van Twillert (42) werd van het één op het andere moment ernstig ziek. Het nummer ‘Houd
vol’ heeft een cruciale rol gespeeld vanaf het moment dat hij op de Intensive Care belandde. Robert
mag als deel van Mozaiek033 Gods trouw in dit levensverhaal doorgeven.
“Ik heb mijn vrouw, Gielke, op mijn vijftiende leren kennen en vanaf dat moment gingen we iedere week met onze ouders
naar de kerk. Toen ik ouder werd, speelde ik gitaar in de kerk en ik groeide ook steeds meer in mijn geloof. Ik leidde een
druk leven en dacht alles voor elkaar te hebben. In ons jonge gezin (met drie prachtige kinderen) draaide alles om mijn
agenda heen. Ik speelde op zondagen in verschillende gemeentes, maar de echte beleving van de kerk was er voor mij niet
meer. Als mede-directeur van een verzekeringskantoor was ik iedere dag druk met afspraken en presentaties. Alleen in het
weekend had ik tijd voor mijn vrouw en de rest van mijn gezin.”

In 24 uur je leven op zijn kop
Na een periode van etentjes, examenfeestjes en
barbecues kreeg Robert een zomergriep. Er leek niets
aan de hand te zijn en hij knapte gewoon weer op. Twee
weken later, op 4 juni, vierde hij zijn verjaardag met een
tuin vol vrienden en familie. Maar op 8 juni 2016 sloeg
zijn leven plotseling om.
Robert: “In de ochtend van 8 juni heb ik mijn vrouw en
zoon uitgezwaaid die op schoolkamp gingen. Het was
een gewone werkdag. Toen ik op kantoor aankwam,
voelde ik mij niet helemaal fit. Eenmaal thuis begon ik
acuut dubbel te zien. Ik proefde niets meer en ik kon
zelfs mijn gitaar niet goed meer vasthouden. Het leek
alsof ik niet meer in mijn eigen lichaam zat.
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Ik vroeg mijn oudste zoon of hij bij mij kon blijven
en belde de huisartsenpost. Toen ik daarna mijn broer
belde om mij op te halen, merkte hij al dat het niet
goed was. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Ter
observatie bleef ik een nacht in het ziekenhuis slapen,
terwijl mijn vrouw nog van niets wist. De volgende
ochtend is mijn vrouw opgeroepen en heb ik zelf nog
een bericht gestuurd dat ze moest komen. Snel daarna
belde ze, maar ik was onverstaanbaar en erg emotioneel.
Die middag heb ik afscheid genomen van mijn vrouw en
familie. Het is verschrikkelijk om te beseffen dat je in 24
uur afscheid moet nemen van alles wat je op dat moment
hebt, terwijl je niet weet of het ooit nog goed zal komen.
Bickerstaff
“Mijn hersenstam was flink ontstoken en hierdoor heb ik

bijna acht weken op de Intensive Care gelegen, waarvan
twee weken in coma” vervolgt Robert. “Hierna volgde
nog een periode van vier weken waarin ik geen contact
kon maken. Er werden testjes gedaan, maar de dokters
zagen geen reactie. In mijn beleving deed ik alles wat
ze zeiden en dat was echt frustrerend. De dokters wisten
niet precies wat er met mij aan de hand was. Allerlei
ziektes moesten eerst uitgesloten worden om later via
een bloedonderzoek erachter te komen dat het ging om
een heftige vorm van Bickerstaff. Ik was nummer 63 op
de hele wereld die deze vorm had en daarom was het voor
de dokters moeilijk om bevestiging te geven, hoelang dit
kon duren en of het überhaupt goed zou komen.”
Houd vol
Het lied ‘Houd vol’ is veel gedraaid in het ziekenhuis.
Het is een fantastische bemoediging geweest voor
Robert om in die vier weken dat hij alles om zich heen
kon waarnemen, maar zich niet kon uiten, dit nummer
te luisteren. “In het ziekenhuis is veel muziek gedraaid,
maar specifiek het nummer ‘Houd Vol’ heeft mij veel
steun gegeven. Hoewel ik in deze periode gelukkig
geen enkel moment pijn gehad, heb ik wel veel angst
gekend. De woorden: ‘laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen’, hebben ervoor gezorgd
dat ik de rust van God heb kunnen ervaren. Ik kon op
dat moment niets anders dan mijn leven in Zijn handen
leggen.”
Door vol te houden en kracht uit het geloof te halen is
Robert aan zijn langdurige revalidatie begonnen. Robert:
“Letterlijk alles heb ik weer opnieuw moeten leren,
van slikken, praten, eten en lopen. Mijn gitaar is een
optimaal revalidatie middel geweest. Op de gitaar heb ik
de tekst van ‘Houd vol’ laten zetten. Deze hangt nu op
de Intensive Care in het Meander MC in Amersfoort, als
baken van hoop.”

“Het blijft belangrijk dat ik mezelf elke dag herinner om
vol te blijven houden, hoe moeilijk dat soms ook is. Mijn
leven is echt veranderd, want langer dan drie uur per dag
werken is al te veel. Ik slaap nog elke middag en dit is
frustrerend. Aan mijn kennis is niets veranderd, maar ik
heb nog flinke coördinatieproblemen, wanneer ik moe
ben. Mijn lichaam werkt dan niet mee.”
Ook voor zijn vrouw is veel veranderd. “Daarom zeggen
wij ook iedere dag tegen elkaar: houd vol. Ook zij heeft
de kracht van God ervaren en zo zijn we een wandelende
getuigenis voor elkaar. De verandering die in ons leven
heeft plaatsgevonden, heeft God dicht bij ons laten
komen. Zonder de kracht van God hadden wij dit nooit
gered samen. Het blijft hard werken, maar iedere dag
steunen wij elkaar en blijven wij elkaar bemoedigen. Het
lied ‘Houd vol’ gaat ook over geloofshelden en ik geloof
dat iedereen een geloofsheld nodig heeft om in te zien
hoe groot God eigenlijk is. Aan de andere kant besef ik,
dat ik ook weer een voorbeeld mag zijn. Ik ben blij dat ik
mijn vrouw Gielke heb als mijn geloofsheld, om zo elke
dag bemoedigd te worden en vol te houden.

“Ik kon op dat moment

niets anders dan mijn
leven in Zijn
handen leggen.
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“God heeft mij

gebracht waar

ik nu sta en daar ben ik God
heel

dankbaar voor.

Mozaiek Worship
Voordat Robert ziek werd, waren er al plannen om deel
te nemen aan het Mozaiek Worship College. Twee jaar
na zijn coma heeft hij hieraan alsnog deelgenomen. Toen
was er overigens nog geen sprake van een Mozaiek033.
Robert: “Ik mag nu deel uitmaken van het Worship team
van Mozaiek033. Ik heb zoveel geleerd van de Mozaiek
Worship College en een fantastische kijk in de ‘keuken’
van Mozaiek gekregen. Door mijn ziekte had ik daar de
ruimte voor en ik zag het ook als een stukje revalidatie.
Maar mijn geestelijke groei heeft hierdoor een flinke
boost gekregen. De hele periode van revalideren is echt
niet alleen ellende geweest en hoe gek het ook klinkt, ik
had dit alles niet willen missen. Het heeft mij gebracht
waar ik nu sta en daar ben ik God heel dankbaar voor.”

Wil je de getuigenis van Robert als
video bekijken? We hebben een film
van 7 minuten gemaakt van Robert’s
verhaal. Deze kun je terugkijken op
ons YouTube kanaal.
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Gods woord doorgeven
Robert heeft met zijn verhaal al veel mensen bemoedigd en
Gods liefde doorgegeven. Zo heeft hij ook samen met Kees
Kraayenoord zijn verhaal recent mogen delen op de NederlandZingt-Dag in Utrecht.
Robert vertelt: “Dit was zo bijzonder om mee te maken. Wie
had drie jaar geleden gedacht, dat ik zo’n verhaal aan elfduizend
mensen mocht vertellen? Dit heeft Gods plan moeten zijn, om op
deze manier zoveel mensen te overtuigen hoe groot God kan zijn.
Er is een video gemaakt die afgespeeld is en daarna heb ik samen
met Kees het nummer ‘Houd vol’ gespeeld en gezongen. Ik krijg
nog wekelijks berichten via sociale media, van mensen die door
dit verhaal geraakt zijn. De dag van de Nederland-Zingt-Dag
heeft bevestigd, dat ik zoveel mensen heb kunnen bemoedigen
en dit is ook iets, waar ik altijd dankbaar om zal zijn.

Welkom
AANKOOP | VERKOOP | TAXATIES

Op zoek naar een nieuwe baan
of personeel?
Aatop is gespecialiseerd in werving, selectie & detachering.
Aatop Zorg | Aatop Milieu & Ruimte | Aatop ICT
www.aatop.nl

ru im

BOEK
BACKSTAGE
DOOR KEES KRAAYENOORD
€ 16.95
Kees Kraayenoord neemt de lezer mee backstage.
Als aanbiddingsleider op het podium maakte Kees op veel mensen
indruk, maar zelf had hij het moeilijk met de realiteit van zijn leven
buiten de spotlights. Hij deed moeite om deze twee werelden met
elkaar te laten rijmen. Maar daar kwam hij niet mee weg, want
God zoekt echte aanbidders. Mensen die niet alleen voorgaan in
het zingen en spelen, maar ook in een leven van aanbidding, hoe
gebroken en onvolmaakt zo’n leven ook is.

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

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl
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Zomerkleuren
Slenterend door de oude straten,
Zomerkleuren om mij heen,
Waar ik mij ook zal begeven,
Heer, U laat mij nooit alleen.
Tijd van reizen, tijd van rusten,
In de rust ben ik bij U,
Niet wat was of nog gaat komen,
Nee, alleen het hier en nu.
Kleuren dansen op het water,
Bergen rusten in hun pracht,
Avondrood kroont al de dingen,
Heer, in ’t al zie ik Uw kracht.
Waar ik mij ook zal begeven,
Ga, zoals U hebt beloofd,
Mee op reis in onze zomer,
Mee met wie in U gelooft.
Slenterend door de oude straten,
Ook hier wandelend aan Uw hand,
Rustend in Uw Pracht en Glorie,
Reizend door ’t onbekende land.
Marco van den Berg
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DE WEEK VAN... HEIKE
Heike van Teylingen is coördinator Welcome bij Mozaiek0318. Ze is 22
jaar getrouwd met Mark en samen hebben ze twee dochters. Het hele
gezin is actief binnen Mozaiek0318. Dochters Maaike (17) en Esther (15)
doen oppas- en kinderwerk, Mark zit in de parkeerdienst en zelf startte
Heike binnen het Welcome-team waar ze sinds 1,5 jaar coördinator van
is. Ze is ook doktersassistente, een baan die haar op het lijf geschreven
is. “Werken met mensen, daar ligt echt mijn hart!”
Tekst: Wilma Koppenaal / Foto: Rosanne Luimes

