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COLOFON
Dit is het magazine van Mozaiek0318 en Mozaiek033. Wij zijn
een kerk in Veenendaal en in Nijkerk. Wij geloven dat God van
je houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke zondag
houden we in Veenendaal samenkomsten om 9:00, 11:00 en 13:00
uur en in Nijkerk om 10: 30 uur. Tijdens de coronacrisis worden
deze vervangen door livestream uitzendingen. Deze uitzendingen
zijn iedere zondag om 11.00 uur. Voor de kinderen is er iedere
zondag om 10.00 uur een livestream. Iedere woensdagavond is
er een livestream via Instragram voor de jeugd en een Mozaiek
Connect livestream om 20.30 uur. Je bent welkom. Gewoon, zoals
je bent. Kijk voor meer informatie op www.mozaiek0318.nl of
www. mozaiek033.nl.
Mozaiek Magazine 19 verschijnt in een oplage van 2.500
exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl en www.mozaiek033.nl
kun je iedere uitgave downloaden.
Mozaiek Magazine is deze editie gemaakt door
Anja Diepeveen | Verslaggeving & Eindredactie
Anja Hoogeveen | Verslaggeving
Anja du Pont | Secretariële ondersteuning Mozaiek0318
Christiaan Zielman | Fotografie
Chrissy-anne Lammers | Vormgeving
Doreth Lagerweij| Kleurplaat
Esther Algra | Secretariële ondersteuning Mozaiek033
Erwin van de Zande | Hoofdredactie
Job Kramer | Correcties
Judith Strik | Verslaggeving
Lara Hop | Verslaggeving
Lisa Hoogmoed | Fotografie
Marcel Sloothaak | Correcties
Marco van den Berg | Gedicht
Margriet Zwaan | Verslaggeving
Melissa Klaassen | Fotografie
Menno de Geest | Vormgeving
Regina van de Munt | Fotografie / Fotocoördinatie
Rosanne Luimes | Fotografie
Rudy Boone | Correcties
Wilma Koppenaal | Verslaggeving
Wyke Bokma | Verslaggeving
Van de Ridder Druk en Print, Nijkerk | Drukwerk
Reageren? Of heb je een tip? Mozaiek Magazine is bereikbaar via
magazine@mozaiek0318.nl.
Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of
verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door
middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige
digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt
zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i)
ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of
(ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé
van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of
weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in
een RTV-uitzending.
Tevens zijn een aantal van de artikelen in dit magazine geschreven
voor de Corona-tijd. Daarbij is in tekst en fotografie niet altijd
rekening gehouden met de huidige maatregelen.
2

INHOUDSOPGAVE
Mozaiek Magazine | nummer 19 | mei 2020

REDACTIONEEL
Wat blijft?
Als je wekelijkse kopje koffie
met de buurvrouw wegvalt…
Als je voor onbepaalde tijd
je werkplek moet verlaten…
Als verjaardagen niet meer,
of in ieder geval minder, gevierd kunnen worden..
Als zelfs iemand uit je naaste omgeving ziek wordt
of overlijdt aan het ellendige virus…
Wat blijft dan nog?
We hebben de afgelopen tijd allemaal het nodige
moeten inleveren van onze normale dagelijkse leven.
Allemaal heeft het ons het een en ander gekost.
Misschien was ik niet de enige bij wie de vraag
opdoemde: wat hebben we nu echt nodig voor een
gelukkig leven? Werd dat de afgelopen tijd niet
pijnlijk duidelijk?
Zelfs ons geliefde Mozaiek Magazine viel weg. De
redactie had een prachtig paasnummer samengesteld.
Maar de huidige situatie zorgde er helaas voor
dat het niet gedrukt en verspreid kon worden.
Gelukkig vonden we een alternatief: met een
aantal aanpassingen een ‘Coronanummer’ maken,
dat eenmalig per post verspreid wordt naar de
postadressen van alle Mozaiek-delen! Het resultaat
ligt nu in uw handen. Met een prachtige voorkant, die
gevormd is door alle ingezonden selfies van Mozaiekdelen. Hartelijk dank voor ieders inzending!
Dit magazine ademt vooral één boodschap: houd vol.
Voor velen is het lied, waarvan deze boodschap de
titel is, een bemoediging in deze tijd. Het team van
dit magazine, maar ook de voorgangers die in dit
magazine een update geven over de huidige manier
van werken, willen u dit als bemoediging meegeven.
Houd vol! God regeert en is groter dan welk virus
dan ook. Wat blijft? Zijn liefde en trouw!
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Tekst: Anja Hoogeveen
Foto: Rosanne Luimes

Elke editie stellen we een aantal vragen
aan een nieuw deel van Mozaiek. Eric van
Rijn beantwoordde tien nieuwe vragen en
vertelt over zijn werk, zijn geloof en zijn
eerste ervaringen met Mozaiek.
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Hoe zijn jullie bij
Mozaiek terecht
gekomen?

