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God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Colofon
Dit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk
voor de regio Veenendaal. Wij geloven dat God van je
houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke
zondag houden we twee kerkdiensten. De 1ste dienst
begint om 9:30u en de 2de dienst begint om 12:00u.
Je bent welkom. Gewoon, zoals je bent.
In de zomerperiode, juni t/m augustus, hebben we
ander begintijden. De 1ste dienst begint om 9:00u en
de 2de dienst begint om 11:30u.
Het Mozaiek0318 Magazine 11 verschijnt in een oplage
van 1500 exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl kun je
alle uitgaven downloaden.

redactioneel

Welkom in het dikke zomernummer van Mozaiek0318
Magazine!
Lekker veel leesvoer voor onderweg, op jouw
vakantiebestemming of thuis in je favoriete (luie) stoel. We
hebben iets speciaals voor de kleine vakantiegangers onder
ons: een kleurplatenwedstrijd. Het uitleven met kleuren en
inleveren bij de informatiebalie kan t/m 30 juli. Wie weet win
jij een mooie prijs na de zomervakantie.

Dan even iets heel anders. Als je stiekem al hebt gespiekt;
onderaan de pagina zie je een andere foto dan voorheen.
Dit is namelijk mijn eerste editie als hoofdredacteur. Ik heb
onlangs deze mooie taak overgenomen van Martin de Wit,
die verantwoordelijk was voor maar liefst tien edities van ons
magazine. Ik wil dan ook graag deze ruimte gebruiken om
hem in de spotlight te zetten. Wie kan er beter een eerbetoon
Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door:
schrijven aan Martin dan degene die ook aan de wieg stond
Lotte Achterberg | Columnist / Correcties
van het magazine: Ferry Gerritsen. “Ik weet het nog goed, het
Michiel Achterberg | Grafisch ontwerp / Vormgeving
was oktober 2014, in een klein kantoor in de Veenendaalhal.
Rudy Boone | Correcties
Martin, Rianne en ik kwamen voor het eerst bij elkaar. Het
Wilma Koppenaal | Verslaggeving
idee voor een heus Mozaiek0318 Magazine hing al een
Anja Diepeveen | Verslaggeving
tijdje in de lucht, maar was nooit echt concreet geworden.
Alize Diepgrond | Fotografie
Martin was gelijk razend enthousiast. Hij en Rianne kwamen
Doreth Lagerwey | Kleurplaat
met ideeën voor allerlei rubrieken en hun energie werkte
Pim Molemaker | Verslaggeving / Correcties
aanstekelijk. Vastbesloten hakten we de knoop door om
Machiel Mondria | Eindredactie / Fotografie
een pilot te maken met een Kerstnummer. Wat een succes
Myrna Mondria | Verslaggeving
Regina van de Munt | Fotografie / Fotocoördinatie
was dat! Als ik daaraan terug denk, voel ik vooral weer het
Marcel Sloothaak | Correcties
enthousiasme van het kleine team.
Gerdien de Wit | Secretariële ondersteuning
En nu, vele edities en bijna drie jaar later, waarin het
Martin de Wit | Verslaggeving
magazine geweldige sprongen vooruit heeft gemaakt, is het
Suzanne van de Zande | Fotografie
tijd voor Martin om het stokje door te geven. Ik weet zeker
dat ik namens vele Mozaiekers spreek als ik hier een diepe
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“Acht…, negen…., tien…” Wat komt er ook alweer na de tien? Ik probeer me de getallenlijn die
voorin de klas hangt voor de geest te halen. Welk getal staat achter de tien? Ach, wat maakt
het ook uit. Papa kan zich vast ook wel verstoppen in tien tellen. “Wie niet weg is, is gezien!”
roep ik. Mijn schelle kinderstemmetje galmt door de straat. Ik trek mijn handen voor mijn ogen
weg. Vluchtig tuur ik om me heen om te zien of papa niet toevallig net te laat achter een auto
weg duikt. Na een aantal seconden komt het besef dat hij vast al een goede verstopplek heeft
weten te vinden. Aarzelend verlaat ik de buutplek.

18 november

Landelijke dag
van aanbidding
Onze tweede landelijke dag van aanbidding is op zaterdag 18 november aanstaande. Martin Smith (UK) is dit jaar onze gast. Hij is bekend als frontman
van Delirious. Delirious is bekend van ‘Majesty’, ‘Waiting here for You’, ‘I could
sing’ en ‘Your love forever’ en treedt overal ter wereld op. Delirious is één van
de grootste worshipbands aller tijden.
Ook dit jaar hopen we weer veel mensen te ontvangen
uit verschillende kerken in Nederland en daarbuiten om
te bemoedigen, ontmoeten en toe te rusten. Overdag
ligt de nadruk op onderwijs. ‘s Avonds willen we als
gemeente God aanbidden in een aanbiddingsconcert
waar ook Martin zijn medewerking aan verleent.
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Dus zet deze datum vast in je agenda! Informatie over
opgave volgt. Houd hiervoor ook de website in de gaten
(mozaiek0318.nl en mozaiekworship.nl).

Er is enige tijd verstreken als ik nog steeds op zoek ben. Voor de derde keer loop ik langs
dezelfde speeltuin waarin de schommels zich eenzaam laten beroeren door de wind. De
wipwap heeft het nog even zwaar aan zijn linkerarm en onderaan de glijbaan ligt nog altijd
dezelfde plas water waarop een stel dorre blaadjes hun nederzetting heeft gevestigd. Maar
nergens een spoor van mijn vader. Waarom moest hij nu weer op een onmogelijke verstopplek
gaan zitten?
Hij bekijkt het maar, denk ik, als we gaan eten komt hij me vanzelf wel zoeken. Chagrijnig plof
ik neer op één van de schommels neer en trek mijn telefoon uit mijn broekzak. Als ik Facebook
open merk ik op dat een klasgenoot vandaag zestien is geworden. Met een cliché berichtje
feliciteer ik haar. Vervolgens tik ik het Netflix-icoontje aan om de tijd tot aan het avondeten te
doden met een goede serie.
Het begint donker te worden als mijn telefoon signaleert dat mijn batterij bijna leeg is. 22.00
uur, is het laatste wat mijn blik vangt voordat mijn telefoon uitvalt en een zwart beeldscherm
nalaat.
Zo laat al? Ik verbaas me. Mijn kinderen zullen vast niet kunnen slapen zonder een kus van hun
moeder. Ik sta op van de schommel met de intentie om naar huis te gaan, maar realiseer me
dan plotseling wanneer ik hier ben gaan zitten.
Ik herinner me de boom waar ik een poos geleden heb staan tellen. Ik was een enthousiaste
kleuter; ik droeg altijd een brede glimlach op mijn gezicht en ik had twee grote donkerbruine
ogen waarmee ik de wereld om me heen met verwondering waarnam.
We speelden verstoppertje, mijn vader en ik.
Heb ik hier dan al zo lang gezeten? Nee, het zal toch niet? Verschrikt constateer ik dat ik nooit
meer ben gaan zoeken… Zal hij nog steeds verstopt zitten? Hoe had ik hem kunnen vergeten?
Daar staat hij, bij de boom waar ik ooit begon met tellen. Een liefdevolle, maar ook bezorgde
blik in zijn ogen.
“Sorry pap, het spijt me zo.” Ik sla mijn ogen naar de grond. Nauwelijks durf ik hem aan te
kijken.
“Het is goed, mijn kind. Ik ben blij dat je me gevonden hebt.”
“Hoe lang al pap, hoe lang heb je hier gewacht? Al die tijd? Waarom?” Verontwaardigd
overspoel ik hem met vragen. “Waarom bleef je hier terwijl ik al gestopt was met zoeken?”
Even is hij stil. Vervolgens legt hij zijn hand op mijn schouder en zegt: “Ik wist dat je hier terug
zou komen en ik wilde dat je me dan zou vinden.”
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tekst: Pim Molemaker • foto: Regina van de Munt

In elke editie van Mozaiek0318 Magazine
onderwerpt de redactie een nieuw deel van
de kerk aan zeven prangende vragen.
Deze keer: Peter van Veluw

Handen omhoog
of handen
gevouwen?
•	Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
Op de bank hangen. Ik doe dat maar af en toe, maar
soms zijn er momenten dat ik gewoon even niets te
doen heb of nergens zin in heb. Dan kijk ik tv, blader ik
wat folders door of pak ik de iPad erbij.
• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Luisteren. Als ik in gesprek ben met anderen zoek ik
echt contact, richt ik mijn aandacht op hen en ben ik
betrokken. Ik merk dat aan anderen, omdat ze zich dan
vaak openstellen en mij vertellen over hun persoonlijke
situatie. In mijn werk als beleidsmedewerker sociaal
domein bij de gemeente Neerijnen is goed luisteren een
belangrijke eigenschap wanneer ik bijvoorbeeld in gesprek ben met andere gemeenten, zorginstellingen, etc.

naam

Peter van Veluw
leeftijd

55 jaar
woonplaats

Veenendaal
relatie

getrouwd met Gera
kinderen

Rik (22), Rens (20),
Ruben (17) en Elias (14)
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• Wie is een voorbeeld voor je?
Mijn schoonvader. Het contact met mijn eigen vader
was goed maar ging niet zo diep. Met mijn schoonvader was het intenser. Hij had een groot hart voor God
en de natuur, toonde betrokkenheid met de mensen
om hem heen, was sociaal voelend, had een luisterend
oor en brede belangstelling. Wij konden erg goed met
elkaar opschieten en, hoewel hij het nooit gezegd heeft,
merkte ik dat hij mij beschouwde als één van zijn eigen
kinderen. Helaas is hij vorig jaar overleden.
•	Handen omhoog of handen gevouwen?
Handen gevouwen en soms open, maar niet omhoog,
nog niet in ieder geval. Ik merk dat ik daar langzaam in
verander. Ik ben opgegroeid in een traditie waar je niet
op die manier je geloof uit. Toch raakt het mij wanneer
ik mensen om mij heen zie die zo enthousiast zijn en vol
passie hun handen in de lucht steken. Ik weet eigenlijk
niet exact wat mij daarin tegenhoudt, maar aan de
andere kant maakt het ook niet uit hoe je aanbidding is;
God kijkt uiteindelijk naar je hart.

• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
Een acht. Vroeger waren we gewend om twee keer per
zondag naar de kerk te gaan. Langzamerhand merkte
ik dat dat moeizamer ging. Dat had enerzijds te maken
met het feit dat we opgroeiende kinderen hadden die
daar moeite mee hadden, maar ook omdat ik soms
de sociale druk voelde van andere gemeenteleden. Bij
Mozaiek0318 word je daar vrij in gelaten. Het mooie is
dat ik nu naar de kerk ga omdat ik dat wil, sterker nog,
iedere zondag spring ik vol verlangen op mijn fiets en
vind ik het jammer als de dienst is afgelopen.
• Waar zit je in de Basiliek?
Beneden, in het midden, in het middelste stuk. We proberen dezelfde plek aan te houden om de mensen om
ons heen te leren kennen.
• Wat is voor jou stille tijd?
Mijn stille tijd is vrijwel iedere ochtend tussen zes uur
en half zeven, voordat ik weg ga naar mijn werk. Ik
neem dan tijd voor overdenking waarin ik mij richt tot
God of wat uit de Bijbel lees. Het helpt mij om in contact
te komen en te blijven met God. Daarnaast geeft het mij
innerlijke rust en energie om de dag in te gaan. Soms
luister ik naar muziek zoals Casting Crowns of Bethel,
daar kan ik soms echt door geraakt worden. Nu ik dat
zeg, bedenk ik me dat ik vaker die muziek op zou moeten zetten op de momenten dat ik bezig ben met mijn
favoriete nutteloze bezigheid.
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Getuigenis
We zitten in zijn huiskamer en hij heeft net een heerlijke cappuccino voor
me gemaakt. Zijn vrouw Lydia is een avondje uit. In alle rust begint hij me
te vertellen over de heftige gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Henk

Henk van Vlastuin

van Vlastuin spreekt over zijn ziekte, de impact ervan op zijn omgeving en
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benadrukt vooral zijn vertrouwen in God. “Ik heb ervaren dat God er altijd is en
dat ik het bij Hem mag laten,” aldus Henk.
tekst: Anja Diepeveen • foto’s: Regina van de Munt

Een jaar geleden werd teelbalkanker geconstateerd. Dit
soort nieuws komt natuurlijk nooit gelegen, maar Henk
stond net klaar voor een weekend naar de autoraces
waar hij erg naar uit zag. Het ziekenhuis wilde hem niet
meer laten gaan en nog diezelfde dag lag Henk op
de operatietafel. Henk vroeg nog aan de arts of de
operatie ook in de loop van de volgende week kon
worden gepland. De arts vertelde hem dat hij
binnen 36 uur geopereerd moest worden.
Henk: “Er was geen tijd om dit nieuws in
te laten werken. Het moest gebeuren
en zo stond ik er ook in. Ik dacht:
Operatie, verwijderd…en weer door.
Uit de scans na de operatie bleek
dat mijn lever twee verschillende
kleuren had. Ik had nergens last
van, dus ging ik eigenlijk gewoon
verder. Het was op een vrijdag dat
ik was geopereerd. ’s Maandags
daarop ging ik gewoon weer aan
het werk.”
Een aantal weken later vertrekt
Henk met zijn vrouw Lydia
richting Oostenrijk met hun
camper. Ze zijn na zo’n periode
best toe aan vakantie. Maar
de eerste avond krijgt Henk
al last van lichamelijke
klachten.

Hij denkt zelf dat hij wellicht last van galstenen heeft.
Omdat de klachten alleen maar verergeren, besluiten
ze een paar dagen later terug naar huis te rijden. In de
veronderstelling dat een aantal galstenen moet worden
verwijderd. In het ziekenhuis aangekomen blijkt er
echter iets heel anders aan de hand te zijn. Er blijken
tumoren te zitten in de galwegen in Henks lever. Henk:
“Omdat gal naar je bloed gaat, vergiftigde ik mezelf.
Het ging zo snel dat ik, nadat ik vijf dagen terug van
vakantie was gekomen, al niet meer kon lopen. Ik werd
doorgestuurd naar het AMC en daar werd onderzocht of
het operabel was. Als het in beide helften van mijn lever
zou zitten, dan was het ‘klaar’ geweest. En wat bleek?
De tumoren stopten precies op het kruispunt tussen de
beide helften van mijn lever. Heel bijzonder.”
Er breekt een tijd van wachten aan. Henk is behoorlijk
verzwakt en kan niets anders dan de zomer
doorbrengen op een bank in de achtertuin. Ondertussen
was een stent geplaatst, maar Henks lichaam bleek deze
niet te kunnen verdragen. “Ik ben in die tijd acht keer
opgenomen vanwege allerlei complicaties. Maar ik ben
niet boos geweest en had ook geen angst. Ik vertrouwde
op God en dat gaf zoveel rust, dat mensen uit mijn
nabije omgeving zich hierover verwonderden. Mijn
zwager en schoonzus vroegen aan mij hoe het kwam dat
ik er zo rustig onder was. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij
hun hart ook aan de Heer hebben gegeven. Dat is mooi.
Natuurlijk was het soms lastig. Vooral voor Lydia en de
kinderen.
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Werk in de kerk:

worship

tekst:Rebecca van der Kruijt
foto: Suzanne van de Zande

Ik vertrouwde op God
en dat gaf zoveel rust,
dat mensen uit mijn nabije
omgeving zich hierover
verwonderden.

Het is niet alleen mijn uitdaging geweest. Maar we
hebben dit als gezin gedaan. Toen bleek dat een
operatie mogelijk was, stond de champagne klaar op
tafel. En we hebben ook besproken dat als ik niet uit die
operatie zou komen, het toch goed zou zijn.”
Op 14 oktober ondergaat Henk een 10 uur durende
operatie. Eigenlijk was hij hiervoor veel te zwak, maar
er was geen andere keuze. Henk: “Het moest gewoon.
We vertrouwden op de artsen en op God. Ik kon op een
gegeven moment zelf niet meer goed bidden. Maar
het sterkte ons zo om te weten dat er wel gebeden
werd. Ik hoorde zelfs dat zakenrelaties in Mexico in
een gebedsgroep in hun kerk voor mij baden. Dat is erg
bijzonder. Ook de vele kaarten die ik ontving, deden me
enorm goed.

Op de eerste drie kaarten die ik kreeg, stond dezelfde
Bijbeltekst uit Jesaja: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie
niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk U, ook
help Ik u, ook ondersteun ik u met Mijn rechterhand’. Ik
had nooit iets met kaarten, maar ben het nu wel gaan
waarderen. Mensen nemen de moeite en dat doet je
goed.”
Henks herstel gaat langzaam. Hij werkt een aantal
middagen per week, maar slaapt nog veel. Artsen
hebben aangegeven dat het herstel minstens een jaar
zal duren. Henk en Lydia genieten ondertussen van wat
ze meemaken. Henk: “Ik ben schoon, maar het is nog
niet voorbij. Wanneer wel, dat weet ik nog niet. En is
alles geweldig? Nee, maar ik kan wel genieten. Mijn
geloof is beproefd, maar ik heb nu nog meer zekerheid
en vertrouwen. Ondanks alles heeft mijn bedrijf ook
prachtige resultaten geboekt. Daar hoef ik me dus geen
zorgen om te maken. Dat ervaar ik ook als zegen.”
Onder de indruk van zijn verhaal zet ik mijn lege kopje
op de salontafel. Ik heb meegeschreven, maar de
woorden blijven vooral in mijn hoofd en hart. Respect
voor hoe deze man in alle rust vertelt over zoiets
persoonlijks en aangrijpends. Henks getuigenis vatte hij
zelf prachtig samen in de woorden: “Als God maar bij je
is”.

foto: Eelco Noortman

Jouw getuigenisverhaal delen? Mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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Ik mag deze keer iets vertellen over
onze pijler Worship. Gelukkig hoef
ik niet alles alleen te doen, maar
hebben we een mooi en groot team
van ruim 100 leden.
Worship is een pijler met veel
activiteit en creativiteit, heerlijk!
Wat een mooie mensen hebben
we in de gemeente, en wat een
voorrecht om daarmee samen
te mogen werken om samen iets
moois te maken. Dit alles ter ere
van onze geweldige God, door wie
en voor wie we geschapen zijn.
De Bijbel zegt, dat we geschapen
zijn om Hem te aanbidden. Heb je
daar weleens bij stilgestaan? Hij
heeft je gemaakt en jij mag iets
teruggeven aan Hem. Je aanbidding
is als het ware een cadeau. Je kan
een heel mooi papiertje erom doen
met een grote strik, maar waar het
echt om gaat: Wat zit er in? Onze
Vader houdt van cadeautjes; hoe
het ingepakt is doet er niet toe,
het gaat Hem om de inhoud. Dat
is het mooie van Mozaiek0138,
zoveel mooie, verschillende,
gebroken deeltjes, dat geeft dus
ook een veelkleurige aanbidding.
Als Worshipteam vinden we het een
eer en een voorrecht om mensen
te helpen bij de voeten van Jezus te
komen, zodat ze daar hun cadeau
kunnen afgeven.

als offer. Nog steeds ben ik onder de
indruk van zijn leven in aanbidding,
als je bereid bent dit te doen.
Gelukkig heeft God voorzien, we
kennen het verhaal. Maar zo diep
kan aanbidding dus gaan: volledige
overgave aan Hem. In dit verhaal
gaat het helemaal niet over muziek
(als we het blèrende schaap niet
meetellen) en toch spreekt de Bijbel
van aanbidding.

Bij aanbidding denken we vaak aan
muziek, en dat maakt ook een heel
groot deel uit van waar we als pijler
mee bezig zijn, maar er zijn veel
meer vormen om God te aanbidden.
Wist je dat de eerste keer dat de
Bijbel spreekt over aanbidding al
in het oude testament is? En wel
als Abraham gevraagd wordt zijn
zoon Izaäk te offeren (Genesis
22:5). De Bijbel zegt dat hij God ging
aanbidden, hij deed wat God hem
gevraagd had; hij nam zijn zoon mee

Binnen de pijler Worship is
ons grootste verlangen God
te aanbidden. En dat doen we
niet allemaal met onze stem
of instrument, maar ook door
middel van het bedienen van de
geluidstafel en het maken van slides
of filmpjes. Wat dacht je van de
hosts, floormanagers of het team
dat de beamer bedient; allemaal
willen ze God grootmaken en eren,
ieder op hun eigen manier. En om
het helemaal compleet te maken,

zorgen we ook voor vertaling als
er mensen zijn die Nederlands niet
kunnen volgen. We ondersteunen
niet alleen de zondagse diensten,
maar ook bij de LEV avonden,
Kingdom Come of andere
activiteiten mogen we dienen.
Daarnaast zijn we heel blij dat we
samenwerken met Youth Worship
en Kids Worship om ook zo onze
jongste generatie al mee te nemen
in hun aanbidding.
Voor heel veel mensen is heel
zichtbaar wat we doen; het podium
krijgt, of je dat nu wilt of niet, veel
aandacht. Ik kan dus heel veel
vertellen over hoe we dat allemaal
doen, maar hoe belangrijk de vorm
ook is, het is maar een verpakking.
Het werkelijke cadeau dat we God
willen geven is ons hart, ons leven.
Niet alleen op het podium, maar
ook daarnaast, thuis, of op het werk
als niemand je ziet.
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Ninte (10)
Juan (8)
“Ik vind de zomer leuk, omdat ik
dan jarig ben! Ik ben eigenlijk
dubbel jarig, want ik doe mijn
traktatie al voor de vakantie.
Verder gaan we deze zomer leuke
dagjes uit. We gaan bijvoorbeeld
naar het Henschotermeer. En ik
mag een kadootje kopen. Het
worden knikkers.”
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“Wij gaan met vakantie naar Holten. Daar gaan we in
een safaritent slapen. Ik kijk er best naar uit, maar ze
hebben daar geen zwembad en het wordt
waarschijnlijk wel lekker weer. Ik vind de zomer leuk,
want dan is het lekker weer en dan ben je veel buiten.
We gaan ook
nog een keer
naar
Beuningen.
Dat is een
dorp en daar
gaan we
leuke dingen
doen.”