Maandag
Op maandag werk ik altijd in de dokterspraktijk, een
paar minuten van ons huis in Bennekom. Ik beantwoord
telefoontjes en vang mensen op voor het spreekuur. ’s
Avonds doe ik bestellingen voor Mozaiek0318. Denk aan
koffie, bekers, suiker en melk. De laatste dag Worship
College komt er ook aan, zij sluiten af met een borrel en
ook daar doe ik de bestellingen voor. Die afsluitende avond
bereid ik samen met de teamleider Catering voor.
Dinsdag
Ik begeleid vandaag een leerling. Zij is begonnen als
baliemedewerker en nu in opleiding tot doktersassistente.
Ze heeft geweldige sprongen gemaakt, dus ik ben in mijn
nopjes. ’s Avonds werk ik de mail voor Mozaiek0318 bij en
tref de laatste voorbereidingen voor de vrijwilligersavond
die morgen plaatsvindt.
Woensdag
Ik werk een halve dag en ga daarna naar de Basiliek voor
een evaluatie van de Paasdiensten. Iedere pijler koppelt
vanuit zijn perspectief terug. Vervolgens het wekelijkse
coördinatorenoverleg, dat duurt tot half zes. Ik heb eten
meegenomen en ga even naar @Home, waar ik meteen de
bestellingen in ontvangst kan nemen en opruimen. Daarna
start de vrijwilligersavond. Ontzettend mooi om met z’n allen
bij elkaar te zijn! Informatie delen was een belangrijk doel:
over de drie diensten, het veiligheidsplan, de Mijn Mozaiek
app, maar ook over de visie van het welkomstteam: Wij zijn
het eerste contact en daarmee ontzettend waardevol! We
gaan in groepjes uiteen. Om elkaar beter te leren kennen en
ervaringen uit te wisselen. Rond tienen druppelt iedereen
weer weg. Ik vind het een fantastische avond. Fijn om met
z’n allen bij elkaar te komen en echt met hart en handen te
mogen dienen.
Donderdag
Eerst met mijn dochter mee naar de huisarts, voor haar
voet. Daarna met mijn moeder naar de cardioloog in het
ziekenhuis, dat duurde bijna de hele ochtend. Konden we

Vrijdag
Genoeg te doen in en om huis. Ook de boodschappen voor
het weekend moeten gedaan worden. Ik werk wat mail voor
Mozaiek0318 bij, zodat dat zich niet opstapelt.
Zaterdag
Mark gaat met de jongste dochter mee naar voetbal; het was
onze beurt om te rijden. Ik koop cadeautjes voor Moederdag,
dat is morgen alweer. Zaterdagavond is het vaste prik: met
z’n viertjes friet eten en film kijken. Dat doen we al sinds de
kinderen kunnen zitten en slaan we zelden over.
Zondag
We gaan apart van elkaar naar Mozaiek0318. Ik vertrek
al terwijl iedereen thuis nog slaapt, want het is de eerste
zondag met drie diensten. Catering valt ook onder mijn
pijler, omdat er nu een extra dienst is heb ik lekkere koeken
voor bij de koffie geregeld.
Voor het eerst sinds tijden draai ik zelf ook mee in het
welkomstteam. Daar was ik mee gestopt, omdat het te druk
werd naast de coördinerende taken. Fijn om het weer te
doen!
‘De week van…’
is een terugkerende rubriek die wordt
doorgegeven aan een ander deel van Mozaiek0318. Heike geeft
de week door aan Sandra van de Ploeg. “Zo’n liefdevol persoon
die altijd voor iedereen klaar staat.”

team Welcome

De pijler ‘Welcome’ dient de gemeente door mensen te
verwelkomen. Letterlijk door begroeten en de hand te schudden
bij binnenkomst, maar ook door koffie en thee te schenken en
alle vragen te beantwoorden die er maar zijn.

wel lekker bijkletsen tijdens al dat wachten. ’s Avonds heb ik
geen afspraken en kijk ik met de meiden gezellig tv. Heerlijk
om te horen hoe ze overal commentaar bij hebben.
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CEES VAN HARTEN
COLUMN

Een zomermodel
Een paar weken geleden was ik bij een kapper op de
Zandstraat. Voor mij de eerste keer in 44 jaar dat ik bij een
kapper kom, want al de jaren ervoor zette Rommy de schaar
erin… Ik vond het tijd voor een ander model, dus zei Rommy:
‘Ga eens naar een herenkapper, die kunnen dat prima’.
Zo gezegd zo gedaan. Op een zaterdag fietste ik naar de
Zandstraat. De kapper was een aardige, vriendelijke man.
Nederlands was niet zijn eerste taal hoorde ik, maar hij
deed zijn best. Ik ging in de stoel zitten en wachtte tot hij
vroeg ‘Wat kan ik voor u doen? Wat voor model wilt u? Hoe
lang mag het wezen?’ Ik had gedroomd over zo’n iPad met
herenmodellen om uit te kiezen… maar die had hij niet…
anders had ik een model gekozen met krullen en dan zo’n
bos haar die voor je ogen hangt. Het zwarte schort ging
om…
Nadat de beste man een bloemenspuit op mijn hoofd had
leeggespoten, pakte hij een soort van tondeuse en begon
direct. Dus geen vragen, geen keuze voor een model,
gewoon een zomermodel zeg maar. Na 5 minuten knippen
vroeg hij “Wat voor werk doet u of bent u al met pensioen?”
Ik vertelde dat ik voorganger ben in Mozaiek. Dat kende
hij niet, dus terwijl de tondeuse zijn werk deed en het
zomermodel steeds meer zichtbaar werd, legde ik het hem
uit. Ik vertelde dat ik een soort van Iman ben, maar dan
anders.

“Ik vertelde dat ik een soort van Iman
ben, maar dan anders.

iets gezamenlijks; we zijn alle twee anders. Hij begreep
dat we twee gelovige mannen waren… en daar werd hij
zo vrolijk van. “Ik heb een dominee in mijn stoel”, riep hij
enthousiast naar de wachtende klanten in de kapsalon.
De daaropvolgende 10 minuten werd er gepraat over de
moskee en Mozaiek; wat we eten, hoe we met onze vrouwen
omgaan en over dat we als gelovige mannen een voorbeeld
moeten zijn voor onze kinderen in woorden en daden.
Ik probeerde nog enig advies te krijgen over mijn baard,
maar dat hoefde niet. Bij Imans wordt de baard gratis
meegedaan bij een knipbeurt. Dus omdat ik een gelovige
voorganger was kreeg ik korting. Ik dacht ‘oh heerlijk, dan
word ik zo lekker met scheerschuim ingesmeerd en dan
maakt hij met zo’n scherp kappersmes een mooie baard’.
Maar helaas… mijn hoofd ging naar achteren, de bekende
bloemenspuit maakte alles nat en hij ging aan de slag
met een andere tondeuse. De kapper was zo vol van onze
overeenkomsten, dat hij helemaal niet meer vroeg naar enig
model of keuze. Hij zei: “We zijn broers die beide geloven,
maar wel een beetje anders.” En dat klopt.
Ik wens je een fijne zomer met ongewone ontmoetingen
waarbij je erkend dat je anders bent maar toch ook nog
steeds broers en zussen.
PS; Toen ik thuiskwam heeft Rommy 45 minuten
kromgelegen van het lachen bij het zien van het model en
het ruiken van de geur van de scheerzeep. Maar ach, ik was
maar € 10,- kwijt. En ik heb er een vriend bij. Hij is anders,
maar wel een vriend!

Dat begreep hij wel. Hij was namelijk een herenkapper, maar
dan ook anders. En hij werd steeds blijer want we hadden
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JAN VAN RAVENHORST

in Chili
Tekst: Anja Hoogeveen
Foto: Jan van Ravenhorst

Het beeld hapert even, maar dan verschijnt er
een vrolijk lachende Jan in mijn scherm. De
Chileense zon heeft hem kennelijk goed gedaan,
want zijn gezicht is al flink gebruind. Ondanks
de gebrekkige internetverbinding, kunnen we
elkaar toch goed verstaan via Skype. “Sorry
hoor”, verontschuldigt Jan zich direct, “als het
hier regent is de WiFi slecht, maar gelukkig is
het nu droog.” Vier maanden geleden is Jan van
Ravenhorst (28) afgereisd naar Chili. Hij volgt er
een Counseling School, waar hij wordt voorbereid
om aan de slag te gaan in Gods Koninkrijk. De weg
ernaartoe is echter allesbehalve eenvoudig.
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Heftig verleden
Als kind wordt Jan veel gepest, omdat hij anders is dan de
rest. Hij wordt niet begrepen en als hij ouder wordt zoekt
hij een uitweg in drugs. Hiermee komt hij in een gevaarlijk
netwerk terecht en loopt aan alle kanten vast. Het duurt niet
lang of Jan kiest ervoor om de drugswereld achter zich te
laten en Jezus te volgen. Hij laat zich dopen, een keuze die
voor hem niet direct betekent dat alles vanaf dan op rolletjes
loopt.
God grijpt in
“In de jaren na mijn geloofsdoop, begin ik met verschillende
opleidingen en baantjes, maar houd er geen één vol. Ik
begrijp niet waarom ik telkens faal en word zo depressief,
dat ik op een dag wanhopig tegen God zeg: ‘Als er deze
week niets verandert, dan maak ik een eind aan mijn leven!’
Wonder boven wonder komt er die bewuste week iemand op
mijn pad, die verbanden legt tussen wat ik schets over mijn
situatie en autisme. Ik krijg een nieuwe diagnose: Asperger.
Vanaf dat moment kan ik eindelijk aan mensen uitleggen wat
er in mijn hoofd omgaat.” vertelt Jan zichtbaar opgelucht.

”Ik begrijp niet waarom ik telkens faal
en word zo depressief, dat ik op een dag
wanhopig tegen God zeg: ‘Als er deze week
niets verandert, dan maak ik een eind aan
mijn leven!’
Doodziek
Toch zijn de diepe dalen nog niet voorbij. Jan begint aan een
Discipelschap Training School (DTS) in Costa Rica, waar
hij tijdens een reis naar Oeganda een gevaarlijke infectie
oploopt. Hij keert noodgedwongen terug naar Nederland,
maar artsen kunnen de oorzaak van zijn kwaal niet vinden.
Jan is doodziek en vermagert sterk. Maanden van intensief
gebed volgen en langzaam komt zijn herstel op gang.

Levend getuigenis
Na de Counseling School wil Jan aan de slag als
jeugdcounselor, om zo zijn omgeving te dienen. Hij weet
nog niet precies waar en hoe, maar legt zijn toekomst in
Gods hand. Jan: “God wil jou en mij zo graag genezen. Veel
mensen in Nederland kennen mij van mijn verleden met
drugs en ik bid dat mijn leven een getuigenis mag worden
van Zijn genezing en bevrijding!”

“..ik bid dat

mijn leven

een getuigenis
mag worden van
Zijn

genezing

en bevrijding!

Genezing in Chili
Eenmaal weer op de been, brengt God hem op verschillende
manieren in contact met de Counseling School in Chili. Jan
besluit die roepstem te volgen, pakt zijn koffers en begint
aan de opleiding. “Het eerste deel van deze school gaat
vooral over persoonlijke genezing. In het tweede en derde
deel word je opgeleid tot counselor.” legt Jan uit. Het is een
druk programma met colleges, evangelisatie, huishoudelijke
taken, stille tijd en aanbidding. Jan: “Je moet echt aan de
slag met jezelf en je verleden, maar ik voel dat God mij aan
het genezen is!”
Gods perfecte plan
Juist nu merkt Jan dat God zijn verleden gebruikt voor het
doel met Zijn Koninkrijk. “Er heerst een negatief beeld
van autisme in de samenleving. Dat heeft bij mij geleid tot
perfectionisme en een minderwaardigheidsgevoel. Op deze
school kom ik er steeds meer achter dat Asperger juist hele
sterke kanten heeft. Ik heb bijvoorbeeld veel oog voor detail
en ben goed in het herkennen van gedrag, dat helpt enorm
bij counseling! Waar ik eerst twijfelde aan mezelf, voel ik
nu dat God tegen mij zegt: ‘Ik heb jou perfect geschapen’.
Hij geeft mij een taak in Zijn Koninkrijk!”
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Geboortes
Mozaiek0318
8 maart t/m 17 juni 2019

Aron Anthonie
Koudijs
07-06-2019

Arti Levi
Postmus
21-03-2019

Bram Emmanuel
van Bruxvoort
06-05-2019

Ise Flore
Stalenhoef
14-06-2019
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Juda Lucas
Heijstek
08-03-2019

Lara
Baan
14-04-2019

Liam Joah
de Wit
22-03-2019

Marilou Charlotte
Barendrecht
10-04-2019

Sep
Guijt
10-05-2019

LOTTE
COLUMN

Het was tijdens één van mijn eerste busreizen toen ik
constateerde dat het individualisme zijn plaats had veroverd in
onze maatschappij. Het was een confronterende ontdekking:
stuk voor stuk bleken we allemaal antropofoben te zijn, wat
wil zeggen dat we mensenschuw zijn. Toen ik vaker met het
openbaar vervoer reisde, stak dit antropofobische fenomeen
vaker de kop op.
Als je de trein instapt, begint een ontdekkingstocht naar een
plekje met twee lege stoelen naast elkaar. Is dat omdat je
samen reist met je studiegenoot of je gezellige collega? Nee.
Het voelt op de één of andere manier veiliger om in je
eentje te zitten en wat ruimte om je heen te hebben. Niet
heel vreemd, maar wel opvallend. Het is geen probleem
om af en toe even van wat rust en ruimte tijdens je treinreis
te willen genieten, maar als de trein overvol zit en je toch
vanuit je individualisme-instinct op zoek moet naar een
tweepersoonsplek, blijkt dat niet altijd even eenvoudig.
Je bent de hele trein doorgelopen en legt je er uiteindelijk
verzuchtend bij neer dat je het met een plek naast een ander
moet doen. Je buurman zit middenin whatsapp-verkeer. Als
je naast hem bent gaan zitten, haal je je telefoon tevoorschijn,
duwt je oordopjes in je oren en zet je favoriete Spotifyplaylist aan. Dit is hoe het werkt. Een heleboel mensen
samen in één trein, maar toch allemaal teruggetrokken in hun
eigen wereldje.