5

“Ik kom graag thuis na een lange
werkdag. Lekker om de tafel met mijn
gezin en samen de dag doornemen.”

9

De eerste pijler van Mozaiek
is ‘God aanbidden’. Hoe doe
jij dat?
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Wat vind je je beste
eigenschap?

“Dat ik nieuwsgierig kan blijven naar
de ander. Gewoon blanco, zonder
hem of haar in een hokje te plaatsen.
Humor is ook belangrijk voor me.”

“Vooral door dankbaar te zijn. Dankbaar
dat ik God mag kennen en dat ik mag
weten dat ik gekend ben. Dankbaar
voor mijn gezin, vrienden, mijn baan
en de mensen die ik daarin ontmoet.
Ook tijdens een preek of een lied kan ik
geraakt worden en onder de indruk zijn
van Gods liefde voor mij.”
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Wanneer sta jij stil
bij je geloof?

“Dat begint eigenlijk al ’s morgens bij het
opstaan, dan luister ik een podcast. In zeven
minuten wordt een Bijbelgedeelte uitgelegd.
Daarnaast is het geloof iets, wat ik de hele dag
met me meedraag. Ik werk met mensen en zij
zijn allemaal, gelovig of ongelovig, door God
geschapen. Dat perspectief is mijn richtsnoer,
van daaruit ben ik op zoek naar de ontmoeting
met de ander. Geen oordeel, maar oprecht
zoeken naar wat de ander beweegt.”
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Wat is voor jou het
fijnste moment van
de dag?

“Ik hou het meest van mijn gezin, zij
staan bovenaan. Daarnaast zijn familie en
vrienden ook belangrijk voor mij.”

Hoe ziet jouw
dagelijkse leven
eruit?

“Ik werk full-time als werkbegeleider bij
de Sociale Dorpsteams in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Ik coach medewerkers
bij complexe casuïstiek en adviseer het
managementteam. Daarnaast sport ik, kijk
graag voetbal en hou van lezen.”
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De tweede pijler is ‘Van
elkaar houden’. Van wie
hou jij het meest?

4

Wat waardeer je het
meest in de ander?

“Oprechtheid en als iemand zich kan
laten kennen in kwetsbaarheid.”

“Dat doe ik vooral in mijn werk, door mensen
te zien in hun gebrokenheid. Niet met een blik
van ‘eigen schuld, dikke bult’, maar juist open
en niet veroordelend. Met die houding wil ik de
ander dienen.”

“Via onze oudste zoon Daan (19), hij
ging weleens mee naar Mozaiek0318
met een vriendin van ons en werd
daardoor steeds enthousiaster. Dat
maakte ons nieuwsgierig, dus zijn we
met hem meegegaan. We voelden ons
direct thuis en na een tijdje zijn we
ook deel geworden.”
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De derde pijler is ‘Onze
omgeving dienen’. Op welke
manier dien jij je omgeving?

PASPOORT
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:

Eric van Rijn
46 jaar
Ede
Boudineke van Rijn
Daan, Niels en Bas

Wat is je favoriete
Bijbelvers?

Ik kan niet goed kiezen hierin, dus ik
heb twee Bijbelteksten. De eerste is de
dooptekst van onze oudste zoon: “Jij
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.” Het is zo bijzonder dat Hij
ons ziet als Zijn geliefde kind en dat
Hij vreugde in mij vindt, ondanks mijn
gebrokenheid. Daarnaast lees ik graag
Jeremia 19 vers 11: “Mijn plan met
jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een
hoopvolle toekomst geven.” Dat geeft
mij zoveel lucht en ruimte! Dat ik erop
mag vertrouwen, met vallen en opstaan,
dat God alles wat ik doe kan gebruiken
in Zijn plan.
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een carrièremannetje, die thuis ook nog eens veel
ruzie aan het maken was. Ik was niet dienend naar
mijn vrouw Mariska en wilde altijd gelijk hebben.
Mijn gezin moest altijd wijken voor mijn carrière.”