KIDS

Nathalie (10)
“Ik heb eigenlijk hetzelfde als
Levi, want hij is mijn broer.
Alleen ik ga ook veel spelen
met vriendinnen uit mijn klas.”
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EEN AVOND KINGDOM COME
tekst: Myrna Mondria • foto’s: Alize Diepgrond

“We gaan deze zomer naar
Frankrijk, Italië of Spanje. Dat
weten mijn ouders nog niet. Ik
ga ook logeren bij mijn opa en
oma op de boerderij. Dat vind
ik altijd heel erg leuk. De helft
van de vakantie ga ik zwemmen,
want ik heb een abonnement.
En er komt ook nog een keer een
vriendje bij mij logeren.”

“Wij blijven deze zomer
waarschijnlijk thuis. Dat heeft te
maken met werk van onze
vader. Maar we gaan daarna in
de herfstvakantie naar
Disneyland Parijs. De zomer
vinden we heel erg leuk. Het is
dan lekker warm en je hoeft
geen lange kleren aan. Een
nadeel is wel dat er dan veel
insecten
zijn.”

LAAT MIJ TOCH
UW HEERLIJKHEID ZIEN!
		

Roan (11)

Levi (13)

Het is zondagavond. Vanavond ga ik voor het eerst
naar Kingdom Come. Met een open hart, maar ook een
beetje gespannen. Want wat kan je verwachten van
een ‘open dienst, geleid door de Geest’?

Jeff (9)
“Wij gaan elk jaar naar Frankrijk. Dit jaar gaat
Alpha voor het eerst mee. Dat is onze nieuwe hond. Zij
krijgt een eigen tentje. En we gaan ook vaak naar
Maurik, want daar hebben we
een huisje. Daar ga ik
zwemmen en veel spelen. Ik
vind de zomer wel leuk, maar
de winter vind ik toch het
leukst. Dan heb je lekker
sneeuw en kan je skiën.”

Resa (12)
“Deze
zomer
gaan we
voor het
eerst met
onze
nieuwe boot
varen. We gaan van Maurik naar Zeeland
varen. Dat is wel anders dan we gewend
waren. Eerst gingen we altijd met de
vouwwagen met vakantie. Maar ik heb er
wel veel zin in!”

Het is kwart over zeven. Het duurt nog even voor de
dienst begint, maar de grote zaal van de Basiliek begint
al aardig vol te lopen. In het midden staan rijen stoelen,
er is plek voor zeker 250 mensen. Helemaal vooraan
staat de band. Niet op het podium, maar ervoor,
omringd door een aantal zitzakken. Ik loop nog wat rond
en kom langs een tafel waar het avondmaal gebruikt
kan worden, passeer een rol papier met stiften ernaast
en wandel door naar de andere kant van de zaal. Daar
staat het kruis, van het podium getild, met een groot

vintage vloerkleed ervoor. Intussen is het bijna half acht.
Een groot deel van de stoelen is gevuld en achterin de
zaal zitten wat mensen tegen de muur. Ook ik zoek snel
een plekje.
Vol verwachting, vol verlangen
Coördinator Prayer Jeanet Dijkhuizen heet de zaal
welkom. Ze licht toe dat het doel van Kingdom Come is
om dichter bij God te komen. Een moment van rust
in ons drukke bestaan en leiding door de Geest.
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‘Of je nu op de top van de berg staat,
of diep in het dal. God regeert!’

Tijdens de avond zijn er verschillende plekken waar je
iets kan doen, de staties. Er is een tafel, daar kun je het
avondmaal vieren, in stilte voor jezelf. De rol papier
blijkt een gebedsrol te zijn, waarop je alles wat je bij
God wilt brengen, kunt opschrijven. Buiten de zaal
is een plek voor ziekenzalving, door oudsten van het
Ministryteam. Bij het kruis kan je letterlijk neerknielen
met je zorgen. Voor het eerst is er ook een plek met
zand. “Ik werd geïnspireerd door een preek van Cees
van Harten waarin hij sprak over schrijven in het
zand", vertelt Jeanet. “Woorden in het zand worden
telkens weggevaagd. Zo is het ook met onze zonde
en belemmerende factoren in ons leven. We kunnen
deze bij God brengen en hij vaagt ze weg. Je kunt hier
symbolisch een woord in het zand schrijven. Iemand van
het Ministryteam veegt het voor je uit. Zo vergeeft en
vergeet God wat je gedaan hebt, telkens weer.”
Ontspannen en veilig
Het Muziekteam start het eerste lied in. Het ene
prachtige aanbiddingslied volgt het andere. Veel
mensen gaan staan om te zingen. Anderen zoeken een
plekje bij één van de staties.

Jeanet en haar man Leo lopen de zaal rond. Je kunt
hen aanschieten als er bijvoorbeeld iets is waar je
erg bij bepaald wordt en wat je met de anderen in
de zaal wilt delen, zoals een bijbeltekst, een beeld of
een gebedsnood. Jeanet coördineert dat vervolgens.
Hoewel er veel loop is in de zaal, ervaar ik het geen
enkel moment als onrustig. Integendeel: er heerst een
enorme ontspannen en veilige sfeer. Juist omdat ieder
zijn hart volgt, is de drempel om dat ook te doen laag.
Of dat nu zittend op je stoel liederen zingend is, of in
gebed knielend bij het kruis, alles is goed.
De tijd vliegt voorbij. De zaal lijkt wat leger te worden
en als ik op mijn horloge kijk zie ik dat het al kwart
over negen is. De band speelt rustig door en tegen half
tien wordt het laatste nummer gespeeld. De rust die
deze avond over me heen is gekomen beschouw ik als
geschenk van deze avond, net als deze tekst: ‘Of je nu
op de top van de berg staat, of diep in het dal. God
regeert!’

Over Kingdom Come
Kingdom Come is in april 2016 geïntroduceerd vanuit een verlangen om
Gods stem te verstaan, Hem te ontmoeten en ons te laten leiden door de
Heilige Geest. De basis voor deze avonden is Exodus 33:18 waarin staat: ‘Laat
mij toch Uw majesteit (heerlijkheid) zien.’ Dat is precies waar we voor open
staan: Zijn aanwezigheid en Zijn majesteit. Soms laat de Geest zich zien in
rust, andere keren is dat vol kracht; elke avond is anders. Wil jij een avond
Kingdom Come bijwonen? Houd de agenda van Mozaiek0318 in de gaten.
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“Alpha is voor velen een eerste stap in geloof.
Met Bèta geven we vorm aan stap twee.”

Samen in de frontlinie van Gods werk
een rol mogen spelen, dat is prachtig
Ze komen met elkaar binnen. De twintig deelnemers en hun gespreksleider
van de Bèta cursus. Met een kopje koffie in de hand gaan ze zitten in nieuwsgierige afwachting van wat deze, voor hen eerste, LEV avond zal brengen.
Dit is tevens de avond waarmee ze samen hun Bèta cursus afsluiten.
tekst: Myrna Mondria

Een Bèta cursus? Alpha heb ik van gehoord, maar wat
is dit dan?
“We hebben de Bèta cursus opgezet, omdat we merken
dat veel mensen na een Alpha cursus in een soort gat
vallen. Deelnemers hebben aan het geloof geproefd,
willen er vaak meer mee, maar weten niet hoe. Daar zijn
we mee aan de slag gegaan.” Aan het woord is Frieda
van de Hoef, die samen met haar man Wouter het
coördinatorschap Connect binnen Mozaiek0318 draait.
Ze hebben in november 2016 deze taak opgepakt. Dat
betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de Alpha,
Bèta, (pre)marriage course en Love2Meet. Naast het
coördineren van de teams die betrokken zijn bij deze
cursussen, werken ze ook actief mee in deze teams.
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De Bèta cursus dus. Laten we dan even beginnen bij
het begin: Alpha. Over heel de wereld worden Alpha
cursussen aangeboden volgens een vast concept.
Deelnemers nuttigen met elkaar een maaltijd, waarna
onderwijs en gespreksgroepjes op het programma
staan. Men komt tien avonden bij elkaar, waarop vaste
thema’s worden behandeld. gaat de groep een weekend
met elkaar weg. Iedereen die meer wil weten over de
basis van het christelijk geloof is van harte welkom om
deel te nemen aan Alpha. Wat jouw geloofsachtergrond
is, maakt niet uit.
“Alpha betekent voor de deelnemers dat ze in veiligheid
hun geloof mogen ontdekken, soms zelfs tot bekering
komen.

Voor ieders geloofsverleden is ruimte; alle vragen
mogen gesteld worden en twijfels gedeeld. We zien
dat de deelnemers het heerlijk vinden om elkaar
te ontmoeten met een maaltijd. Het weekend met
elkaar op pad geeft vaak verdieping van contacten, er
ontstaan vriendschappen,” vertelt Frieda. Zij leerde
Alpha als tiener al goed kennen, doordat haar moeder
gespreksleider was. Ze ging mee naar avonden, speelde
muziek op haar klarinet en hielp koffie schenken tijdens
een weekend. Later is ze zelf als gespreksleider aan
de slag gegaan en heeft in die rol al zeker tien Alpha’s
meegemaakt. Ze is dan ook met veel plezier ingestapt
als gespreksleider en coördinator bij Mozaiek0318. Haar
man Wouter heeft natuurlijk veel van haar gehoord en is
ook mee geweest naar een Alpha- weekend. Toen ze in
gesprek kwamen over het ‘zwarte gat’ waar mensen in
vallen na Alpha en dat het mooi zou zijn om daar op in
te springen, wilde Wouter hier meteen mee aan de slag.
Frieda vertelt: “Wouter heeft met drie andere leiders de
Bèta cursus ontwikkeld en gedraaid. Deze cursus bestaat
uit zes avonden, waarop we een laag dieper gaan dan
in Alpha. De deelnemers kennen elkaar al van de Alpha
cursus en hebben behoefte aan verdieping. Het doel is
om praktische thema’s vanuit een bijbels perspectief
te behandelen. Denk aan omgaan met kritiek en het

uitdragen van jouw geloof. We kiezen bewust voor
het aanbieden van Bèta aan mensen die eerst Alpha
hebben gedaan bij ons, omdat we voortborduren op
de groepsdynamiek die ontstaan is. De reacties op de
eerste Bèta zijn heel positief; de twintig deelnemers
hebben er veel aan gehad.”
Wouter en Frieda zijn met veel plezier en overgave
samen bezig voor de gemeente. Frieda omschrijft heel
mooi wat het voor hen betekent: “Het is prachtig om
in de frontlinie, waar God aan het werk is, te staan.
We zien in de Alpha en Bèta cursussen dat er iets
verandert in de harten van mensen, dat huwelijken en
gezinnen veranderen door hoe ze worden geraakt; er
gebeurt altijd iets met deelnemers. Het is zo mooi om
bezig te zijn met iets wat er écht toe doet. Dit sterkt
ook ons eigen geloof. Daarnaast genieten we van alle
contacten die we opdoen met de deelnemers en alle
vrijwilligers die betrokken zijn. We voelen een sterke
drive om het aanbod van Connect te optimaliseren en
de hoge kwaliteit te waarborgen, die we ook elders in
Mozaiek0318 zien. Daar werken Wouter en ik samen
aan, met heel veel plezier!”
In september start weer een Alpha cursus.
Houd de website in de gaten voor data.
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Nieuwe delen