DIT IS HOE HET WERKT. EEN HELEBOEL
MENSEN SAMEN IN ÉÉN TREIN, MAAR TOCH
ALLEMAAL TERUGGETROKKEN IN HUN
EIGEN WERELDJE.
Pas stond ik na een schooldag op het station in Amersfoort.
Afgelopen jaar ben ik daar gestart met de opleiding HBOPedagogiek. Tijdens mijn tussenjaar van 2017 tot 2018
heb ik lang getwijfeld of ik nog wat meer tijd nodig had
voordat ik klaar was om te gaan studeren. Ik was bang voor
uitdagingen, veranderingen en de onzekerheden daaromheen.
Maar het veilig thuisblijven en vermijden van spannende
situaties hadden ook geen positief effect. Ik voelde me niet
echt levend: elke dag was hetzelfde en ik had geen focus
en voldoening. Mensen hebben een zekere spanning nodig
in hun leven om een gelukkig en voldaan gevoel te kunnen
bewerkstelligen.
Sommige thrill-seekers zoeken deze spanning in de grote
uitdagingen, door bijvoorbeeld op wereldreis te gaan. Ik had

geprobeerd deze spanning te realiseren door een doel te
stellen en te gaan studeren.
Ik stapte in de trein en zocht naar een plek met twee lege
stoelen; met succes! Echter was deze victorie maar van
korte duur, want na drie minuten probeerde een dame, met
een kreukelige huid en pluizig grijs haar dat alle kanten
op stond, haar billen op de stoel naast mij te voegen. Ik
inspecteerde haar uitvoerig toen ze nogal breed neerplofte en
mij daardoor klemzette tussen de treinwand rechts van mij
en haar omvangrijke achterwerk, waar ze zelf zichtbaar van
schrok. Direct excuseerde ze zich. Ik trok in een reflex mijn
dopjes uit mijn oren en legde mijn telefoon opzij – dat doe ik
standaard als er mensen naast mij komen zitten.

DE GRIJZE KREUKEL BEGON TEGEN MIJ
TE PRATEN TOEN ZE DOORKREEG DAT
IK VANWEGE HAAR VESTIGING MIJN
MUZIEKGENOT HAD ONDERBROKEN.
De grijze kreukel begon tegen mij te praten toen ze
doorkreeg dat ik vanwege haar vestiging mijn muziekgenot
had onderbroken. Ik opperde dat ik het zo jammer vond dat
door alle ontwikkelingen rondom de digitalisering mensen
tegenwoordig nog zo weinig écht met elkaar praten en dat
ik mijzelf niet wil afsluiten voor mijn omgeving. De kreukel
bevestigde dit met haar observatie dat iedereen constant
maar voorovergebogen naar ‘dat schermpie’ zit te staren.
Een vrouw, die tegenover ons druk tikte op haar ‘schermpie’,
ving ons gesprek op en verstopte vlug het apparaat in haar
jaszak.
We raakten met z’n drieën in gesprek over de digitalisering,
maar later wisselden we ook uit waar onze reis naartoe ging.
Hierdoor kwam ik te weten dat de grijze kreukel zojuist een
filosofiecursus in Amersfoort had bijgewoond en onderweg
was naar huis. En de vrouw tegenover ons reisde naar Ede
om les te geven aan verpleegkundestudenten op de CHE.
Hoewel dit twee onbekende mensen waren, bleek ik met
beide personen overeenkomsten te hebben. Zo was mijn
christelijke levensovertuiging inherent aan die van de
verpleegkundedocent en met de grijze kreukel deelde ik de
interesse in het kritisch nadenken over het leven.
In Lunteren stapte de grijze kreukel uit en in Ede verlieten
de verpleegkundedocent en ik de trein, maar gingen we ieder
een andere kant op.
Lees verder op de volgende pagina.
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Hoewel het laagdrempelige gesprekken waren, was ik blij dat ik deze mensen had
ontmoet. Ontmoetingen die ik niet had gehad als ik onverstoorbaar in mijn digitale
wereld was blijven zitten en me had afgesloten voor verbinding met mijn omgeving.
Ontmoetingen die ik óók niet had gehad als ik dit jaar niet was gaan studeren. Dan
was ik deze trein nooit ingestapt. Door uit mijn comfortzone te stappen en mezelf te
openen voor nieuwe uitdagingen, ontwikkeling en ontmoetingen, heb ik ontzettend
veel geleerd en ben ik een veel rijker mens geworden. En bleek ik door deze treinreis
met veel meer mensen connecties te hebben dan alleen in mijn bekende wereldje.
Ik ben een reislustig persoon geworden, op mijn eigen manier. Er is zoveel meer te
ontdekken dan continenten en werelddelen waar je al append met je bekende thuisfront
naartoe reist. Individualisme maakt je arm, omdat je zoveel mist onderweg van de
mensen om je heen. Als je je openbaart tijdens je vervoer, zul je na je reis een stuk
rijker zijn dan toen je eraan begon.

Met welke instelling ga jij op reis?

LOTTE
COLUMN

MOZAIEK033 DELEN
20 maart t/m 17 juni 2019
Anne Heinen
Henry Heinen
Lisa Heinen
Wendy van Amerongen
Senn Heinen
Willem van Amerongen
Esmee Honing
Darko Braafhart
Jan Peter Honing
Jannine Braafhart
“HEER,
LAAT MIJ ALSTUBLIEFT
EEN KEER
Micha Honing
Ankie Le Comte
IETS
VAN
UW
LIEFDE
MERKEN.
U
MAG
UW TIJD
Mieke Honing
Jan le Comte
ERVOOR
NEMEN,
MAAR
IK
HEB
HET
ECHT
Gerard
Hoolwerf
Jesse le Comte
NODIG
OM
IETS
VAN
U
TE
ERVAREN.”
Loïs
Hoolwerf
Harm-Gines Dam
Wijnanda Hoolwerf
Jacqueline Dam
Marith van der Kaden
Niels Dam
Grianne Kastelein
Ruben Dam
Evelyn Koelewijn
Bas Duijst
Giulio Koelewijn
Maaike Duijst
Jaap Koelewijn
Esther de Fauw
Marleen Koelewijn
Jada de Fauw
Noë Koelewijn
Wilbert de Fauw
Storm Koelewijn
Ingeborg de Graaf
Esther Van Kralingen
Jan-Paul de Graaf
Noa van Kralingen
Klaas-Jan de Graaf
Noud van Kralingen
Merle de Graaf
Ronald van Kralingen
Tristan de Graaf
Chantal Lievense
Joanne van Halteren
Ingrid Lievense
Lenny van Halteren
Rudy Lievense
Sjaak van Halteren
Petra Mastebroek
Ellen Haverkamp

Nieuwe delen

18

Remmelt Mastebroek
Klaasje Maters
Klaudiusz Maters
Harriet ter Meer - Nap
Charlie Molenaar
Everdien Molenaar
Jacco Molenaar
Jackie Molenaar
Henriette Nijman
Jord Nijman
Harry te Raa
Jo-Anne te Raa
Samuel te Raa
Ben Renes
Jairo Rolleman
Levi Rolleman
Yinthe Rolleman
Lisette Sijl
Pieter Sijl
Alex Struik
Lida Struik
Christa Tomassen
Gert Tomassen
Jur Verdouw
Wendy Verdouw
Yentl Verdouw
Julian van Vliet

Natasja van Vliet
Erna de Vos
Hans de Vos
Jaelle de Vos
Juda de Vos
Levi de Vos
Nadine de Vos
Wouter de Vos
Ada van de Vuurst
Harry van de Vuurst
Naomi van de Vuurst
Fender van Wijk
Linda van Wijk
Marc van Wijk
Noa van Wijk
Tristan van Wijk
Amber Wulfsen
Cora Wulfsen
Eward Wulfsen
Twan Wulfsen
Aaron Zonneveld
Julia Zonneveld
Linde Zonneveld
Martha Zonneveld

MOZAIEK0318 DELEN
20 maart t/m 17 juni 2019

Nieuwe delen
Erik Aalbers
Evi Aalbers
Janneke Aalbers
Demianus Akerina
Sifra Akerina
Thirza Akerina
Yvonne Akerina
Anske Albers
Imanuella Awees
Lara Baan
Marilou Barendrecht
Alda Bargeman
Bram Bargeman
Ruben Bargeman
Gerard van Barneveld
Marriëlle van Beek
Samuël van Beek
Herma Blokland
Wim Blokland
Audy Boer
Lieneke Bomhof
Dana Booltink
Robin Booltink
Roos Booltink
Stan Booltink
Lex de Borst
Margreet de Borst
Adriaan van Braak
Elisha van Braak
Joachim van Braak
Nathan van Braak
Nicole van Braak
Thimon van Braak
Rolanda van Brakel
Fedde Brandsma
Henrieke Brandsma
Hidde Brandsma
Jelle Brandsma
Sipke Brandsma
Brenda de Bruijne
Sander de Bruijne
Bram van Bruxvoort
Lauri Diepeveen
Arend Dijkstra
Evita Dijkstra
Gert Dinkelman
Marja Dinkelman
Iris Dokter
Joke Donker
Jeanet Drost
Gijsbert van den End
Mirjam Feenstra
Sep Guijt

Daphne Gundelach
Marlies de Harder
Hugo Hartmann
Léon Hartmann
Mirjam Hartmann
Niels Hartmann
Juda Heijstek
Emma van Herwijnen
Jason van Herwijnen
Roelf van Herwijnen
Sofie van Herwijnen
Fabian Hijkoop
Anja Hoogeveen
Bart Hoogmoed
Michiel de Hoop
Jan Huijser
Hannie Huls
Herwin Kieft
Charike Kiers
Marjente Kiers
Wilmer Kiers
Erwin Klein Leetink
Joyce Klein Leetink
Christine Knoll
Jaap Knoll
Nadine Kok
Jeroen Kooistra
Mirjam Kooistra
Aron Koudijs
Atenais Kramer
Johan Kramer
Annemeijs Kroesbergen
Antoinette Kroesbergen
Juliette Kroesbergen
Noa Kroon
Jan Kruger
Lieke Kruger
Marianne Kruger
Pieter Kruger
Hesli de Laat
Judith de Laat
Lise de Laat
Thom de Laat
Marijke de Leeuw
Jelle van Leijen
Erwin van Leijenhorst
Jesse van Leijenhorst
Levi van Leijenhorst
Lieke van Leijenhorst
Bart Lievers
Erwin Maassen
Carola Merkens
Robert Merkens
Bernard Meurs
Gerda Moesbergen