Tekst: Lara Hop
Foto: Evelyn Koelewijn

Na jaren een dubbelleven te hebben
geleid, heeft Amelius Bos (41) er zes
jaar geleden voor gekozen om een
volgeling van Jezus te worden. Een
levensgebeurtenis die voor cruciale
veranderingen heeft gezorgd. Amelius
deelt met het Mozaiek Magazine de
omslag in zijn leven door de kracht
van de Heilige Geest.
Dromen waarmaken
Al vanaf zijn zeventiende wist Amelius
dat hij accountant wilde worden en hij
wilde zo snel mogelijk carrière maken.
Amelius vertelt: “Ik heb versneld het HBO
én de universiteit Nyenrode afgerond, om
zo snel mogelijk mijn doelen te realiseren.
Op mijn dertigste had ik alles voor elkaar:
een mooie vrouw en kinderen, een villa
en een grote auto. Ik werd eigenaar van
een middelgroot accountantskantoor.
Daarmee dacht ik dat ik alles bereikt
had…”

Dubbelleven
Maar dat klopte niet... Werken stond
namelijk op nummer één en alles moest
binnen zijn straatje passen. Hij voelde
zich gelukkig en machtig, maar hij verloor
zichzelf en ging steeds meer foute dingen
doen. Amelius: “Ik werd makkelijk met
alcohol en met vrouwen. Het was voor mij
geen probleem om een paar flessen wijn op
een avond leeg te drinken. Ik was gewoon
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Geloven heeft Amelius wel altijd gedaan, maar alleen
op religieus niveau. Amelius legt uit: “Met mijn
driedelige pak ging ik twee keer op zondag naar de
kerk, ik was de penningmeester van de kerk en ik bad
netjes voor mijn eten. Vink, vink, een goed christen.
Een cultuur van ‘voor-wat-hoort-wat’. Daarnaast had
ik een heel ander leven. Op zondag was ik Vroom
en op maandag was ik Dreesman. Doordeweeks was
ik zeker niet met God bezig. Ik had vele ‘verborgen’
zonden.”

De genadeklap
Amelius zijn leven bestond vijftien jaar lang uit
een werkweek van ruim 70 uur. Hij had geen tijd
voor zijn vrouw en kinderen en achter de voordeur
was het huwelijk een drama. In de zomer van 2013
waren zij met het gezin op vakantie in Italië. Hij
kreeg van Mariska zijn vrouw het boek: ‘Leven na
de genadeklap’ van Arie de Rover. Amelius: “Er
werd exact beschreven hoe een religieus mannetje is
en hoe het leven eruitziet van een man die leeft met
de Heilige Geest. Er werd een spiegel voorgehouden
hoe mijn leven eruitzag. Diezelfde avond ben ik een
preek gaan luisteren van Tony Campolo over bidden.
Hij legde uit hoe je je tijdens het bidden volledig
kon laten vullen door de Heilige Geest. Wat kan mij
gebeuren, dacht ik. Ik begon met bidden en ik vroeg
of de Heilige Geest mij kon vullen met Zijn liefde
en kracht.

“WAT KAN MIJ GEBEUREN,
DACHT IK. IK BEGON MET
BIDDEN EN IK VROEG OF
DE HEILIGE GEEST MIJ KON
VULLEN MET ZIJN LIEFDE EN
KRACHT.”

hoe het was om met de Heilige Geest te leven.
Ook voor zijn vrouw Mariska was dit een
grote verandering. Zij kreeg een man terug die
liefdevol met haar omging en dienend was.

Vergeving
Door te blijven bidden en op God te vertrouwen is
Amelius uiteindelijk volledig eerlijk geweest tegen
Mariska. Amelius: “Ik kon dat niet gelijk, iets hield me
nog tegen. Pas een jaar later heb ik al mijn fouten
verteld. We hebben drie dagen samen gehuild en ze
is ook fors boos geweest. Op dag drie heeft zij, met
behulp van de Heilige Geest, mij vergeven. ‘Wie ben
ik om jou niet te vergeven, als Jezus mij alles vergeeft’,
zei ze! Het was daarna natuurlijk niet gelijk goed.
Haar vertrouwen was geschaad en Mariska had veel
innerlijke pijn. Ondertussen was er ook een geestelijke
strijd. Satan staat natuurlijk klaar om je huwelijk toch
kapot te maken. Maar Jezus is overwinnaar en helpt je,
stap voor stap, door zo’n proces heen. Zelfs nu hebben
wij nog coaching om ons te helpen om te gaan met
het verleden. Elkaar beter leren kennen en begrijpen.“