18-02-2017 – 24-05-2017

Serena Akerina
David Akerina
Linda Akerina
Stellian Amvoulos
Thijs van Baalen
Saskia van der Beek
Tijn van der Beek
Julia van der Beek
Anine van den Berg
Isa Beudeker
Wim Beudeker
Kirsten Beudeker
Mieke Beudeker
Carlijn Beudeker
Peter van den Brandhof
Martijn van Breden
Frank Brenkman
Mandy Brenkman
Boaz Brenkman
Kees ten Brinke
Leon Broekman
Tijs Broekman
Luuk Broekman
Lisanne Burgers
Timon Dantuma
Erik Diepeveen
Cilia Diepeveen
Lisa Diepeveen

Jeroen Drewes
David van Driel
Chris Eckhardt
Lianne Eckhardt
Iris Eckhardt
Kaya Eckhardt
Rebecca Euwijk
Frans van Ewijk
Helma van Ewijk
Esther Floor
Hans de Fockert
Hetty de Fockert
Colin Garritsen
Kevin Garritsen
Bettine de Gooijer
Jessica Groenendijk
Brianne Haalboom
Sven Hagenaars
Matrick Hazeleger
Riande Hazeleger
Marian Hooijer
Wilco Hovestad
Fabian van Ingen
Rob van Ingen
Lisanne van Ingen
Rene Ipenburg
Carolien Ipenburg
Yaron Ipenburg
Irsa Ipenburg
Anna Wya de Jong

Elice Keijzer
Maud van Kleef
Jasmijn van Kleef
Harma van Kleef
Richard van Kleef
Mark van de Kraats
Hannah van de Kraats
Jip van de Kraats
Joel de Kruif
Gerwert de Kruif
Ruben de Kruif
David de Kruif
Lukas de Kruif
Corine de Kruif
Wilma Kwakernaak
Lennard Kwakernaak
Martijn Kwakernaak
Lisa Kwakernaak
Joanan Kwakernaak
Jade Kwakernaak
Gerben van Loenen
Rosa Martina
Biagio Martina
Janine Meijer
Leon Meijer
Sharon Meijer
Hadassa Meijer
Flavia Mercelina
Bente Moolenaar
Anneke Moolenaar

Simon Moolenaar
Levi Moolenaar
Manou Moolenaar
Fleur Muit
Piet Nelemans
Rebecca Neuteboom
Patrick Pabst
Henri Pabst
Daniël Pabst
Kirsten Polak
Yvonne Priem
Jacqueline Prins
Henk Prins
Wendy Prins
José Prins
Lester Prins
Paul van Putten
Mark van Putten
Timo van Putten
Jochem Reitsema
Werner van de Ridder
Devie van de Ridder
Roos van de Ridder
Gerrit van de Ridder
Jeannette van de Ridder
Hester Rietberg
Maarten van Roekel
Tim Scheld
Luc Scheld
Allon Scheld

Letty Scheld
Esther Schoute
Elisabeth Smeijers
David Smeijers
Mark Smit
Christine Smit
Johannes Steursma
Wilma Steursma
Peter-Paul Troost
Ellemijn troost
Thérèse Troost
Johannes Troost
Jasper van Veen
Mats van Veen
Mieke Vroombout
Pieter Vroombout
Hans Weststrate
Marjolein Wildeman
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Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset

Uitgeschreven

tm 30-06-2017
Shaylesh Motiram
Jorien van Ommeren
Reijer van Ommeren
Luc van Ommeren
Daniel van Ommeren
Robert van de Haar
Prisca van de Haar

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

DAGOPVANG • PEUTEROPVANG • BSO

Geboortes

t/m 24-05-2017

15-12-2016 Natan Evers

12-03-2017 Sepp van Beijnum

12-03-2017 Myrthe van de Fliert

De beste zorg voor uw
kostbaarste bezit!
15-03-2017 Tim Brons

17-04-2017 Trina Postmus

24-04-2017 Norah Polet

€
10-05-2017 Fabian van Ingen

11-05-2017 Emmalie Wiersma

14-05-2017 Benthe Booij

14,95

DEZE CD IS TE
DE BALIE
VERKRIJGEN BIJ
HOP VAN
EN VIA DE WEBS
MOZAIEK0318.NL

www.kinderopvangluna.nl of bel 0318-745700
20

21

Magazine • april 2017

€

16,95

DIT BOEK IS TE
DE BALIE
VERKRIJGEN BIJ
HOP VAN
EN VIA DE WEBS
MOZAIEK0318.NL

Al 45 jaar uw adres voor
staalproducten, bouwmaterialen
en materialen voor tuin en erf

Een kijkje in de kas van Mozaiek0318

(uit)gave

Techniek

										

		

tekst: Martin de Wit • foto’s: Regina van de Munt en Suzanne van de Zande

“Alleen voor een nieuwe lamp ben je al snel 8.000 euro kwijt." Licht en
geluid gaat zomaar zwaar in de papieren lopen in Mozaiek0318. Maar daar
krijg je dan ook wat voor terug. Deze editie van de financiële rubriek
(uit)gave staat de techniek in de spotlight.

T. 0318 - 52 17 00
E. bouwproducten@hardeman.nl

www.hardeman.nl

Zelfs in Veenendaal zijn op zondagochtend om acht uur
de straten nog leeg. De zon werpt een warme gloed op
het centrum. Er is geen mens op straat. Ondertussen
klinkt er aan de Wiltonstraat een zware beat vanaf het
podium. De zaal is nog leeg, maar het podium staat
vol mensen. Gitaren worden gestemd, het drumstel
getest. “Hee Ronnie! Kom eens!” roept iemand. Een
man vanachter een mengtafel kijkt op. Hij draagt een
rood met zwarte houthakkersblouse, zijn zwarte haar
nonchalant, met zijn elleboog rust hij op de mengtafel
terwijl hij met zijn andere hand over zijn bebaarde kin
strijkt. Ron Koudijs loopt naar voren en zakt op zijn
knieën bij een kluwen kabels.
“Een beetje netjes jongens. Het moet er wel goed
uitzien.” Ron legt de lat hoog. Niet alleen qua geluid
en licht maar ook qua aankleding. “Soms zit ik thuis op
YouTube naar een dienst te kijken en denk ik: wat een
puinhoop nou weer met al die kabels.” Ron grijnst terwijl
hij de strook kabels strak trekt. Op het podium lijkt
iedereen zelf de weg te weten. Bandleden pluggen kabels
in, technici stellen apparatuur af, het is een geoliede
machine.

Vijf uur geleden liep hij hier ook nog rond in de Basiliek.
“Er was een dansshow gisteravond en daar moest ik ook
bij zijn.” Toch oogt Ron niet vermoeid. Hij loopt heen en
weer over het podium, beantwoordt vragen en drukt
op knoppen op een groot zwart apparaat vlak naast het
podium. Bovenop het ding zit een wit vel papier geplakt.
“Eigenlijk zijn de meeste instellingen altijd wel hetzelfde.
Zie je wel op dit lijstje? Kijk, hier heb je piano en keys
en daar zijn de drums; en deze keer gebruiken we geen
tracks dus dat scheelt weer. De band bepaalt wat ze
nodig hebben en dan plannen ze het in. En wij regelen
het dan.”
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In grote lijnen moeten op een zondagochtend twee
dingen geregeld worden door de ploeg. Het licht en het
geluid, maar het geluid is het meeste werk. Ron werpt
een blik omhoog. “Kijk, daar hangen de lampen van de
Basiliek, dit is de basisopstelling waarmee we de normale
diensten doen. Soms pakken we wat extra uit, zoals met
Pasen en Goede Vrijdag of met Kerst. Dan bekijken we
eerst wat er gaat gebeuren, wat voor effect we willen en
dan bedenken we een plan.” Die extra aankleding heeft
altijd direct uitwerking. “Soms hoor ik dat van bezoekers,
Dan zeggen ze: 'wauw, het is toch net iets meer sfeer
vandaag'.”

Als er extra belichting nodig is dan wordt dat ingehuurd.
Aanschaf wordt voor bijzondere verlichting al snel te
duur. “Een enkele lamp kost al snel 6.000 tot 8.000 euro
en dan heb je het nog over een instapmodel. Licht is
gewoon heel erg duur.”
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Uitgaven Techniek (per maand)

Licht
Geluid

€ 720,=
€ 770,=

Voor vandaag zitten alle kabels op hun plek en is het tijd
voor de soundcheck. Ron loopt terug naar de mengtafel
achterin de zaal. Terwijl bandleden om de beurt spelen
en zingen, mompelt Ron opmerkingen in de microfoon.
“Normaal gesproken blijven de instellingen opgeslagen
in het paneel, maar deze keer moet alles wat
uitgebreider.” Toch gaat het snel. Het paneel vol lampjes
en schuifjes kent geen geheimen meer voor Ron.
Ook goede geluidsapparatuur kost veel geld, maar
wat audio betreft is inhuur eigenlijk niet meer nodig.
“We hebben veel spullen gekocht, zoals bijvoorbeeld
de nieuwe mengtafel. Rekening: 18.000 euro. Daarbij
hebben we wel rekening gehouden met eventuele
verdere groei van de gemeente. Toen we vorig jaar een
eigen cd-opname deden, moesten we daar apart een
tafel voor huren. Met onze nieuwe tafel is dat niet meer
nodig.” Ook nieuw zijn speciale boxen op het podium.
Ron knikt naar kleine schuingevormde boxen die voor
op het podium staan, gericht op de band zelf. “Die
hebben we gekocht voor het kindermoment. Zonder
die boxen kunnen de kinderen zichzelf niet horen, en
dat werkt gewoon niet lekker. Het is maar een klein
onderdeel van de dienst maar wel een belangrijk
onderdeel. Ook Kids Worship in de Kleine Zaal heeft
sinds kort eigen goede spullen. Eerder was dat voor de
organisatie echt behelpen.”