Jasper Mooij
Sven van Mosel
Jaidy van Mourik
Jesse van Mourik
Marco van Mourik
Quinty van Mourik
Tara van Mourik
Wendy van Mourik
Erik van Noort
Jeshja van Noort
Milka Olic
André Onderstal
Tonny Onderstal
Bernadeth Oudendorp
Eli Poort
Arti Postmus
Luca van Ravenhorst
Mark van Ravenhorst
Prisca van Ravenhorst
Saar van Ravenhorst
Anne van Ravenswaaij
Daniël van Ravenswaaij
Wim van Ravenswaaij
David Reitsma
Rozemarijn Reitsma
Jessica Renes
Naomi de Roode
David Sadegh
Maria Sadegh
Joep Schippers
Luuk Schippers
Marike Schippers
Martijn Schippers
Tim Schippers
Henk Schuit
Marilou Stolk
Janneke Timmer
Suheyla Tunc
Brend Veenendaal
Emma Veenendaal
Heleen Veenman
Jeroen Veenman
Alexander van der Velde
Hanna van der Velde
Janneke van der Velde
Jenny van der Velde
Joëlle van der Velde
Timo van der Velde
Tjeerd van der Velde
Romy Verbeeke
Marga Verburg
Stijn Verburg
Tobias Verburg
Yinthe Verburg
Elise Vermeulen

Martin Vermeulen
Marieke Verwoerd
Jayce Verwoert
André Vincken
Arline Vincken
Iza de Vos
Kyano de Vos
Lenore de Vos
Livia de Vos
Pascal de Vos
Christiaan Weening
Judith Weening
Rudy van der Weerdt
Brenda van Wijk
Jacqueline Wijkniet
Steven Wijkniet
Joanne Willemsen
Lisanne Willemsen
Mark Willemsen
Aron van Wingerden
Johan van Wingerden
Kars van Wingerden
Nadine van Wingerden
Ruben van Wingerden
Liam de Wit

Uitgeschreven delen
Coen van den Brink
Loesje van den Brink
Ava van den Brink
Ezra van den Brink
Juda van den Brink
Pascal Cammeraat
Vera Cammeraat
Jaella Cammeraat
Jouke Dekens
Maartje Dekens
Ivo Dekens
Rogier Dekens
Johan Geelhoed
Willem Winter
Judith de Witte

19

MOZAIEK WORSHIP
COLLEGE

Het 2e seizoen

Tekst: Hilde Stapert
Foto: Regina van de Munt
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ZATERDAG 18 MEI JL. WAS DE LAATSTE
LESDAG VAN DE MOZAIEK WORSHIP
COLLEGE VAN DIT SEIZOEN. HET COLLEGE IS
FEESTELIJK AFGESLOTEN EN AAN ALLE
25 DEELNEMERS IS EEN CERTIFICAAT
UITGEREIKT. EEN NIEUW SEIZOEN VAN DE
COLLEGE START IN SEPTEMBER.

Meer dan een school gericht op aanbidding
De Mozaiek Worship College is veel meer dan een school
die gericht is op aanbidding door muziek. Deelnemer Rik:
“Het volgen van het College was voor mij de bevestiging
dat God zijn plan met mij wil verdiepen. Persoonlijk heb
ik veel geleerd over wie ik ben en waarom ik dingen doe
zoals ik ze doe!” Ook deelneemster Adriënne heeft veel
gehad aan de lessen: “Wat me heel erg is bijgebleven van
de lessen is een quote van Ido Buwalda: ‘Je bent allemaal
leider. Ten eerste namelijk omdat je leider van je eigen
leven bent. “

Vanaf komend seizoen gaat Mozaieker Peter Dijkstra
leidinggeven aan de Mozaiek Worship College. Peter is
drummer en liedschrijver bij Sela. Daarnaast studeert hij in
deeltijd theologie aan de ETF in Leuven en is hij jarenlang
betrokken geweest bij New Wine Nederland. Ook geeft hij
regelmatig trainingen aan muziekteams van kerken op het
gebied van samenzang en aanbidding.
Peter: “Bij de Worship College komen veel van mijn passies
samen; God, muziek, aanbidding, theologie, en dat in een
hechte community. Ik zie er naar uit om samen met een
mooi team te investeren in de deelnemers, zodat ze tot zegen
mogen zijn voor hun eigen lokale kerk.”
Hart, hoofd en handen
Peter: “De deelnemers worden tijdens het college toegerust
met en vanuit Hart (persoonlijke relatie met God), Hoofd
(onderwijs) en Handen (praktijk). Deze drieslag komt terug
in de hoofdthema’s: de Bijbel, de kerk, de aanbiddingsleider,
het team en muziek/creativiteit.”
Het nieuwe seizoen van de Mozaiek Worship College start
met een weekend van 20 t/m 22 september gevolgd door
maandelijks een zaterdag waar verder wordt ingegaan op de
thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens het startweekend,
maar waarbij ook nieuwe onderwerpen behandeld zullen
worden.
Gedurende de Mozaiek Worship College werken de
deelnemers aan een eindopdracht aan de hand van de vraag:
‘Wat is de plek van aanbidding in mijn kerk?’ Ze gaan in
gesprek met de leiding en andere betrokkenen en maken een
analyse, een visiestuk en een plan van aanpak. Deelnemer
Aron: “Ik werd tijdens de College uitgedaagd om aan de
slag te gaan in mijn eigen gemeente. Dit stimuleert mij om
daar actief te zijn en om een visie te creëren op aanbidding
voor in mijn eigen gemeente.”

“IK WERD TIJDENS DE COLLEGE
UITGEDAAGD OM AAN DE SLAG TE GAAN
IN MIJN EIGEN GEMEENTE.

Meer weten over het programma, de docenten
en/of je aanmelden voor het nieuwe seizoen van
de Mozaiek Worship College?
Ga naar www.mozaiekworship.nl/college
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CGOB
De Herberg
staat voor:
Professionele
begeleiding
Huiselijkheid
Christelijke normen
en waarden

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

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!
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.
Of lees meer op:

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

De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!

Dagopvang
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

www.kinderopvangluna.nl of bel 0318-745700
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Wees van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau

uitvaartverzorging

Alpha&Omega
Peter Frans & Eveline de Jong

Samen zorgen voor een

liefdevolle herinnering
Wij verzorgen alle uitvaarten
Ongeacht waar u verzekerd bent

Psychologen – Therapeuten - Coaches
Voor kinderen, jongeren & volwassenen
Christelijke therapeuten
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
Geen wachtlijst

24/7 bereikbaar

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling

Gratis advies

Tel.: 033-2984431u i/t 06-238
71 791
vaartverzorging
Rembrandt van Rijnstraat 9 • 3751 VH Bunschoten

Alpha&Omega
www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

Caritasgroep

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

PeterFrans de Jong

� 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

Ewijk

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

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.

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Voel je welkom bij LUV spakenburg!
boordevol Christelijke boeken en

Psychosociale hulpverlening
Loopbaan coaching
Relatietherapie
de z i el 2 1 3 7 5 1 B T s p ake nb u r g
03 3 299 60 6 3 inf o@ l u v s p ake nb u r g .nl

w w w . l u v s p a k en b u r g . nl
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Neem vrijblijvend contact op
info@peridoto.nl 06 - 51 33 97 74

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.

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

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
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WE ARE YOUNG
STEEDS MEER IN VERBINDING
MET ELKAAR EN MET JEZUS.
Tekst: Pim Molemaker / Foto: Lisa Hoogmoed

Voor het nieuwe seizoen, 2019 – 2020, gaat er verder gebouwd worden aan ‘We Are Young’, het
jeugdwerk van Mozaiek0318. De visie zoals deze twee jaar geleden is uitgestippeld, heeft ervoor
gezorgd dat er een stevige basis staat en dat er al heel veel moois gerealiseerd is. Jongeren zelf hebben de afgelopen tijd ook aangegeven dat zij behoefte hebben aan nog meer verbinding met elkaar
en met Jezus. Hoe mooi is het dan dat je samen mag nadenken over wat er nog meer gebouwd
mag en kan worden op dat fundament. In een gesprek met het Mozaiek Magazine leggen Petra van
Gelswijk, Dick van Noort, Geert Mollema en Mark de Jong uit wat er de komende tijd gaat gebeuren.
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Visie
‘To Know, Grow, Go’; dat is en blijft de visie die twee jaar geleden
is ontwikkeld. Het past uitstekend onder alle activiteiten die voor
en door de tieners en jongeren georganiseerd worden. Deze visie
staat voor:
Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is… (To know)
... en gaan groeien in relatie met Hem… (Grow)
... zodat Jezus zichtbaar wordt in de wereld. (Go)
Wat gaat veranderen zijn de leeftijdsgroepen van We Are Young
en de invulling van het programma dat rondom de visie is
opgebouwd. Om de verschillende activiteiten nog beter met elkaar
te verbinden, gaat er namelijk gewerkt worden met maandelijks
wisselende thema’s, die worden gekozen op basis van wat er
onder de jongeren leeft.
Die thema’s vormen de rode draad van de activiteiten die iedere
week plaatsvinden.

De 12- tot 17-jarigen
Vanaf het nieuwe seizoen zijn er twee leeftijdsgroepen: de 12- tot
17-jarigen en de groep van 18 jaar en ouder.

De Connect-avonden zijn vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten
en te chillen. Er is ruimte voor ontspannen gesprekken, een spel
of doe-activiteit.

De groep 18 jaar en ouder
Vanuit deze groep is aangegeven dat ze behoefte hebben om
meer samen te zijn en meer in verbinding met elkaar te staan.
Er ontstonden initiatieven om dit te realiseren en we zien dat er
jonge leiders binnen deze groep opstaan die met veel drive en
enthousiasme aan de weg timmeren.
Zo zal er meer vanuit communities, onder de naam Grow 18 jaar
en ouder, gewerkt gaan worden. Belangrijke waarden zijn: elkaar
zien, relaties bouwen, harten delen en groeien in het volgen
van Jezus. Het is de bedoeling om gezellig met elkaar te eten,
onderwijs te ontvangen, te praten over de gekozen thema’s en
te chillen. Een setting die enigszins vergelijkbaar is met hoe Alpha
avonden zijn opgezet.
Zondag 26 mei was de eerste Church-avond en op 31 mei was
er een SummerBBQ. Voor beide avonden was veel belangstelling.
De worship tijdens de Church-avond was prachtig, er was
betrokkenheid van veel jongeren, ze werden gezien en boven
alles: God was aanwezig.

Voor de jongste groep is de eerste zondag gereserveerd voor de
Church-avond. Op deze avond, waar Worship en ontmoeting een
belangrijke plaats hebben, zal een inspirerende spreker het thema
van die maand introduceren en de jongeren hierin meenemen.
De volgende zondag staat de Grow-avond gepland. Op die avond
wordt met de hele groep het thema verder uitgediept.
In de derde week staan ook de Clan-avonden in het teken
van hetzelfde thema en kunnen in deze kleinere groepen de
persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld worden. De Clans zelf
blijven georganiseerd zoals het nu ook al is.
Naast bovenstaande activiteiten worden er iedere maand één
of meer Connect-avonden georganiseerd en is er ééns per twee
maanden een WorshipNight.