Verliefd op Jezus
Ik voelde na een paar minuten dat ik in vuur en
vlam stond. Ik begon te huilen en voelde pijn. Alsof
er wortels van zonden uit mijn lichaam werden
getrokken. Ik was helemaal gebroken en wist niet wat
mij overkwam.” Vanaf dat moment is zijn leven in
één klap veranderd. Wat normaal een proces is, mocht
bij Amelius een ‘genadeklap’ zijn. Geen voor-wathoort-wat cultuur, maar leven uit genade. Hij ervoer

Amelius is God intens dankbaar dat door Zijn genade
hij een wedergeboorte mocht ontvangen. Amelius
leeft nu een leven met de Heilige Geest en groeit nog
steeds naar Jezus toe. Hij zegt: “Toen ik voor Jezus
koos, voelde het alsof ik verliefd op Hem was! En als
je verliefd bent op iemand, wil je tijd met die persoon
doorbrengen. Ik wilde automatisch de Bijbel lezen, ik
ging boeken lezen, naar conferenties en getuigde van
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Voel je welkom bij LUV spakenburg!
Jezus. En wat je aandacht geeft, groeit. Dat is het mooie van
volgeling zijn van Jezus. Christen zijn is niet een functie of
een pak die je aantrekt: het is een nieuw DNA.”

De Genadebron
In september 2013 ging Amelius naar de Mannendag van
Vrij-Zijn. Een dag waar 600 mannen bij elkaar kwamen om
Jezus te aanbidden. Na afloop van deze dag waren Amelius
en vier andere mannen zo onder de indruk, dat ze die liefde
die ze voelden elke dag zouden willen ervaren. Amelius:
“We zijn na afloop van de Mannendag een WhatsApp-groep
begonnen, waar iedereen foto’s, filmpjes, Bijbelteksten,
muziek en ervaringen in kon delen. De Genadebron was
geboren.
Inmiddels zijn er meer dan 500 mensen aangesloten bij
verschillende app groepen. Er kwam meer verlangen en
de plannen werden groter. Maar alles op Zijn tijd. Eerst
mochten we beginnen met Groei in Genade-avonden, daarna
met een voedsel- en kledingbank, Opwekkingsweekenden
organiseren, huisvesting voor mensen regelen, samen
met Stichting tot Heil des Volks mochten we Stichting
Waypoint oprichten en uiteindelijk mochten we starten
met het opzetten van een interkerkelijk centrum in
Bunschoten-Spakenburg. Op wonderbaarlijke wijze mocht
de Genadebron het kerkgebouw de Bron kopen, dat op dit
moment wordt gerenoveerd. Per eind mei gaat het centrum

open. Het wordt een centrum waar iedereen welkom is.
Van en voor iedereen. Een interkerkelijk ontmoetings- en
bemoedigingscentrum. Met een lunchroom waar we gaan
werken met mensen met een verstandelijke beperking. In
het weekend wordt het centrum in de avond aan de jongeren
gegeven en kunnen ze daar meer dan tien activiteiten
onder één dak doen. Uniek voor ons dorp. Concerten,
begrafenissen, bruiloften, verjaardagen. Het wordt een
centrum voor het hele dorp.’’

De leukste winkel van 033,
boordevol Christelijke boeken en
geweldige cadeaus!
Volg ons ook online op
www.luvspakenburg.nl en op
Facebook en Instagram.

“JE HART HEEFT EEN
HARTOPERATIE NODIG, JE ZIEL
EEN VRIEND. ZIJN NAAM IS
JEZUS!”
Run to the Father!
Amelius wil afsluiten met een oproep: “Aan alle mannen
en vrouwen die ook vastlopen met een dubbelleven of met
een leven vol leugens: ‘Weet dat je geliefd bent. Ondanks
wat je gedaan hebt, hoe erg je verborgen zonden ook zijn,
er is altijd een weg terug naar de Vader. Je mag thuiskomen.
Leven zonder geheimen. Je mag vallen voor de genade. Je
hart heeft een hartoperatie nodig, je ziel een vriend. Zijn
naam is Jezus!” (geïnspireerd door het lied: Run to the
Father).

de zi el 2 1 3751 BT sp akenburg
033 2 9 9 6 06 3 i nfo @ l uvsp akenburg. nl

w w w .luv s paken b urg .n l

minder piekeren,
meer werkplezier
www.priscillavreugdenhil.nl

Interkerkelijk ontmoetings- en bemoedigingscentrum

06 288 176 52
Coaching voor loopbaan en
persoonlijke ontwikkeling in
Ede en Spanje
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Maar het is vooral belangrijk dat er voor iedere jongere de
mogelijkheid is om persoonlijk God te aanbidden op zijn
of haar eigen manier.
Marcel mocht in oktober 2019 de eerste Church-avond
van #Revolution aftrappen door te spreken over het thema ‘Geloof dat moet groeien’. Er werd gesproken over vijf
fundamenten als basis van het geloof, die centraal zouden
staan tijdens de Church-avonden van dit seizoen. Door
de Coronacrisis kon dit niet doorgaan en wordt er aangesloten op de YNG livestream op Instagram.