Ron Koudijs over licht en geluid
in Mozaiek0318:

“Het moet er wel
goed uit zien”
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Bijna altijd verlopen de diensten vlekkeloos, maar een
enkele keer gaat er toch iets mis. “Vorig jaar zat er
een kraak in het geluid, zomaar midden in de dienst.
Een harde ratelende kraak. Het was een raadsel.”
In het hoofd van Ron gingen alle raderen draaien.
“Je loopt alles af. Uiteindelijk moest ik in het oortje
van voorganger Kees maar zeggen dat hij a capella
moest gaan zingen. Het hele systeem moest opnieuw
opstarten. Uiteindelijk bleek het probleem eenvoudig.
De stoelen in de zaal bleken te dicht op de mengtafel te
staan en iemand had per ongeluk zijn stoel tegen een
kabel aangestoten. In de tweede dienst ging alles goed,
maar het gekke was, eigenlijk was die eerste dienst met
de improvisatie het gaafst. Dat doet toch iets met een
dienst.”

Nog een klein half uur te gaan tot de dienst begint.
Inmiddels staat de band te spelen op het podium. Een
muur van muziek komt op de, nog lege, zaal af. Ron
knikt tevreden. Spreker Matthijn Buwalda meldt zich en
krijgt de audio ingehangen. Ook zijn geluid wordt nog
snel getest. Ron steekt zijn duim op naar Matthijn. “Hij
doet het.” De voorbereidingen zitten er op. De zaal gaat
open. De dienst kan beginnen.

Welke rekening van de kerk wil jij wel eens inzien?
We horen het graag via magazine@mozaiek0318.nl.
Of kom naar onze gemeenteavonden voor een actuele
stand van zaken rondom de begroting.
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Na de zomer stoppen de bestaande jeugdgroepen
en starten de clans. Mozaiek Youth nieuwe stijl!
De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Maar hoe kijken jongeren zelf eigenlijk aan
tegen de veranderingen?
Mozaiek0318 Magazine vroeg drie van hen
om hierover te schrijven.

Twan Slaghuis (22):
het heeft voor mij een dubbel gevoel…
De afgelopen 4 jaar bij Mozaiek Youth zijn geweldig geweest. Voor mij zijn
deze jaren allemaal bij Durf Te Volgen geweest. Dit is de leeftijdsgroep van
18+. Er is veel mogelijkheid geweest om mezelf te ontwikkelen op geestelijk
gebied, maar ook op persoonlijk vlak. Eerst is er tijd om te ontvangen,
daarna de mogelijkheid om te ontwikkelen en vervolgens heb ik kunnen
bijdragen om uit te delen en er voor anderen te zijn. Dit is in mijn ogen ook
precies wat wij horen te doen voor God! Deze groep is voor mij veel waard
geweest en is dit nog steeds. Mensen staan voor je klaar en kijken naar
je om. Dit geeft een basis om je geloof te delen, samen met mensen van
dezelfde leeftijd. Ik denk dat christelijke jongeren van mijn leeftijd dit echt
nodig hebben in de moeilijke tijden die velen kunnen hebben op school of
sportverenigingen. Vaak ontbrak het bij mij om eerlijk te kunnen zijn naar
mensen over wat het geloof voor mij is en waar ik voor sta. Dan hield ik het
maar oppervlakkig, omdat ik het er niet over wilde hebben. Doordat ik met
de mensen van Durf Te Volgen ben omgegaan, ben ik nu juist gelukkig als
ik het er met mensen over kan hebben om ze uit te leggen dat het geloof
zoveel mooier is dan wat mensen er vaak over denken. Volgend seizoen zal
de Youth van Mozaiek0318 worden omgegooid. Dit is voor mij erg lastig
geweest, omdat ik niet wilde dat zoiets moois uit elkaar zou gaan vallen.
Door erover na te denken en te kijken wat dit ook weer te bieden heeft, is
mijn mening gaan veranderen en zal het voor mij altijd een dubbel gevoel
hebben. Toch kijk ik erg uit naar komend seizoen. Er zal, zoals ik het nu zie,
meer geïnvesteerd worden in het jeugdwerk. Tijd, maar ook geld, om nog
meer jongeren bij elkaar te brengen. Als ik zie wat er allemaal nog aan jeugd
rondloopt in de kerk, is dit een goede stap! Door gezelligheid en diepgang
af te wisselen maak je de perfecte combinatie om iedereen te kunnen
bereiken! Ik hoop dat jongeren hierdoor aangespoord worden om toch eens
een kijkje te gaan nemen bij Mozaiek Youth. Dat is uiteindelijk waar ik het
voor doe, mensen bij elkaar en bij God brengen!
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Ilse Beijer (18):
ik kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen!
De afgelopen 2 jaar heb ik als bijzonder en leuk ervaren binnen Mozaiek
Youth. Ik was altijd al op zoek naar vrienden die hetzelfde in het geloof
stonden, of in ieder geval mij begrepen. Sinds ik vast naar Youth ben
gegaan, heb ik bijzondere dingen mee mogen maken en heb ik mooie
vriendschappen opgebouwd. Toen ik bij Youth kwam, begon Mozaiek0318
harder te groeien waardoor ook de jeugd erg hard groeide. Wat enorm gaaf
was om te zien! Het was een gevoel van saamhorigheid, mensen die naar
hetzelfde verlangden als jij. Ook de jeugdleiders zijn/waren fantastisch! Ze
staan voor je klaar, kijken naar je om, ook naast de diensten op zondag. De
vriendschappen die ik heb opgebouwd zijn speciaal, het voelt alsof we met
z’n allen, ieder op zijn eigen manier, gegroeid zijn in geloof.
Dat betekent niet dat, wanneer we elkaar naast Mozaiek
Youth zien, we het altijd over geloof hebben. Hoe ik tegen
het nieuwe seizoen aan kijk? Ik heb er heel veel zin in en
het nieuwe plan zit super goed in elkaar! Ik ben benieuwd
hoe de uitvoering zal gaan, maar dat komt allemaal goed,
denk ik. Ik vind het heel verstandig dat we naar clans gaan.
Als ik kijk naar mijn eigen groep, Solid Friends, ken ik zeker
1/3 niet bij naam, door de snelle groei en mijn afwezigheid
op sommige avonden. Dit vind ik erg jammer! Want Youth
stond bekend om, onder andere, het 1-op-1 contact en
het gezien worden. En daar kijk ik wel weer naar uit! Met
de fun-avonden krijg je dan ook de mogelijkheid om met
andere mensen dan je eigen bekende kring contact te leggen
en leuke dingen te doen. Dus ik kijk enorm uit naar het
nieuwe seizoen en ben benieuwd wat Mozaiek Youth maar
vooral God ons komend(e) seizoen(en) gaat brengen.
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Rutger du Pont (14)
ik ben benieuwd hoe het zal gaan.

Ik ben Rutger du Pont en zit bij Rock Solid. Ik ben 2 jaar geleden bij
Mozaiek0318 gekomen. Ik ben gemotiveerd door mijn ouders om, samen
met mijn zus, bij de jeugdgroepen te gaan kijken en na een paar keer
voelde het goed en besloot ik vaker te gaan. Het is een leuke groep, ik heb
veel vrienden gemaakt en mooie dingen beleefd van wat God doet in de
levens van mensen. Het voelt vertrouwd en ik mag hier zijn wie ik ben. De
veranderingen voor het volgend seizoen vind ik niet fijn, omdat de groep uit
elkaar gehaald wordt, maar ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Ik hoop in
ieder geval verder te groeien in mijn geloof. En dat ik dat steeds meer mag
uitdragen op school en in de opleiding die ik wil gaan doen.
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God aanbidden

Isa Beudeker

Isa Beudeker is
11 jaar. Ze is de
oudste dochter van
Kirsten en Wim en
heeft twee zusjes:
Mieke van 9 en
Carlijn van 7.

ë
i
n
e
Roem

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Voor veel mensen staat zomervakantie
gelijk aan rust, zon, zee of natuur. Toen Isa
Beudeker, elf jaar, hoorde over ‘Go Kids’
van de stichting ‘Hart voor Bocşa’ wist ze
het zeker: deze zomer wil ze op zendingsreis naar Roemenië. Een mooie aanleiding
om met Isa en haar ouders te praten over
geloof, bidden en Roemenië. In de brief die
Isa heeft opgesteld om mensen over deze
reis te vertellen staat de tekst uit Marcus
16:15: ‘Trek de wereld in en vertel aan de
hele schepping het goede nieuws over Mij.’
tekst: Pim Molemaker • foto’s: Alize Diepgrond

Op de vraag aan Isa hoe ze er toe gekomen is om in juli
voor tien dagen naar Roemenië te gaan, vertelt zij: “Een
vriendinnetje van mij had op een conferentie gehoord
over het werk van Go Kids in Bocᶊa, Roemenië. Toen ze
mij daarover vertelde, wist ik direct dat ik daar ook naar
toe wilde. Ik voel dat God mij wil gebruiken om andere
mensen over Hem te vertellen en met en voor hen te
bidden.
Het programma tijdens de reis zit aardig vol. Iedere
ochtend staan we vroeg op. Er zijn stiltemomenten
en Bijbelstudies waarin er tijd is om naar Gods stem
te leren luisteren. We gaan ook op bezoek in een
ziekenhuis en een verzorgingstehuis om daar te
bidden voor zieke mensen en ze te vertellen over God.
Daarnaast gaan we naar arme (vooral Roma-)gezinnen
om die kinderen een leuke tijd te geven en ook voor
hen te bidden. Maar er is natuurlijk ook tijd om te
spelen en er is een meertje in de buurt waar we kunnen
zwemmen.”
Op 23 juli vertrekt de groep van vijfendertig personen
met het vliegtuig vanaf vliegveld Weeze naar Roemenië.
De groep bestaat voor ongeveer de helft uit kinderen
tussen de 9 en 14 jaar en daarnaast tieners en
volwassenen als begeleiding.
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Kirsten en Wim vertellen over de weg die zij hebben
afgelegd voordat hun dochter Isa van hen toestemming
kreeg.
Kirsten: “Dat ze dit wil, verbaast ons niet. Ze leeft dicht
bij God en is serieus met het geloof bezig. Maar we
hadden eerst veel twijfels. Het is de eerste keer dat ze
gaat vliegen en dan ook nog zonder ons. Daarnaast gaan
ze midden in de bouwvak, waardoor we deze zomer
niet een vakantie kunnen vieren zoals we dat normaal
doen. Er waren genoeg redenen voor ons om nee te
zeggen. Maar wij wilden niet direct de deur dichtgooien.
We bezochten informatiemiddagen en merkten dat de
stichting ‘Hart voor Bocᶊa’, die deze reizen al 24 jaar
organiseert, heel zorgvuldig te werk gaat. Ieder kind
moet een motivatiebrief schrijven. Daarnaast willen
ze informatie van de ouders, leerkracht en eventueel
een jeugdwerker van de kerk. Tijdens dit hele proces
merkten we bij Isa geen spoor van twijfel. Dat de
moeder van haar vriendinnetje besloot als begeleider
mee te gaan, gaf ons een soort laatste zetje. Je hoort
mensen wel eens zeggen: ‘wat mag het je kosten?‘ Dit
kost ons natuurlijk echt wat, maar als zij dit zo graag wil
en God haar hier voor wil gebruiken, mogen wij toch
niet in de weg staan?”
Bocᶊa is een klein stadje in het westen van Roemenië,
de meeste mensen zijn er erg arm en er is een
sloppenwijk met veel Roma kinderen.
Wim: “Het is wel heel ver weg. Maar dat vind ik eigenlijk
ook het mooie, dat ze in die dagen in een totaal andere
cultuur terecht komt. Ook het pension waar ze zitten is
niet luxe, het kan zo maar zijn dat ze bijvoorbeeld geen
warm water hebben.”
Isa: “Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik mee mocht. Net
als mijn zusje Mieke trouwens, die stond ook te juichen:
‘tien dagen zonder Isa’, riep ze.”
Om de reis te bekostigen is het de bedoeling dat Isa
zoveel mogelijk geld zelf bij elkaar brengt. “Op één
van de weekenden waarin we ons met de groep
voorbereiden op de reis, hebben we een gezamenlijke
sponsoractie. We maken dan van afval en kartonnen
dozen een huisje waar we die nacht in slapen. Mensen
kunnen mij hiervoor sponsoren. Daarnaast was ik auto’s
en zijn er nog andere manieren om geld op te halen. Ik
heb er nu al heel veel zin in.”
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GEEN GROEP DIE
UITGEBREID DIEREN
GAAT SPOTTEN