We are Young is er voor alle jongeren
Binnen het jeugdwerk is het boven alles belangrijk
ervoor te zorgen dat jongeren weten dat ze gezien
worden. We zien dat de activiteiten die georganiseerd worden, ertoe bijdragen verbinding te realiseren tussen de jongeren onderling en tussen de
jongeren en Jezus. We zien veel jongeren groeien
in hun relatie met Hem.
Hoe mooi is het als steeds meer jongeren ontdekken dat die verbinding en groei er ook voor hen
is zodat het zich als een olievlek mag uitspreiden,
niet alleen binnen Mozaiek0318 maar ook daarbuiten.
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Mozaiek Kenia
Tekst: Hilde Stapert / Foto: projectteam Mozaiek Kenia

Een paar jaar geleden kwam een aantal leiders van
Mozaiek samen om na te denken over de toekomt
van Mozaiek en haar meerjarenperspectief. Tijdens
één van de brainstormsessies werd de groep diep
geraakt door deze simpele vraag: Wat doen wij als
Mozaiek voor de allerarmsten in deze wereld? Zo
ontstond er het verlangen om in Afrika structureel
een project te ondersteunen, gekoppeld aan een lokale kerk ter plaatse. Samen met Compassion zijn we
deze zoektocht gestart en uitgekomen bij een kerk in
Marsabit in het noorden van Kenia.
In februari vloog een team van Mozaiekers uit 0318 en 033
samen met Compassion vol verwachting en een gezonde
dosis spanning naar Kenia om een aantal lokale kerken en
haar leiders te ontmoeten. Het team was diepgeraakt door
het belangrijke werk wat de lokale kerken in Marsabit in
samenwerking met Compassion doen. Ze reiken uit naar
de allerarmsten, de kinderen en jonge mensen in extreme
nood. Naast praktische hulp in de vorm van voedsel en
medische zorg, worden kinderen en families uitgedaagd
hun gaven en talenten te ontwikkelen en deze in Jezus
naam weer terug te geven aan hun omgeving.
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Tijdens het bezoek werd het team keer op keer geraakt door mooie
en vooral jonge (kerk-)leiders die vanuit hun geloof in onze God,
daadwerkelijk hoopdragers zijn voor hun omgeving. Het was zo
ontroerend te zien dat door juist deze jonge leiders, vaak zelf ook
weeskinderen, Gods koninkrijk zichtbaar wordt in sloppenwijken
en vergeten gebieden. Het werd, juist daar, in die extreme omstandigheden, diep gevoeld en ervaren: De lokale kerk is echt de hoop
van de wereld! Voor heel de wereld. Voor ons in Nederland en
zeker ook voor Kenia.
Mozaiek Kenia
Vanaf het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we 12 lokale kerken
in Marsabit vanuit Mozaiek structureel (financieel) ondersteunen.
Dit willen we, als delen van Mozaiek0318 en Mozaiek033, samen
doen, in nauwe samenwerking met Compassion. Onze visie is God
aanbidden, van elkaar houden en onze omgeving dienen. En onze
omgeving is zoveel groter dan Veenendaal en Nijkerk. Marsabit
is een vergeten gebied. Maar in de afgelopen periode hebben we
gemerkt dat dit ‘vergeten gebied’ juist niet door God vergeten is en
dat God ons als Mozaiek wil gebruiken om dat aan de mensen daar
te vertellen. Met als voornaamste effect dat steeds meer mensen
Jezus leren kennen, de hoop voor ieder hart.

Onze visie is

God aanbidden,

Sponsoren van kinderen in Marsabit
Ook willen we in Marsabit 250 kinderen gaan helpen middels
sponsoring. Gezinnen vanuit Mozaiek0318 en Mozaiek033 kunnen individueel een kind in Marsabit gaan sponsoren, financieel
en door middel van gebed. Naast een maandelijkse bijdrage bouw
je als sponsor ook persoonlijk contact op met het kind door briefcorrespondentie.
Investering & relatie
Maar Marsabit heeft meer nodig. We willen drie klaslokalen, een
kantoorgebouw en een ingerichte keuken realiseren, om wekelijks
te kunnen koken voor de kinderen van het project. Een essentiële
manier om honger tegen te gaan en kinderen gezond te maken en te
houden. Daarom willen we bij de aftrap van het project een fonds
starten om op deze manier deze minimale maar zo belangrijke faciliteiten te realiseren. Ook willen we de kerk ook voorzien van
een goede geluidsinstallatie en instrumenten ter ondersteuning van
hun worship teams. Naast financiële middelen gaan we zeker ook
investeren in vriendschap en relatie tussen beide gemeentes, dit op
basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Als Mozaiek kunnen we zoveel leren van de kerken in Marsabit. Met name van hun
passievolle aanbidding, en ondanks lijden en armoede, hun sterke
en standvastige geloof dat Gods Koninkrijk komt en Zijn wil zal
geschieden, in de hemel, maar ook in Marsabit.

van elkaar houden en
onze omgeving dienen.
En onze

omgeving

is zoveel groter dan

Veenendaal en Nijkerk.

OVER COMPASSION
Compassion ondersteunt lokale kerken bij
hun missie om kinderen uit armoede te bevrijden. Compassion wil in Jezus’ naam hen
een leven in vrijheid bieden zodat ook deze
kinderen echt kind kunnen zijn, leerling
van Jezus worden, en vervolgens als Gods
kinderen opgroeien tot mensen die God en
zijn wereld dienen .
Meer info: www.compassion.nl
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VLIEGEN
MET

een missie
Tekst: Wilma Koppenaal / Foto: Rosanne Luimes

FAMILIE KETELAAR BIJ DE MAF
Het is donderdagavond en ik ga op bezoek bij
de familie Ketelaar. Via de, als ouderwetse
schoolgang ingerichte, hal - met een lange
kapstok en schoolposters aan de muur- kom
ik in de gezellige woonkamer. Meteen valt de
grote boekenkast op, geordend op kleur én
op formaat. Ik word hartelijk ontvangen door
het stel en onder het genot van een kop koffie
vertellen Marc en Nathalie vol enthousiasme
over hun traject met de Mission Aviation Fellowship (MAF).
“Toevallig hadden we net deze avond vrij,” zegt
Marc, “we hebben doorgaans bijna elke avond
wel iets.” Dat typeert meteen hen beiden: echte
aanpakkers die graag de handen uit de mouwen
steken en voor anderen klaar staan. Het stel leerde
elkaar in 2013 kennen, bij Defensie. Ze zaten in
dezelfde opleidingsgroep en Marc wist het hart
van de enige dame in de groep te winnen. Precies
een jaar later verloofden ze en op dezelfde datum
een jaar later, op 25 juni 2015, gaven ze elkaar
het jawoord. Nu twee kinderen rijker, Lotte van
2,5 en Thomas van 10 maanden, heeft het gezin
de eerste stappen gezet op een weg die hun hele
leven verandert.
Heilige onrust
Voordat ze trouwden volgden ze de Pre Marriage
Course. “De cursus was een trigger om na te denken over hoe we ons leven samen in wilden vullen.
Beiden hadden we een sterke wens tot het stichten van een gezin en gezamenlijk ‘iets van betekenis’ te doen,” vertelt Nathalie. “We zijn allebei
erg avontuurlijk en ondernemend. Dan kan je een
goede baan hebben en mooie avontuurlijke vakanties beleven, maar we voelden dat wij meer wilden
dan dat. Cees van Harten wist dat later mooi te
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duiden als een ‘heilige onrust’, dat beschrijft ons gevoel goed.“ Een
belangrijke motivatie van het stel is dat ze vinden dat iedereen dezelfde kansen verdient, waar ter wereld je ook geboren bent. Zoon
Thomas kreeg na zijn geboorte hersenvliesontsteking. “Wij hadden
de luxe een auto te hebben en een ziekenhuis op rijafstand. En de
wetenschap dat anderen voor je bidden bemoedigende ons ontzettend
in die periode, ook die steun gunnen we elk gezin.”
Van jongensdroom tot praktische invulling van het geloof
Als accountmanager was Marc veel onderweg. Op een dag reed hij
langs het hoofdkantoor van de MAF en dacht hij: ‘Nu ga ik daar
eens naar binnen!’. Hij was al bekend met de MAF, vroeger wilde hij
graag piloot worden, maar werd afgekeurd bij de Luchtmacht omdat
hij 2 cm te lang was. “Na dat bezoek aan de MAF begon het op zijn
plek te vallen; dit is iets wat echt bij ons past. We willen ons geloof
graag delen, maar we zijn geen types om op een zeepkist te staan en
het evangelie te verkondigen. Bij de MAF kunnen we een heel praktische invulling geven aan ons geloof.“

“WE WILLEN ONS GELOOF GRAAG DELEN,
MAAR WE ZIJN GEEN TYPES OM OP EEN
ZEEPKIST TE STAAN EN HET EVANGELIE
TE VERKONDIGEN.”

De barmhartige Samaritaan
Marc vergelijkt het werk van de MAF met het verhaal van de
barmhartige Samaritaan. “De Samaritaan had een ezel waarop
hij de gewonde man, die hij langs de kant van de weg vond, kon
vervoeren. Zonder ezel had hij hem niet bij de herberg gekregen.
Dat vehikel, die ezel, dat is de MAF. De MAF biedt met kleine
vliegtuigjes hulp op plekken die anders haast onbereikbaar zijn.”
Vertrouwen dat God zal voorzien
Het is een heel traject waar het gezin in stapt en aan het besluit
hiertoe is veel tijd en gebed voorafgegaan. “Is dit echt Gods weg
voor ons?” vroeg Nathalie zich regelmatig af. “De voorbereiding in Nederland neemt jaren tijd in beslag. Hoe is het voor de
kinderen, zo ver weg te gaan? We weten nu nog niet waar we
straks geplaatst zullen worden. En is het financieel wel haalbaar
om tachtigduizend euro bij elkaar te krijgen voor de pilootopleiding van Marc? Tot slot moeten we ook nog ‘aangenomen’
worden als zendingsgezin. We gooien eigenlijk al onze zekerheden overboord. Toen we al deze zorgen echter aan God mochten overgeven, kwam er een rust over ons. En het besef dat we
nu met de voorbereidingen al aan Zijn Koninkrijk werken, geeft
energie en we vertrouwen erop dat Hij zal voorzien!”

moet studeren en is bezig het fondsen werven op te starten om de
opleiding te bekostigen. De rol van Nathalie is hierbij onmisbaar.
Naast haar baan als beleidsmedewerker is zij de steunpilaar van
het gezin. “Ik geniet ervan om alle ontwikkelingen van de kinderen mee te maken. Mochten we straks in een land terechtkomen
waar ik zelf thuisscholing moet geven, dan zou ik dat zelfs heel
leuk vinden. Verder is het belangrijk dat, als Marc druk is, ik er
ben voor de kinderen en een stabiele thuissituatie creëer voor ons
allemaal.” Daarnaast zijn ze beide ook nog eens in verschillende
rollen actief binnen Mozaiek0318. Een volgende stap in het traject is dat zij als gezin in Engeland de ‘All Nations’-bijbelschool
gaan volgen. Voordat het zover is moeten er echter nog heel wat
vlieguren gemaakt worden.

Vlieguren maken
Voordat Marc met vliegen mocht beginnen, moest hij een assessment maken. Spannend, want maar 17% doorstaat die test. Maar
Marc was daar een van! In april kon hij starten met vliegen. Hoe
lang hij over de vliegopleiding doet, hangt af van de hoeveelheid
tijd en geld dat hij eraan kan besteden. Hij heeft een fulltimebaan,

“

Landingsbanen zien
er op onbereikbare

plekken niet zo uit als
op Schiphol. Vaak moet
je

zoeken tussen het

groen van de bomen en
vind je een kronkelige
baan die nog met een
schep geprepareerd
moet worden.

Kettle and Friends
Momenteel financiert het stel de pilotenopleiding zelf, maar hebben ze ideeën genoeg om fondsen te werven. Van presentaties
bij bedrijven tot sap verkopen; ze willen elke kans aanpakken
om geld in te zamelen voor de opleiding. Trots laat Marc hun
‘Fakkle’ zien: een mooie en compacte buitenfakkel, voorzien van
eigen ‘Kettle & Friends’-logo die tegen kostprijs door een bedrijf voor hen geproduceerd zal worden. Binnenkort zal er gestart
worden met de oprichting van een Thuisfrontcommissie. Deze zal
hen (financieel) ondersteunen in het voortraject en bij de uitzending.
Onze toekomst ligt in Gods hand
Marc besluit met een verhaal van de oprichter van MAF Neder-
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land, Jan Zwart. “Landingsbanen zien er op onbereikbare
plekken niet zo uit als op Schiphol. Vaak moet je zoeken
tussen het groen van de bomen en vind je een kronkelige
baan die nog met een schep geprepareerd moet worden.
Je moet altijd eerst een rondje om de baan heen vliegen,
om eventuele wilde dieren te verjagen. Op een dag wilde
Jan Zwart landen, maar zag hij witte paarden op de baan
die maar niet weg wilden gaan. Hij kon dus niet landen.
Achteraf hoorde hij dat er helemaal geen paarden waren.
Wel waren er drugsbendes in de buurt, met foute plannen.
God beschermde Jan via de ‘paarden’. Dat vertrouwen
hebben wij ook, dat God bij ons is en ons zal leiden.”
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Over Mission Aviation Fellowship
Mission Aviation Fellowship (MAF) is er voor mensen die
in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp
en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen
dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke
5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te
helpen. Elke vlucht van de MAF start met gebed.

COLUMN
Een tijdje geleden besloot ik het klooster in te gaan. Dat was iets
wat op mijn bucketlist stond, maar ook iets wat tijdens het -toen
ingewikkelde- seizoen in mijn leven als een toevluchtsoord voelde.
Gearmd met vijftien niet-afgeschreven liedjes, m’n schrijfboekje en
een paar boeken heb ik mijzelf letterlijk vier dagen stilgezet. Doodeng
vond ik het, maar wat een cadeau.

Wyke
Bokma

In het klooster in Brecht waar 28 nonnen met elkaar in stilte en
afzondering leven, werd ik maandagmiddag ontvangen door de
gastenzuster Theresia. Een hele dikke omarming en ‘ik heb naar je
uitgekeken’ zorgden al voor mijn eerste natte ogen. Ze wandelde
met me door de kloostergangen naar mijn sobere, maar knusse
kamertje en vertelde over het dagprogramma van de zusters. Het
dagprogramma dat zich kenmerkt door stilte, overdenking, gebed
en arbeid. De Vesper was de eerstvolgende dienst waar ik meer dan
welkom was en ook hartelijk voor werd uitgenodigd. Zonder een
grootse katholieke achtergrond, maar met een zekere interesse in
de prachtige symboliek, waren al deze benamingen vrij nieuw. Stilte,
te allen tijde. In het klooster en in de imposante kerk die midden
in het klooster gebouwd was. Langzaam schuifelend kwamen de
zusters, sommigen heel oud, sommigen iets minder oud, in hun witte
gebedsmantels, één voor één de kerk binnen en namen plaats op het
koor dat van stevig eikenhout was gemaakt. Ik zat stilletjes, op de plek
van ‘het volk’ het schouwspel te bestuderen dat zich voor mijn ogen
voltrok.
De Vesper is het 6e gebedsmoment en bevat naast prachtige
melodieën, die de stilte naar mijn idee zo aangenaam opvulde, een
twintig minuten durend stiltegebed. Er leek geen eind aan te komen
aan deze eerste confrontatie met het stil zijn. Ik had al 27 redenen
verzonnen waarom ik écht morgen al wel weer naar huis kon. De
stilte en rust vlogen me aan. Waarom leven deze vrouwen in volledige
afzondering? Waarom zou je dat jezelf aandoen? Ik werd al misselijk
bij het idee. Maar ergens klonk er een stem: “Ik ben nog niet klaar met
je, Wyke.” De dagen die volgden, waren meer dan bijzonder en niet
in woorden uit te drukken. Ik mocht plaatsnemen bij de zusters op
het koor. Met elke dienst die er voorbijging, kwam er een beetje meer
herkenning, kreeg ik een extra glimlach of knipoog van deze prachtige
sterke vrouwen, die hun leven wijden aan het diepe kennen van de
‘Gastheer van het feest van het leven’. Eindeloze wandelingen door het
kloosterbos, de korte gebeden van zuster Theresia, het toch stiekem
‘What a beautiful name it is’ zingen in de lange kloostergangen met de
akoestiek van (ik denk) de hemel. Koos make-uploos door de dagen te
gaan. Echt even de sneltrein af, waar we met elkaar op doordenderen
in dit leven. Het echt omarmen van alles wat er in de stilte omhoog
komt, ook al zijn dat tranen of is dat pijn. Wanneer je jezelf letterlijk
stilzet, ga je pas echt goed voelen wat je hart nodig heeft. Ik hoop
dat je de aankomende zomer de tijd kunt nemen om echt stil te zijn,
want daar in de stilte geef je je ziel de mogelijkheid om je lichaam in
te halen.
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KIDS

TALK

KIDS OVER DE ZOMER, VAKANTIEPLANNEN EN
JEZUS MEE OP REIS.
Tekst: Anna Hop
Foto: Evelyn Koelewijn

Waar denk je aan bij de zomer?
Nyne: Lekker in de zon zitten aan het zwembad of aan
het meer.
Noë: Op vakantie gaan, met speelgoed spelen en ook
zwemmen.
Nyne: Ja, zwemmen is gewoon geweldig.
Wat is je favoriete zomeractiviteit?
Nyne: Spelen met andere kinderen en vrienden
maken.
Noë: Ik houd van zwemmen.
Ga je nog op vakantie?
Noë: Ja. We gaan naar Disneyland.
Nyne: Wij gaan naar Frankrijk. Met papa, mama en
familie.
Als Jezus op vakantie zou gaan, waar zou hij dan heen
gaan denk je?
Noë: Naar de hemel. Omdat z’n Vader daar is.
Nyne: Ja, hij gaat dan op bezoek bij zijn Vader.
Hoe ziet de hemel er dan uit denk je?
Nyne: Ik denk dat het er heel mooi licht uit ziet, met
misschien ook een regenboog.
Noë: Met héle mooie kleuren.
Mis je Mozaiek in de vakantie?
Nyne: Nehhh, ik vind thuis zijn iets leuker.
Noë: Nee, één dag denk ik eraan en andere dagen niet
meer. Dan ga ik lekker dansen.
Naar welke groep ga je in de zomer en heb je er zin?
Noë: Naar groep 4. Dan krijgen we voor het eerst
huiswerk!
Nyne: Ik ga ook naar groep 4. Ik heb er héél veel zin
in: nieuwe vriendjes maken en we krijgen dan voor
het eerst huiswerk. Dan kan ik eindelijk mijn bureau
gebruiken.

Nyne Tamminga (7)
Noe Koelewijn (7)
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Waar denk je aan bij de zomer?
Estelle: IJsjes, zwembad, strand en vakantie.
Nastasia: Ik denk aan heel veel ijsjes en op slippers
lopen.
Jade: Zwembad, korte broeken, ijsjes, de zon en
lekker warm weer.
Ga je nog op vakantie?
Estelle: Ja, naar Kroatië en de Vrij-Zijn week.
Nastasia: Wij gaan naar Italië.
Jade: Lekker naar Mallorca. Super veel zin in!
Denk je dat Jezus ook meegaat op vakantie?
Estelle: Ja. Hij is altijd bij je, dus waarom gaat Hij
dan ook niet mee op vakantie?
Nastasia: Duh. Hij gaat toch altijd overal mee naar
toe!
Jade: In Nederland gaat Hij ook mee, dus waarom
gaat Hij dan niet mee naar het buitenland?
Ik ga op reis en ik neem mee… Wat zijn 3 dingen die
sowieso mee gaan in je koffer?
Nastasia: M’n knuffels, kleren en bikini.
Estelle: Slippers, knuffels en zonnebrand.
Jade: Zonnebril, duikbril en wat kleren.

Jade Bol (11)
Estelle Bos (11)
Nastasia de Graaf (10)
Floris Aikema (9)
Justus Bos (9)

Wat mis je aan Mozaiek op vakantie?
Jade: Met elkaar als vriendinnen bij de Kids, de kerk en
praten over God.
Estelle: Op vakantie is de kerk zo anders. Je hebt daar
andere liedjes en geen leuke Mozaiek-liedjes.
Wist je dat je gemiddeld 50 keer moet likken voordat je
één bolletje van een bolletjesijsje op hebt? Wat is jouw
favoriete ijssmaak?
Jade: Vanille.
Estelle: Macaron. Zooo lekker!
Nastasia: Bosbessen.
Naar welke groep ga je na de zomer? En, heb je er zin in?
Estelle: Groep 8. Heel veel zin in! De eindmusical, op
kamp en je kan je verheugen op de middelbare school.
En dat is cool, want dan ben je groot.
Jade: Naar klas 1! Ik heb er zin in, maar ook weer niet
want ik ga m’n oude klas missen.
Nastasia: Naar groep 8. Ja, erg veel zin in! Maar ook wel
spannend vind ik het, vooral met de eindcito.

Wat gaat er allemaal mee in je strandtas?
Floris: Duikbril, zonnebril, snorkel, opblaasband en mijn
voetbalpakje.
Justus: Telefoon, een boek, zonnebril, snorkel,
waterschoenen, handdoek en m’n sterrenband.
Denk je dat Jezus ook met je meegaat op vakantie?
Justus: Ja, zodat je andere mensen ook op vakantie kan
laten geloven.
Floris: Ja, Hij zegt namelijk dat Hij altijd bij je is en je
nergens alleen naar toe hoeft te gaan. Hij zorgt voor je.

Waar denk je aan bij de zomer?
Floris: Zwemmen, van glijbanen afgaan, voetballen,
korfballen en lekker buiten zijn.
Justus: Zwemmen, waterskiën, de boot zelf besturen,
volleyballen.
Ga je nog op vakantie?
Floris: Ja, naar Frankrijk en naar de New-Wine.
zomerconferentie. Maar vooral ook lekker een beetje
niksen.
Justus: Naar de Efteling.
Ga je liever naar het zwembad of naar het strand?
Floris: Strand, omdat dat lekker groot is, met golven enzo.
Minpunt van de zee vind ik wel dat het zo zout is.
Justus: Zwembad: je kan er duiken, het is lekker diep en er
zijn glijbanen.

Wat mis je aan Mozaiek op vakantie?
Justus: De muziek.
Floris: De gezellige vrienden en de teamleiders.
Als Jezus op vakantie zou gaan, waar zou Hij dan heen
gaan denk je?
Justus: Naar de hemel. Hij is gekruisigd en daarna ging
Hij naar de hemel.
Floris: Naar Israël. Hij is daar geboren en daar wil Hij ook
weer terugkomen.
Naar welke groep ga je na de zomer? En, heb je er zin in?
Floris: Groep 7. Ik heb er zin in, want dan ga ik nog meer
dingen leren en ook fietsexamen doen.
Justus: Groep 6. Dat is leuk want dan heb je
waterpolotoernooi en ga je vaker op schoolreis.
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Het succes van

ALPHA
Tekst: Anja Diepeveen / Foto: Regina van de Munt

Alpha is een wereldwijde evangelisatie-organisatie. In
Nederland zijn zo’n duizend kerken betrokken bij Alpha.
Alpha Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2030
een miljoen deelnemers te hebben bereikt. Ook binnen
Mozaiek0318 is de Alpha-cursus erg populair; het is niet
vreemd dat er vijftig tot zestig aanmeldingen per cursus
zijn. Wat is toch het geheim van Alpha?