Ouwehand
tekst: Anja Diepeveen • foto’s: Regina van de Munt

Klein maar fijn; dat is de Love2Meet-groep die vernoemd is naar
de vaste ontmoetingsplek. Monique Martina ging graag met haar
dochtertje Rosa naar Ouwehands dierenpark. “Maar,” zo zegt
ze, “op een gegeven moment loop je er ook zo alleen. Het leek
me gezellig om met meerdere ouders en hun kinderen te gaan.
Daarom plaatste ik een oproepje op de Facebookpagina van
Mozaiek0318."
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Terwijl de kinderen spelen in de overdekte speeltuin
Ravotapia, vertelt Monique hoe deze Love2Meet-groep
is ontstaan. “Eline reageerde op mijn oproepje. We
spraken hier in Ravotapia af. Ik had geen idee wie ik kon
verwachten. Maar het klikte en sindsdien spreken we
regelmatig af.”
Eline van Laar vertelt dat ze sinds de herfst ongeveer
een keer per maand met Monique afspreekt om naar
Ouwehands dierenpark te gaan. Ondertussen houdt
ze haar kinderen Boaz en Joëlle in de gaten. Eline: “We
hebben net weer ons abonnement verlengd. Het is
leuk om samen te gaan. Zo leer je meer mensen van
Mozaiek0318 kennen en kunnen de kinderen vriendjes
maken, die ze op zondag ook weer tegenkomen.”
Monique geeft haar jonge zoontje Biagio wat te drinken.
Hij heeft heerlijk in het zand gespeeld. Monique: “Het
hoeft niet altijd onderling gezegd te worden dat we van
Mozaiek0318 zijn. Het is fijn en leerzaam om te zien
hoe de ander met haar kinderen om gaat. Dat is al een
getuigenis op zich.”

De moeders verlaten de binnenspeeltuin en lopen
met hun kinderen nog een rondje door het park. Zo
kunnen ze ook nog even van het mooie weer genieten.
Het is voor de kinderen duidelijk bekend terrein, want
ze huppelen enthousiast vooruit op de moeders.
Monique geeft aan dat er nog voldoende ruimte voor
nieuwkomers is bij deze Love2Meet-groep. Monique:
“Er is ruimte zat! Het zou alleen maar gezelliger zijn als
zich meer mensen bij onze groep aansluiten. En dat is
ook leuk voor de kinderen.” Eline vult aan: “Maar we
zijn geen groep, die uitgebreid dieren gaat spotten en
alle informatie erover gaat uitpluizen. We vinden het
gewoon gezellig om door het park te wandelen en onze
kinderen met elkaar te laten spelen. Mensen die dat
ook leuk vinden, zijn meer dan welkom.”
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Time-out huis 4YOU:

Rust, ruimte, aandacht
tekst: Myrna Mondria • foto's Machiel Mondria

De hoofdbewoner
Het is vrijdagavond. Ik zit thuis op de bank met
Elisabeth, mijn vriendin. Ik open Facebook op mijn
telefoon en zie een oproep van time-out huis 4YOU:
'We zijn op zoek naar een nieuwe hoofdbewoner.' Ik
lees het meteen enthousiast voor aan Elisabeth. Samen
bidden we voor het maken van een goede keuze.
Het is zaterdag. Twee weken geleden las ik de oproep.
Vijf dagen later zat ik aan tafel met het kernteam van
4YOU, we hadden een goed gesprek. Mijn keuze is
gemaakt, vandaag verhuis ik. Het is spannend en toch
voelt het ook heel natuurlijk. Na jaren van jeugdwerk
in diverse vakanties/kampen en binnen Mozaiek0318
voelt het als een prachtige stap om in 4YOU de
hoofdbewoner-rol op me te nemen. Ik heb altijd passie
gehad voor jongeren en wil graag een grote bijdrage
leveren in het bieden van een veilige plek voor deze
gebroken jonge mensen.
hoofdbewoner Maarten Diepeveen met zijn vriendin Elisabeth Smeijers

De tiener
Het is vrijdagavond. Ik voel me alleen, eenzaam,
depressief. Thuis gaat het echt niet meer. Ik pak mijn tas
en loop weg van huis. Ik slaap één nacht bij een vriend.
Hij attendeert me op time-out huis 4YOU, ik wil het niet
echt horen. De week daarna verblijf ik bij familie in de
buurt en ga toch maar een gesprek aan met Helma van
4YOU. En dat was opeens een verademing...
Een week later. Ik stap 4YOU binnen, gooi mijn tas in
een hoek. Ik plof op de bank en vraag me af: wat moet
ik in dit huis met vreemde mensen? Komen er nou echt
elke dag vrijwilligers voor mij? Hoe zal het gaan hier?
Ik woon hier een maand. Het is echt fijn thuiskomen:
samen koken met een vrijwilliger, gezellig eten aan
tafel, spelletjes doen. Ik win vaak, haha! Soms wil ik met
iemand wandelen, dat kan. Soms heb ik het nodig om
serieus te praten, dan luisteren ze naar me.
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Ze hebben aandacht voor mij, wie ik ben en wat ik nodig
heb. Ik knap er van op, geniet van dit warme thuis.
En wat is het heerlijk om elke zondag naar mijn kerk,
Mozaiek0318, te mogen gaan. Ja, het doet met goed in
4YOU te wonen.
De zon schijnt, het is inmiddels lente. Ik loop neuriënd
langs de oever van de Rijn, op weg naar mijn eigen
huisje. Al wandelend denk ik terug aan mijn tijd in
4YOU: wat was het geweldig voor mij! Ik heb leren
houden van en vertrouwen in mensen, ik heb ervaren
dat ik absoluut de moeite waard ben, voel me gehoord
en geliefd en heb zoveel rust mogen krijgen. En wauw, ik
heb de God van liefde leren kennen en groei sindsdien
elke dag in mijn geloof, op mijn eigen manier. Zingend
loop ik door.

Alinde van Raamsdonk

Acht maanden woon ik hier alweer… de tijd vliegt. Het
was even wennen. Nu kan ik volmondig zeggen dat
4YOU mijn thuis is en het is niet zomaar een huis. Ik
maak bijzondere en mooie dingen mee. De contacten
met de tieners en de vrijwilligers geven mijn leven
een enorme extra invulling. Ik vind het heerlijk om ’s
avonds als ‘een gezin’ te eten met twee tieners. Vaak
komt Elisabeth ook naar 4YOU en koken we samen.
Soms kletsen we over koetjes en kalfjes, soms gaat het
over de zware dingen van het leven. Ik word regelmatig
verwend met lekkere baksels, die de tieners met veel
plezier bereiden met een vrijwilliger. Terwijl de andere
vrijwilliger honderduit kan kletsen of spelletjes speelt
met de bewoners. Allemaal vullen ze mij aan in mijn rol
en delen hun eigen aandacht en liefde uit.
Het leven van Elisabeth en mij samen wordt ook enorm
verrijkt door alles wat we samen in 4YOU meemaken.
We vinden het prachtig dat we op deze manier er voor
anderen kunnen zijn, dat we een warm bad mogen
geven aan de gebroken jongeren, met wie we zoveel
mogen beleven.

Je hebt zojuist het verhaal gelezen van
Alinda van Raamsdonk. Ze is dankbaar
dat ze de hulp van 4YOU heeft
aangegrepen toen ze het zó nodig had
en wenst anderen toe dat zij ook hun
eigen weg kiezen hierin.
De hoofdbewoner van 4YOU is Maarten
Diepeveen. Hij vervult deze rol, in
samenwerking met alle enthousiaste
vrijwilligers, vol overgave en passie.
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Hij noemt ze geregeld ‘die gasten’ als hij het over ze heeft.
Jongeren, ze hebben zijn hart. Dicks ogen glanzen als hij
over ze praat. En na de zomer komt voor hem dan eindelijk
die levensdroom uit. Jeugdvoorganger wordt hij, precies op
Gods tijd, en geen moment eerder of later. Mozaiek0318
Magazine zocht Dick van Noort op en sprak met hem over
zijn zoektocht, de liefde en passie voor jongeren.
tekst: Martin de Wit • foto’s: Regina van de Munt

		NA DE ZOMER AAN DE SLAG:
“Ik zie zoveel mooie dingen
en ik ben zo trots op die gasten!”

Je hebt duidelijk een passie voor jongeren.
Hoe werkt dat? Waar zit dat in?
Ik denk dat het mooie is dat ze op een leeftijd zijn
waarin ze bezig zijn met identiteit, ze gaan keuzes
maken. En dat is juist het stukje wat mij triggert, omdat
ik het zelf ook herken. Ik ben zelf ook lang op zoek
geweest naar identiteit. Ik voel gewoon dat God me het
stukje hart voor deze jongeren geeft, ik begrijp ze, ik wil
met ze meewandelen. Ik hou echt van die gasten, ik geef
om ze. Ik vind het zo mooi dat God deze jonge mensen
geschapen heeft en ze zo kneedt als hij ze voor ogen
heeft, en dat in de belangrijkste fase van hun leven.
Was het voor jezelf een verrassing dat je nu op deze
plek terecht gekomen bent?
Ik heb al heel lang een passie voor jeugd. Ik kom uit
het basisonderwijs en daarnaast deed ik veel met
tieners: clubwerk, catechese, youth alpha, time-out
huis 4YOU, spreken voor tieners, dat soort dingen.
Vanuit dat werk kwam het verlangen om, mocht ik
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een keer stoppen met het onderwijs, op een andere
manier met jeugd bezig te zijn. Ik heb 10 jaar geleden
op diverse vacatures gereageerd en telkens kwam ik tot
de laatste paar, maar ik werd het net niet. Dat was best
frustrerend. Toen kwam er een vacature langs van het
Ichthus College in Veenendaal als godsdienstdocent.
Dat was best bijzonder, er waren veel sollicitanten,
maar ik werd het uiteindelijk. Dat zag ik echt als een
bevestiging. Van Moerkapelle naar Veenendaal. Ik
heb daar een hele mooie tijd gehad. Bijna 25 jaar heb
ik in het onderwijsvak gezeten, maar opnieuw kwam
het verlangen op een andere manier met jongeren te
werken. Ik merkte dat God in de afgelopen jaren iets
aan het voorbereiden was. Psalm 37:4 kwam geregeld
voorbij. ‘Zoek je geluk bij de Heer, Hij kent het verlangen
van je hart.’ Het was soms ook best een moeilijke tijd
om geduld te hebben. En toen kwam mijn dochter
ineens met die vacature, Youth Pastor in Mozaiek0318.
“Joh pap, is dat niets voor jou?”