Frans van Tuil
Frans van Tuil is teamleider Alpha binnen Mozaiek0318.
“Alpha staat bekend als een basiscursus in het christelijk
geloof. Dat vind ik best een beetje jammer. We treffen
inderdaad mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest
en de verhalen uit de Bijbel niet kennen. Maar er zijn nog
meer mensen die al langer naar de kerk gaan, maar dat vaak
uit gewoonte doen. Voor hen is Alpha een manier om hun
geloof (nieuw) leven in te blazen. Bijvoorbeeld op het gebied
van bidden; ze zijn tot dan toe gewend om traditioneel
voor het eten te bidden, maar bij Alpha ontdekken ze dat
je overal voor kunt bidden. Op ieder moment en op iedere
plek. Ik vind het een levensveranderende cursus. Je hebt
tien weken de tijd om met elkaar te praten over je relatie
met God en dat is een uniek concept. En natuurlijk kunnen
mensen er ook kennismaken met het geloof, want we praten
over verschillende thema’s. Eigenlijk vind ik dat ieder mens
een keer in zijn leven een Alpha-cursus moet volgen.
Binnen Mozaiek0318 krijgen we alle ruimte. We hebben een
cursus die in januari start en een cursus die in september
start. Omdat de laatste groepen zo verschrikkelijk vol waren,
is er afgelopen mei een extra cursus gestart. Zo gaaf om te
zien dat het zo’n succes is! Daarnaast hebben we ook nog
een Student Alpha en een Alpha Youth, die we samen met
andere kerken organiseren. En ik denk dat het ook goed
voor een kerk is om een Alpha-team te hebben. Bij Alpha
Nederland leren we altijd dat in een gezonde kerk ook een
gezonde Alpha kan draaien.
Alpha dankt haar succes vooral aan het basisconcept.
Dat houdt in dat er samen gegeten wordt, een gemeenschappelijke inleiding op het thema van die avond is en
dat er daarna doorgepraat wordt in kleinere groepen.
En daar mag alles gezegd worden, ook als je er niets van
snapt of gelooft. Je mag je kwetsbaar opstellen. En je trekt
drie maanden lang met elkaar op. Er ontstaan dan ook
regelmatig vriendschappen.”
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“Eigenlijk vind ik
dat

ieder mens

een keer in zijn
leven een

Alpha-

cursus moet volgen

Hielke en Nelleke Doetjes
Drie jaar geleden werden Hielke en Nelleke gevraagd om
gespreksleiders te worden. Het jaar daarna werden ze
teamleiders.
Hielke: “Alpha heeft ons hart. Het is een fantastische formule.
Het is heel apart, maar je ziet dat mensen veranderen. En
ja, hoe komt dat dan? Ik denk dat het te maken heeft met
het feit dat je zo’n avond begint met samen te eten. En als
je later op de avond in een kleinere groep bij elkaar zit,
dan hoor je dat mensen veel met elkaar delen. Soms zie je
mensen met een harde, afwachtende blik binnenkomen en
na tien weken met een zachte blik weer weggaan. Ik heb zelf
vroeger ook wel eens gedacht: ‘Ach, die verhalen…’, maar
het zijn echte, bijzondere verhalen.”
Nelleke: “Alpha bindt echt samen. Je komt als onbekenden
op een cursus en binnen twee of drie weken zie je al hele
gave dingen gebeuren. Je staat erbij en je kijkt ernaar! Het is
duidelijk dat de Heilige Geest aan het werk is. Alpha is gaaf,
maar zonder Jezus is het niks. We hebben de Heilige Geest
nodig. Halverwege de cursus is het Alpha-weekend. Dit heeft
het thema ‘De Heilige Geest’. Daar zie je ook zulke bijzondere
en ontroerende dingen gebeuren. Tijdens de vorige cursus
waren er ook een aantal deelnemers die God niet kenden en
niet geloofden. Hiervan lieten drie deelnemers zich aan het
einde van de cursus spontaan dopen. Dat is zo gaaf!”

“Iemand zei op een bepaald moment:
‘Ik ben thuisgekomen.’ Dat noem ik nou
succes.”

Hielke: “Tijdens diezelfde cursus waren er ook een paar
mensen, die al van alles hadden geprobeerd op godsdienstig
gebied. Ze kwamen naar Alpha met een bepaalde leegte,
met vragen. Je zag tijdens het verloop van de cursus iets
gebeuren met die mensen. Iemand zei op een bepaald
moment: ‘Ik ben thuisgekomen.’ Dat noem ik nou succes.
Mensen mogen vragen stellen. Hoeveel en welke het ook
zijn. We zijn laagdrempelig en bieden openheid. Iedereen
wordt gehoord. Kom maar met je zoektocht en je vragen en
maak kennis met het christelijk geloof.”

De positieve uitstraling van een collega maakte mij erg
nieuwsgierig. Zij vertelde me over haar kerk: Mozaiek0318.
Samen met mijn man keek ik naar een aantal preken op
YouTube. Dat had zo’n grote impact op ons, dat we september
vorig jaar op een zondagochtend naar de Basiliek reden. We
voelden ons welkom en geliefd. Ook werd er gesproken over
Alpha. Mijn man gaf aan deze cursus te willen volgen en
omdat ik dat al heel lang wilde, meldden we ons samen aan.
En ook al kenden we het christelijk geloof al, we ontdekten
tijdens de cursus nieuwe dingen en leerden op een andere
manier te kijken naar bepaalde zaken. Door de Alpha-cursus
ben ik gegroeid in mijn geloof. Ik heb echt een relatie met
God gekregen. Het is zelfs zo bijzonder, dat ik tijdens de
dienst op de zondag van de laatste Alpha-avond geroepen
werd om me te laten dopen. Mijn man liet zich ook spontaan
dopen!

Mieke van Strien
Mieke volgde vorig jaar de Alpha-cursus samen met haar
man.
“We waren al jaren lid van de hervormde kerk in Renswoude.
Door lichamelijke problemen was het voor mij niet meer
mogelijk om naar de kerk te gaan. Hierdoor bleven mijn
man en kinderen ook thuis. Er volgde een operatie en een
periode van herstel. Ik begon daarna aan een nieuwe baan.

Het mooiste moment van de Alpha-cursus was voor mij zeker
het weekend. Ik vond dat best spannend. De vrijdagavond
was een mooie en gezellige avond, waardoor ik de spanning
wat kon laten zakken. Maar tijdens de zaterdag gebeurden
er hele bijzondere dingen. Heel intens, doordat je praat over
de Heilige Geest en samen bezig bent voor en met God.
Daarnaast vond ik het gezamenlijk eten ook fijn tijdens de
avonden. Dat was een ontspannen moment. Op die manier
leerden we elkaar kennen en durfden we open naar elkaar te
zijn. Dankzij de Alpha-cursus heb ik veel nieuwe ‘geestelijke’
vrienden gekregen. Wat mooi om te zien wat God met mij
gedaan heeft!”
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GESLAAGD!

What’s next?

JONGEREN OVER HUN TOEKOMSTPLANNEN.
Tekst: Anja Hoogeveen / Foto: Regina van de Munt

Naomi Lenards (15 jaar)
Geslaagd voor VMBO-kader op het CSV in Veenendaal.
Lievelingsvak?
Engels
Mirte van de Pol (16 jaar)
Geslaagd voor HAVO (Natuur & Gezondheid) op het Guido de
Brès in Amersfoort.

Saaiste vak?
Wiskunde, dat heb ik er meteen uitgegooid.

Lievelingsvak?
Engels

Gaat het meest missen?
De band die je hebt opgebouwd met je klas en de leraren.

Saaiste vak?
Natuurkunde, dat vond ik écht heel saai.

Gaat het minst missen?
Oei, die is lastig! Ik denk de verplichte vakken. Straks zit mijn
tas vol met boeken die ik leuk vind.

Gaat het meest missen?
Mijn vrienden en de vertrouwde omgeving van de middelbare
school.
Gaat het minst missen?
Het fietsen! Elke dag van Spakenburg naar Amersfoort, drie
kwartier heen en drie kwartier terug.
Als kind wilde ik?
In het ziekenhuis werken! Al van jongs af aan begint het te kriebelen, zodra ik een ziekenhuis binnen stap.
Vervolgopleiding?
Ik ga HBO-V doen op de CHE, daar word je opgeleid als verpleegkundige.
Toekomstplannen?
Na deze opleiding wil ik misschien nog doorleren voor
operatie-assistente. Dit is een opleiding die je volgt in het
ziekenhuis, dus dan kun je al wel aan het werk.
Droomt van?
Ik wil heel graag een paar maanden naar Oeganda of bijvoorbeeld stagelopen in het buitenland. Het lijkt me heel tof om
zoiets te doen!
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Als kind wilde ik?
Iets met baby’tjes doen.
Vervolgopleiding?
Ik ga de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg
volgen op het ROC en daarna wil ik doorleren voor
kraamverzorgster.
Toekomstplannen?
Deze opleiding is best wel breed, daarmee ben je ook
gediplomeerd voor ouderenzorg bijvoorbeeld. Dus mocht
het in de kraamzorg toch niet helemaal ‘bevallen’, dan kan
ik altijd nog overstappen naar de ouderenzorg, wat ik ook
erg leuk vind!
Droomt van?
Ik wil heel graag een zendingsreis maken, als kind al!
Bijvoorbeeld met Compassion, om kinderen te helpen en
een onbekende cultuur te ervaren.

Gaat het meest missen?
Vrienden uit de buurt.
Gaat het minst missen?
Verplichte vakken.
Als kind wilde ik?
Profvoetballer worden (lacht hardop). Ik heb altijd al iets
met sport willen doen!
Vervolgopleiding?
Ik ga de opleiding Sportkunde volgen in Nijmegen. Dat
is een brede opleiding en in het derde jaar kun je kiezen
uit drie richtingen: Sport & Business, Sport & Society of
Sport & Health.

Ruben Ravesloot (17 jaar)
Geslaagd voor HAVO (Economie & Maatschappij) op het CLV in Veenendaal.
Lievelingsvak?
Heel cliché, maar ik zeg ‘gym’.
Saaiste vak?
Geschiedenis

Toekomstplannen?
Ik wil iets gaan doen met evenementenorganisatie.
Denk bijvoorbeeld aan de Mud Masters Challenge of de
Nijmeegse Vierdaagse. Daarbij gaat het niet alleen om
de sport, maar ook om een stukje bewustwording in de
maatschappij over het belang van bewegen en gezondheid.
Droomt van?
Ooit wil ik een groot evenement organiseren! Bijvoorbeeld het EK-vrouwenvoetbal.

“Ooit wil ik een groot evenement organiseren! Bijvoorbeeld het EK-vrouwenvoetbal.

Roos Smeijers (15 jaar)
Geslaagd voor MAVO (TL) op het Ichthus College in Veenendaal.
Lievelingsvak?
Beeldende vorming
Saaiste vak?
Wiskunde!
Gaat het meest missen?
Mijn vrienden en dat de school dichtbij is. Het was maar twee minuutjes
fietsen!
Gaat het minst missen?
Al dat huiswerk! Op mijn vervolgopleiding kan ik de meeste dingen
tijdens de opleiding doen en heb ik veel meer vrije tijd.
Als kind wilde ik?
Politie te paard worden! Daar ben ik letterlijk en figuurlijk maar van
afgestapt.
Vervolgopleiding?
Ik ga een MBO-opleiding doen voor Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen. Ik wil graag mensen met problemen helpen om weer terug
te komen in de maatschappij.
Toekomstplannen?
Hierna wil ik nog een HBO-opleiding Social Work volgen op de Christelijke Hogeschool Ede.
Droomt van?
Na mijn studie wil ik graag een lange reis maken naar Afrika. Hiervoor ben
ik al een jaar aan het sparen!
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LOVE2MEET

bij Mozaiek

Zelf een L2M groep starten?
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een L2M groep te
starten. Belangrijk is wel dat er een contactpersoon voor
de groep is en dat de inhoud en invulling past bij binnen
de doelstellingen van L2M en het DNA van Mozaiek.
Ga voor meer informatie naar de websites
mozaiek0318.nl/love2meet of
mozaiek033.nl/love2meet

MOZAIEK IS EEN GROTE KERK. OM ERVOOR TE
ZORGEN DAT JE JE NIET VERLOREN VOELT IN DE
MENSENMASSA OP ZONDAG ZIJN ER IN BEIDE
GEMEENTEN LOVE2MEET GROEPEN. OP DEZE
MANIER KUN JE ELKAAR ALS MOZAIEKERS BETER
LEREN KENNEN. ER ZIJN LOVE2MEET GROEPEN
IN ALLERLEI SOORTEN EN MATEN. ZO ZIJN ER
GROEPEN VOOR SPORTERS, KOOKLIEFHEBBERS,
JONGE KOPPELS, ALLEENSTAANDEN, SENIOREN
EN ONDERNEMERS. DE LOVE2MEET GROEPEN
ZIJN ONDERVERDEELD IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN: DELEN & ONTMOETEN, GELOOF &
WORSHIP EN HOBBY & INTERESSE.