JEUGDVOORGANGER 		
		 DICK VAN NOORT
Dacht je zelf toen direct, dit ga ik doen?
Ik heb het eerst even geparkeerd. Het sprak me heel
erg aan, maar op dat moment kreeg ik nog niet de volle
overtuiging om direct te solliciteren. Voor mezelf heb
ik tegen God gezegd: “Heer, als U werkelijk wilt dat ik
dit doe, wilt u dan geven dat ik uitgenodigd ga worden.
Als er in de eerste sollicitatieronde niemand wordt
benoemd, dan zal ik solliciteren.” Dat was voor mezelf
een manier om bevestiging te krijgen van God. Ik ben
dankbaar dat het zo gegaan is.
Best wel een overweldigend gevoel lijkt me.
Verantwoordelijk zijn voor Youth. Zoveel jongeren.
Ja, het gaat om honderden jongeren. En tientallen
jeugdleiders. Het mooie is, ik dacht eerst: “Moet het
geen jong iemand zijn voor deze taak.” En nu denk ik:
“Ik voel me nog heel jong en tegelijk maakt mijn leeftijd
ook dat ik deze verantwoordelijkheid nu kan gaan
nemen. Om met jongeren mee te leven, maar ook om
jeugdleiders te coachen.”

Je zult misschien ook stuiten op heftige problematiek
in de levens van jongeren. Zie je dat zitten?
Ja zeker. Ik weet door mijn ervaring dat die problemen
er zijn en dat we daar iets mee moeten. Dat zijn soms
heftige dingen. Maar het is ook juist mooi dat we naast
de jongeren kunnen gaan staan. Wat kunnen we als kerk
voor ze betekenen? Het is ook een kans die God ons
geeft om er voor deze jongeren te zijn. We zijn gelukkig
ook een team. We hoeven niet alles zelf te doen.
Wat is volgens jou de rol die een kerk zou moeten
hebben in de levens van jongeren?
Ik denk dat jongeren een kerk zoeken waarin je jezelf
mag zijn. Dat je niet in een hokje of vakje wordt gestopt.
Eigenlijk zoals Mozaiek0318 is. Waar je je eigen gaven
en talenten mag ontwikkelen. Een kerk waarin je
als tiener ook gezien wordt. Dat je iemand bent van
waarde.
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Werk in de kerk:

ICT

tekst: Wilma Koppenaal

Je zegt dat je je nog jong voelt en dat je echt herkent
hoe jongeren zijn en hoe ze denken. Kun je iets
vertellen over hoe je zelf als jongere was?
Ik ben in een heel liefdevol gezin opgegroeid, in een tijd
waarin over het algemeen minder makkelijk tegen je
gezegd werd wie je mag zijn. Ik had wel graag dat stukje
bevestiging willen hebben. Ik merkte dat met name toen
ik bijna veertien was. Mijn broertje van vijf overleed
toen plotseling. Daarna kwam er zoveel op me af dat ik
het niet kon handelen. Ik was op zoek naar bevestiging
van wie ik mocht zijn. Je bent waardevol. Je mag er zijn.
Dat is voor mij best lang een zoektocht geweest. Het
heeft een tijd geduurd voordat ik ook God zag als een
liefdevolle Vader, als een Papa die zei, je bent mijn zoon.
Het verlies van mijn broertje heeft veel impact op mijn
leven gehad. Ik heb in die tijd heel veel gevoetbald. Ik
vluchtte. Ik zocht. Ik was ook boos op God, ik begreep er
niets van en zocht mijn toevlucht in andere dingen. Tot
een vriend mij op mijn 21e eigenlijk mijn ogen opende.
Zo ontdekte ik dat er een God is die van je houdt. En
toen heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Ik leerde
toen ook dat, als je jezelf vergelijkt met anderen, je dan
eigenlijk God belemmert dat hij het unieke in jou naar
boven kan halen. Dat is voor mij wel heel belangrijk
geworden in mijn eigen leven, maar ook wat ik nu wil
meegeven aan anderen.
Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat je ziet dat juist uit dat vergelijken en zoeken veel
problemen voortkomen. Hoe gaan die gasten om met
seksualiteit bijvoorbeeld. Daar is nog best een hele stap
te winnen. Hoe ga je om met elkaar. Met social media.
En met pestgedrag. Tegelijk wil ik benadrukken dat ik
zo trots ben op die gasten. Er zijn zoveel jongeren die
Ik vind het belangrijk dat ik weet wat er onder de
zulke bewuste keuzes maken voor God. Soms zijn ze zo
jongeren leeft. Dat ze niet naar een kerk gaan als een
hongerig naar meer van God. Ik denk dat we als kerk
stenen gebouw, maar dat de jeugdleiders mensen zijn
die hart hebben voor deze gasten. Ik ben daarom ook erg ontzettend dankbaar mogen zijn met een generatie die
honger heeft naar God. Mijn verlangen is dat we met
blij met de nieuwe opzet van het jeugdwerk in kleinere
elkaar als kerk jongeren helpen groeien naar geestelijke
groepen.
volwassenheid.
Je vertelt dat je jongeren vaak ziet worstelen met
Tot slot, na de zomer begint het voor je. Wat gaan we
identiteit en keuzes. Wat is op dit moment o.a. het
als normale kerkbezoekers en als jongeren van je zien
thema waar die worsteling vaak om draait?
Wat veel speelt is dat jongeren zichzelf gaan vergelijken en merken?
met de ander. Social media spelen daar een grote rol bij. Ik wil graag zichtbaar zijn voor tieners en jongeren, dus
op die plekken zal je me ook tegen komen. Ik ben hun
Je kunt bijna live meekijken in het leven van anderen.
voorganger, dus ik zal er ook voor ze zijn. Ik hoop dat
Dat heeft onwijs veel invloed op die gasten. Dan is het
mensen zullen zien dat ik wil dienen, dat ik naast ze mag
des te mooier dat je met ze mee mag wandelen. Want
staan, dat ik een dienende leider mag zijn. Ik kijk er vol
het is natuurlijk één grote fake. Eén grote nepperij. En
verwachting naar uit om met deze mooie mensen op te
dan is het zo fijn als je mag vertellen over wie God is en
trekken!
hoe Hij naar je kijkt.
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Op zondagochtend 12 maart betreedt Herman Pol het podium. Vol trots vertelt hij dat op datzelfde moment Mijn Mozaiek live gaat. Een online omgeving
voor delen én gasten van Mozaiek0318. Om met elkaar ‘connected’ te zijn,
praktische informatie te delen én met een up-to-date ledenadministratie. Hoe
gaat het nu met Mijn Mozaiek? En wat kunnen we er precies allemaal mee?

Connected via Mijn Mozaiek
Het aantal gebruikers van Mijn Mozaiek neemt nog
welke week toe. Daar is Herman Pol, coördinator
ICT erg blij mee. “Je maakt zo’n platform natuurlijk
voor de gemeente, dan is het mooi om te zien dat er
daadwerkelijk actief gebruik van gemaakt wordt en
je dus in een behoefte voorziet.” Er is veel aandacht
besteed aan het gebruiksgemak. Zo kun je in het
startscherm meteen doorklikken naar jouw groepen,
de agenda en activiteiten bekijken en –handig!- ook de
verjaardagen staan daar vermeld.
Je gegevens in eigen beheer
Het startscherm geeft ook toegang tot je persoonlijke
profiel. De gegevens die daar staan, dat zijn de gegevens
van de ledenadministratie. Al jouw gegevens staan
maar op één plek. Als je jouw profielgegevens aanpast,
pas je dus ook jouw gegevens in de ledenadministratie
aan. Het mooie is dat je zo zelf je persoonlijke gegevens
beheert. Heb je een nieuw e-mailadres, dan hoef je dat
alleen maar in Mijn Mozaiek aan te passen en het is
meteen overal gewijzigd. Voor de groepsbeheerders is
dat ook makkelijk. Zij hoeven geen losse administraties
en excel-lijsten meer bij te houden. Alles gaat centraal
vanuit Mijn Mozaiek.
Persoonlijke informatie, voor delen én gasten
In Mijn Mozaiek kan via groepen en via het prikbord
informatie gedeeld worden. Plaats je een document,
dan kan je zelf aangeven voor welke groepen je het
document zichtbaar wilt maken. Jij als gebruiker ziet
dus alleen die informatie die voor jou bedoeld is. Wel zo
overzichtelijk.
Zowel delen als gasten hebben toegang tot Mijn
Mozaiek. Een gast is iemand die nog geen deel is, maar
wel actief is binnen de gemeente. “Gasten zien echter
niet alle informatie. Familieberichten bijvoorbeeld,
of notulen van de gemeenteavond. Dat vinden we
informatie die alleen voor delen van Mozaiek0318 is.”

Meer digitale ontwikkelingen
“De gemeente is zo groot geworden, daar zijn we heel
dankbaar voor, maar dat vroeg ook op een andere
manier na te denken over het delen van informatie en
organiseren en faciliteren van onze vele groepen. De
ledenadministratie en Mijn Mozaiek waren de eerste
stap,“ vertelt Herman. “De volgende stap is een nieuwe
website. Mijn Mozaiek is er voor en van onze gemeente.
De website willen we richten op mensen die nog
zoekende zijn, hen kennis laten maken met het werk van
onze gemeente.Als het meezit is die nieuwe website er
nog net voor de zomer. En dat is niet het enige: hoewel
je Mijn Mozaiek heel goed op je smartphone kunt
gebruiken, willen we ‘m ook als app aanbieden. Ook dat
komt er snel aan!”
Heb je vragen over Mijn Mozaiek, of slimme tips?
Geef ze door via support@mozaiek0318.nl

Is jouw profiel al gevuld?
Mozaiek0318 is zo groot, met een up-to-date en
gevuld profiel is het makkelijker elkaar te vinden
en te bereiken. Dus check of jouw profiel je
volledige naam, (e-mail)adres, geboortedatum,
foto en de juiste groepen bevat. Je kunt trouwens
ook zaken afschermen, als je liever niet wilt dat
bepaalde informatie voor iedereen zichtbaar is.
In theorie kan je je zelfs helemaal onzichtbaar
maken voor de gemeente. Vul je profiel echter
wél aan, voor de ledenadministratie.
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“Nee, ik word geen dode zee”
Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde,
kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom

van de voorganger • Kees Kraayenoord

staan. Hij liep ernaar toe, maar er zaten alleen maar
bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: “Nooit
ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!” Ogenblikkelijk
verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: “Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?” Jezus antwoordde: “Ik
verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul
je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde
met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg
kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,”
en het zal je gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.”
MATTEÜS 21:18-22

Begin mei hadden Nicole en ik het voorrecht om
in Israël te zijn. Daarbij mag je natuurlijk nooit de
kans laten lopen om even in de Dode Zee te drijven.
Iedereen die dat al heeft gedaan, weet hoe bijzonder
dat is. Je ligt meer op, dan in het water, door het
enorme hoge zoutgehalte.