Hobby & Interesse

Bikers 1
Bikers 2

Zaalvoetbal
- Nijkerk

Zaalvoetbal

Love2MTB
Bible journaling Omgeving Nijkerk

Haken

Koken 1
Koken 2

Handwerken

Love2Game

Fietsgroep - Omgeving
Bunschoten

Wandelen

Israelisch koken - Lechajim
Ondernemers

0318
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Wandelen Bunschoten-Spakenburg

Love2Game - Nijkerk

033

Delen & Ontmoeten

De Glind e.o.

Open

Meet & Eat

Jonge stellen 1
Jonge stellen 2
Jonge stellen 3
Jonge stellen 4
Jonge stellen 5

Leusden e.o.
Ede 1
Ede 2
Ede 3
Ede 4

Arnhem

Woudenberg

Renswoude
Barneveld - 4WomenOnly

Barneveld 25+
Delen en ontmoeten 1
Delen en ontmoeten 3
Delen en ontmoeten 4

25+
Singles regio 033

Leersum
Jonge gezinnen 2
Jonge gezinnen 3

Mommy0318 1
Mommy0318 2

Voorthuizen

55+
Alleenstaande ouders

Love2BeMan - 30+

Barneveld
Jonge vaders

PuberOuders

Bennekom e.o.

Barneveld - jonge gezinnen

Koel 1
Koel 2

Bunschoten - 4WomenOnly

Ontmoeting Leusden

Home 0341 - Putten
Love2Enjoy - omgeving
Bunschoten

Ontmoeting 035

033

Rhenen

0318

Bijbel in 1 jaar

Love4Israel

Bijbelstudie

Gebed

Geloof & Worship

Vreugdevol gebed in
het Woord

Love2Wine

Luisterend bidden
0318

033
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ONZICHTBAAR EN
ZICHTBAAR TEGELIJK:

het verhaal van het mediateam
Tekst: Myrna Mondria / Foto: Regina van de Munt
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Het is zondag 7:30 uur. Menno Klok loopt de grote zaal
van de Basiliek in en komt de eerste bandleden tegen
die met een kop koffie bij het podium staan. Menno
gaat links naast het podium, vanuit de zaal gezien, de
deur door. Hij pakt de trappen helemaal omhoog naar
de tweede verdieping backstage en zet de computerschermen en het bedieningspaneel van de regietafel
aan. Menno’s media taak is begonnen.
Elke zondag werkt een mediateam van drie personen aan de
beelden die u ziet op de schermen tijdens de dienst. Twee
mannen/vrouwen zoeken steeds een scherp shot met de
camera en worden aangestuurd door de regisseur. Die ziet
de beelden van de camera’s continu op zijn computerschermen en bepaalt welk beeld live in de zaal te zien is. Een
close-up van de gitarist, een heen en weer lopende spreker
of de hele band in beeld, de regisseur bepaalt dit. Menno
vertelt: “Het is een beetje een gekke rol die je hebt als regisseur. Want ik ben als persoon totaal onzichtbaar voor
iedereen die in de zaal zit, terwijl het werk dat ik oplever
juist heel zichtbaar is. Het is echt een grote taak om te mogen bepalen welk beeld versterkend is voor het verhaal dat
op het podium verteld wordt. En ik denk daarbij steeds een
stapje vooruit. Als ik de gitarist een solo hoor/zie inzetten,
willen we natuurlijk een ingezoomd beeld daarvan. Dat
shot moet direct klaar staan en te zien zijn in de zaal. Dat
onverwachte, waarop ik steeds moet inspelen, geeft een
plezierige spanning in dit regiewerk.”
Misschien heb je wel eens een preek uit een zondagdienst
teruggekeken via YouTube. Ook dat wordt mogelijk gemaakt door het mediateam. De regisseur zorgt ervoor dat
de hele dienst, nu dus driemaal per zondag, wordt opgenomen. Na afloop overlegt hij met de spreker welke van de
drie preken online gezet mag worden. Vervolgens knipt de
regisseur de preek -als het ware- uit de totale dienst, zodat
deze dezelfde middag nog op YouTube staat. De beelden
die worden gemaakt, moeten dus zowel voor de bezoeker in
de kerk als voor de online kijker perfect zijn. Met die twee
brillen op doet de regisseur continu zijn werk.
Het mediateam bestaat inmiddels uit 30 mensen. Menno
vertelt waarom mensen kiezen voor dit team: “Een aantal
van ons zijn professionele cameramensen. Dat is gaaf, want
zij verhogen de kwaliteit. Voor anderen is het een mogelijkheid om iets te doen, wat ze anders nooit zouden doen.
Hier mag je bijna direct zelf achter de camera, en de apparatuur waarmee we mogen werken is heel goed. Ik zie
teamleden echt genieten van het feit dat ze mooi beeld mogen maken in hun kerk. Dat is gaaf.”

“Het is een beetje
een gekke rol die je
hebt als

regisseur.

Want ik ben als
persoon totaal

onzichtbaar

voor iedereen die in
de zaal zit, terwijl het
werk dat ik oplever
juist heel

zichtbaar

is.

Het is zondag 15:00 uur. Menno heeft de camera’s
klaargezet, snoeren gecheckt, drie diensten geregisseerd,
alles opgenomen, overleg gehad met de spreker en de preek
klaargezet voor YouTube. De beeldschermen gaan uit.
Terwijl hij denkt ‘we hebben weer een mooi verhaal vertelt vandaag’ verlaat hij als een van de laatste Mozaiekers
tevreden het pand.
Geïnspireerd door dit verhaal om zelf cameraman/vrouw
of regisseur te zijn? Sluit je gerust aan bij het mediateam.
Stuur hiervoor een bericht naar contact@mozaiek0318.nl
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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 of
contact@mozaiek033.nl

VOORGANGERSTEAM

Ido Buwalda, Cees van Harten en Kees Kraayenoord

OUDSTENTEAM

Bert Bosscha, Rommy van Harten, Ejo en Akke Smit,
Freek Twilt

ICT

SECRETARIAAT MOZAIEK0318

Coördinator Mozaiek0318 en Mozaiek033: Herman
Pol

SECRETARIAAT MOZAIEK033

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 websites
van Mozaiek0318 en Mozaiek033 en de App. Daarnaast
zorgen we ook dat het team in @Home kan werken.

Nicole Kraayenoord, Laura Pol en Gerdien de Wit
Mozaiek0318 is bereikbaar via:
contact@mozaiek0318.nl. Op dinsdag t/m vrijdag is het
secretariaat ook telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

Esther Algra en Judith de Graaf
Mozaiek033 is bereikbaar via contact@mozaiek033.nl.

PIJLERS EN COÖRDINATOREN
CARE
Coördinator Mozaiek0318: Carola Twilt
Coördinator Mozaiek033: Eveline de Jong
Binnen de pijler Care zijn we gericht op aandacht voor
jouw verhaal en de bijbehorende zorg. Er zijn teams
beschikbaar voor pastorale zorg voor jong en oud, voor
een veelheid aan hulpvragen.

COMMUNICATIE
Coördinatoren Mozaiek0318:
Chrissy-anne Lammers en Hilde Stapert
Coördinator Mozaiek033: Emiel Hop
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318 en
Mozaiek033 gecommuniceerd en daarmee iets verteld
over de gemeentes, onze wensen en verlangens, onze
boodschap, missie en visie. Denk bijvoorbeeld aan de
websites, nieuwsbrieven, het drukwerk, audiovisuele
content, het Mozaiek Magazine en het beheer van onze
social mediakanalen Instagram, Facebook, Twitter en
YouTube.

CONNECT
Coördinatoren: vacant
Verbinding… dat is wat we zoeken in onze grote
gemeentes! Ons doel is dat iedereen het gevoel van ‘erbij
horen’ ervaart en zich gezien en geliefd weet. Niet alleen
door onze Vader, maar ook door elkaar. Dit doen we via
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ons kringenwerk Love2meet, maar ook door het bieden
van verschillende cursussen waarbij verbinding centraal
staat, zoals de Alpha Cursussen, Pre Marriage Course en
de Marriage Course.

FACILITY EN BEHEER
Coördinator Mozaiek0318: Marco van Schoonhoven
Coördinator Mozaiek033: Zeger van Twillert
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.

MOZAIEK KIDS (0-12)
Coördinator Mozaiek0318: Lisanne Koudijs
(Kidspastor)
Coördinatoren Mozaiek033: Janet Kleijne en Maxim
van Ommen Kloeke
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!

MOZAIEK WORSHIP
Coördinator Mozaiek0318: Rebbeca van der Kruijt
Coördinator Mozaiek033: Remco de Groot
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.

EVENTS
Coördinator: Herman Pol
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.

SERVE
Coördinatoren Mozaiek0318: Jan en Wilke Meijering
Coördinator Mozaiek033: Danielle de Graaf
(opstartfase)
Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’.
Wij verlangen er naar om ook Gods liefde uit te delen buiten
onze gemeentes. Dit kan onder meer door ondersteuning
te geven aan mensen of projecten die passen binnen de
visie en identiteit van Mozaiek. Wij geloven dat daarin de
aanbidding van onze God en het doen van gerechtigheid
hand in hand gaan. Daarmee willen we graag praktische
hulp geven aan hen die dat nodig hebben.

FINANCIËN

Coördinator Mozaiek0318: Frits Versluis
Coördinator Mozaiek033: Wim de Jong
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.

GROW

Coördinator Mozaiek0318: Johan Ravesloot
Geloof in groei & groei in geloof! Ons motto geeft het
al aan: we willen binnen Mozaiek0318 en Mozaiek033
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.)

WE ARE YOUNG (12-25+)
Coördinator Mozaiek0318: Dick van Noort
(Youthpastor)
Coördinatoren Mozaiek033: Christiaan en Esmeralda
Kooloos
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.

PRAYER
Coördinator Mozaiek0318: Vacant
Coördinatoren Mozaiek033: Eeuwe en Yvette
Kamsteeg
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 gemeentes
doen. We bieden trainingen aan en organiseren avonden
waarin het gebed centraal staat. Na afloop van elke
zondagse samenkomst staan er teams klaar om voor je te
hebben als je daar behoefte aan hebt.

WELCOME
Coördinator Mozaiek0318: Heike van Teylingen
Coördinatoren Mozaiek033: Wouter Hopman en Elles
de Graaf
Elk moment dat wij als gemeentes 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.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over onze pijlers en/of de activiteiten die we organiseren, neem
dan een kijkje op de websites www.mozaiek0318.nl of www.mozaiek033.nl.
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15 + 16 NOV 2019
DE BASILIEK - VEENENDAAL

WORSHIP - PRAYER - JUSTICE

RESERVEREN VIA: MOZAIEKWORSHIPCONFERENCE.NL
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