Woordzoeker
AANBIDDING
ALPHA
AVONDMAAL
BAND
BANDLEIDER
BASILIEK
BEAMER
BETA
BIJBEL
CAMERAMAN
CAMPING
CLAN
DELEN
DIENEN
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DOPEN
GELUIDSAPPARATUUR
GEMEENTE
GETUIGENIS
GITAAR
GROEP
GROEPSBEHEERDER
HART
HOST
HOUTHAKKERSHEMD
KAPSTOK
KIDSCHURCH
KINDEROPVANG
KINGDOM

KOFFIE
KOFFIEMELK
KOSTER
KRUIS
LIMONADE
MAGAZINE
MENGTAFEL
MINISTRY
OPDRAGEN
OUDERLING
PARKEERBEHEER
PLUGGEN
PRIKBORD
PROFIEL

SPOTLIGHT
STATAFEL
STOELEN
TENTSTOK
TIENERS
UITJE
VIDEOCAMERA
VOORGANGER
VRIJWILLIGER
WELKOM
WORSHIP
YOUTH
ZOMER
ZOMERVAKANTIE

het gevaar van zulk denken is dat je denkt dat het
over anderen gaat, (over Israël dus) en dat je denkt
dat je zelf dus wel veilig zit, dat deze gelijkenis van de
vruchteloze vijgenboom natuurlijk nooit en te nimmer
op jou zou kunnen slaan. Toch? Juist dan lopen we het
grootste gevaar. Wat nu, als ons geloof meer en meer
een buitenkant-geloof wordt, met rituelen en gebruiken,
maar dat ons hart ver is van God? Wat nu, als ons geloof
wel bladeren kent, maar geen vruchten?
Israël heeft twee zeeën. De ene is vol leven, vis en
vogels: het meer van Galilea. De andere zee is de Dode
Zee. Het is giftig en bitter. Toch stroomt naar beide zeeën
water uit de Jordaan. Hoe kan dat toch? De beide zeeën
zijn gek genoeg aangesloten op dezelfde bron. Toch
is de één levend en de ander dood. Hoe kan dat? Het
antwoord is simpel. Het meer van Galilea ontvangt water
aan de ene kant, en geeft het water weer door aan de
andere kant, terwijl de Dode Zee een eindpunt is.

Jezus kende de Dode Zee. Even ten noorden van deze
zee is hij gedoopt. Hij heeft waarschijnlijk over de
Dode Zee gesproken toen hij tot zijn discipelen zei: “Ik
verzeker jullie, als jullie geloven zonder te twijfelen,
zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van
je plaats en stort je in zee.” (Matteüs 21:21 en Marcus
11:23). De berg waar hij over sprak is dan waarschijnlijk
We zijn niet bedoeld als eindstation van het leven en het
de Olijfberg, want toen Jezus deze woorden sprak,
bevond hij zich met zijn leerlingen ergens op de weg die werk dat God in ons heeft gedaan, maar om datgene wat
hij door zijn genade heeft bewerkstelligd, door te geven
van de Olijfberg naar Jeruzalem liep.
aan een wereld om ons heen. Is dat niet waarom de
heilige Geest kwam, om ons kracht te geven om ‘door te
Jezus deed deze uitspraak, over de zee en de berg,
geven’, vrucht te dragen?
nadat ze langs een vijgenboom waren gelopen die
geen vrucht droeg. Er zaten alleen maar bladeren aan.
Jezus sprak toen tegen de boom en zei: “Nooit ofte
nimmer zul je meer vrucht dragen!” De Bijbel zegt dat
ogenblikkelijk de vijgenboom verdorde.
GEBED
Heilige Geest, als u ons niet doorstroomt en verfrist,
Vaak wordt beweerd dat de vijgenboom een beeld
zullen wij binnen de kortste keren als een dode zee zijn.
van het Israël van toen was. Wel vol bladeren (religie
Verfris ons en doorstroom ons. Geef ons Uw kracht om
en nauwgezet gehoorzaam aan de wet), maar geen
getuigen te zijn, vrucht te dragen en door te geven wat
vrucht (geen oprechtheid en gerechtigheid, maar een
u in ons leven doet.
buitenkant-geloof, ver van het hart van God). Maar
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HOE WERKT HET?
van elkaar houden

God aanbidden

onze omgeving dienen

de pijlers
Wil je in contact komen met één van
aiek0318.nl
moz
act@
neem dan contact op met cont

Care
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Cees en Rommy van Harten
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.

Communicatie
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: vacant
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, Mijn Mozaiek,
het drukwerk, Mozaiek Nieuws en andere videoproducties,
persberichten en het Mozaiek0318 Magazine. Ook beheren wij
de verschillende social mediakanalen, zoals Instagram, Facebook,
Twitter en YouTube.

Connect
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Wouter en Frieda van de Hoef

63 204 80 | connect@mozaiek0318.nl
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 • Marriage- en
Pre-marriagecourse • Love2Meet-groepen.
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Facility en Beheer
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Marco van Schoonhoven

06 523 864 23. | facility@mozaiek0318.nl
Elk moment dat wij als gemeente samenkomen willen wij graag
de mensen dienen door hen op heel veel manieren welkom te
heten. Dat betekent dat wij graag helpen met parkeren, met
iedereen te begroeten die binnenkomt, door koffie en thee te
schenken en door het gebouw schoon te houden.
Daar zetten diverse teams zich voor in zoals het parkeerteam, het
koffieteam, de catering, het welkomstteam, de gastvrouwen/heren, de kosters, de BHV, de schoonmaakteams en de mensen
van het gebouwbeheer.

Financiën
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl
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
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Jim van Geest
Geloof in groei & groei in geloof!
Ons motto geeft het al aan: we willen binnen Mozaiek0318
mogelijkheden creeëren 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.)

Mission
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Cees van Harten
Een onderdeel van onze Visie is “onze omgeving dienen”.
Mozaiek0318 is een gemeente die er naar 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.

NextGen (0-25+)
De pijler NextGen bestaat uit 2 teams Kids en Youth. Door het
aannemen van een pastor Youth en Kids zal de naam NextGen
verdwijnen en zijn er vanaf nu de pijler Mozaiek Kids en We are
Young. Het doel van deze 2 “nieuwe” pijlers blijft gelijk:
Wij proberen een veilige omgeving te creëren waar jongeren
mogen komen zoals ze zijn en ieder op zijn of haar tempo kan en
mag groeien in geloof en vertrouwen in God.

MozaiekKids (0-12)
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Pastor Kids: Lisanne Koudijs
Tijdens de samenkomsten in de grote zaal staat er elke zondag
een team (leiding en buddy’s) klaar om de 400 kids op hun
niveau een eigen samenkomst te bieden. Daarnaast hebben we
nog de volgende activiteiten
• Kids Church: een eigen dienst voor de kids van groep 3-8 op de
vierde zondag van de maand.
• Kids Praise: een eigen dienst voor de kids van groep 1-4 op de
tweede zondag van de maand.
• Parelkids: Voor kinderen die extra aandacht/begeleiding nodig
hebben is er Parelkids (4-12). In overleg met de leiding en ouders
kunnen we deze kinderen extra aandacht geven, indien nodig of
gewenst 1-op-1 begeleiding.

Prayer
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen
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 alle wat we binnen de gemeente doen. Daarom
verlangen we erna dat we binnen onze gemeente meer gaan
groeien in het inhoud geven aan en het vormgeven van zowel
het persoonlijke als het gezamenlijke gebed binnen. 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.

Serve
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Willy Koudijs
We willen graag aan hen die dat nodig hebben praktische hulp
geven. 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 omdat welk
reden dan ook dan kun je je praktische hulpvraag indienen bij Serve.

We are Young (12-25+) Worship
Coördinator: Rebecca van der Kruijt
God aanbidden

God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Pastor Youth: Dick van Noort

Voor onze jongeren hadden we de 1e en de 3e zondagavond van
de maand voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Vanaf september
2017 gaan we werken met een heel nieuw programma
• #Worship: 1e zondagavond van de maand een vette avond
voor alle jongeren. Het thema zal de rest van de maand gebruikt
worden bij de andere we are Young activiteiten
• #Clans: op locatie bij de clanleiders. Jongeren komen in kleine
groepen (Clans) op leeftijd van 12+, 15+, 18+ en 21+ bij elkaar.
Check Mijn Mozaiek
• #Connect: 4e zondagavond van de maand een geweldige avond
voor ontmoeting. Ook deze avonden zijn alle jongeren welkom.
• #Travel: in de zomer van 2018 zullen we weer een jongerenreis
gaan organiseren.

Samenkomsten 2017
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318
twee samenkomsten in ‘de Basiliek’. In de
zomermaanden vanaf 4 juni tot en met 27
augustus begint de eerste dienst om 9.00 uur
en de tweede dienst om 11.30 uur. Vanaf 3
september beginnen de diensten weer om
9.30 uur en om 12.00 uur.
Een half uur voor het begin van de dienst
staat er koffie of thee voor je klaar!

van elkaar houden

onze omgeving dienen

06 364 333 50 | worship@mozaiek0318.nl
“Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn aanwezigheid
en krijgen we kracht om brengers van Zijn vernieuwing en
verandering te zijn.” Vanuit Worship worden er verschillende
activiteiten geregeld. Iedere week is het worshipteam in touw
om ons op zondagmorgen (en op andere momenten waarop
we samen komen) te dienen in het aanbidden van onze God en
ons te helpen. Het woshipteam bestaat uit een veelheid aan
mensen zoals aanbiddingsleiders, bandleiders, muzikanten,
vocals, cameramensen, technici, 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.

Secretariaat
Mozaiek0318 is de bereikbaar via
contact@mozaiek0318.nl.
Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook
telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

Oudstenteam
Evert en Anja van Klompenburg
Dirk en Willy Koudijs
Ejo en Akke Smit
Stephan van de Velde

Coördinatoren Projecten
Johan Ravesloot en Herman Pol

Wil je Mozaiek0318 steunen?
Dat kan door bij te dragen via
IBAN NL51ABNA0546661572
t.n.v. Mozaiek0318

Voorgangersteam
Ido Buwalda, Cees van Harten en
Kees Kraayenoord
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MATTEÜS 21:18-22
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“...Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, 		
als je maar gelooft.”
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