Tekst: Judith Strik / Foto: Lisa Hoogmoed

Dit seizoen mochten we een nieuwe We are Young-groep introduceren: de 18+-groep #Revolution. Als onderdeel van We
are Young richt #Revolution zich specifiek op de doelgroep
18 jaar en ouder, met als secundaire doelgroep jongvolwassenen tussen de 25 en 30 jaar. De activiteiten binnen #Revolution worden grotendeels georganiseerd door de jongeren
zelf. Marcel Oosterkamp maakt deel uit van het kernteam:
“Voor iedereen is er plek, of ze net christen zijn, of al langer
wandelen met Jezus. We hopen juist een plek te zijn waar
jongeren mogen leren om Jezus, de kerk en hun omgeving te
dienen.” De Coronacrisis zorgde ook voor #Revolution voor
een pas op de plaats.
“Het We are Young-team zag dat er binnen (en buiten) Mozaiek0318
een grote groep jongeren was die behoefte had aan een eigen plek
waar ze elkaar konden ontmoeten, God aanbidden en groeien in
hun geloof. Binnen het bestaande We are Young-programma viel
de 18+ groep eigenlijk buiten de boot. De oudere jeugd voelde
geen connectie met de jongere jeugd. Om deze situatie te veranderen, zijn we #Revolution begonnen.”
Vanuit #Revolution wordt gewerkt vanuit de pijlers Church, Grow
en in de toekomst ook vanuit Connect.
Church
Met elkaar God aanbidden, dat is wat centraal staat tijdens de
Church-avond. De avond bestaat uit een tijd van worship (geleid
door Alex & Rafaela Groen) en iemand die iets deelt vanuit de Bijbel.
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“WIJ WILLEN EEN
REVOLUTIE ZIJN
VAN GELOOF,
HOOP EN LIEFDE
IN NAVOLGING VAN
JEZUS.”
Grow
De Grow-avonden staan in het teken van persoonlijk
contact en samen groeien in geloof. Deze zouden dit
seizoen meerdere malen worden gehouden, waarbij
gezelligheid en ontmoeten centraal zouden staan. Uiteraard is het de bedoeling dat deze weer plaats gaan
vinden als het weer wordt toegestaan. De avonden
worden gestart met een gezamenlijke maaltijd en er is
ruimte om elkaar beter te leren kennen. Vervolgens is
er een spreker die spreekt over het thema waarna de
jongeren in kleine groepen van ongeveer zes tot tien
personen uit elkaar gaan. In de groepen wordt verder
doorgesproken over het thema. “We willen een veilige
omgeving bieden waarin persoonlijke geloofservaringen en vragen gedeeld kunnen worden en waar voor elkaar
gebeden kan worden.”

“Geen enkele taak is belangrijker dan de andere; koffiezetten of schoonmaken is ministens zo belangrijk als
worship en ministry. We kijken ernaar uit om mensen te
laten ontdekken wat hun gaven zijn en op welke manier ze
deze in kunnen zetten in de kerk.”
Connect
In de toekomst wil #Revolution ook invulling gaan geven
aan Connect. “Tijdens Connect ligt de focus op elkaar
beter leren kennen. Aan deze avonden kan op verschillende informele manieren invulling gegeven worden.
Denk hierbij aan borrels, etentjes of een gezellige barbecue. Connect zal er iedere keer verschillend uit zien en op
diverse locaties plaatsvinden.” Via de agenda en social
media-kanalen volgt hier meer informatie over.

Corona
In deze coronatijd is het uiteraard
voor #Revolution niet mogelijk om
hun activiteiten voort te zetten. In
plaats van de geplande avonden
zijn ook deze jongeren op zoek
naar alternatieve manieren om in
contact met elkaar te blijven en
hopen ze snel weer de mogelijkheid
te hebben om elkaar te ontmoeten.
@mozaiek0318yngrevolution
@mozaiek0318yngrevolution

Voor Grow wordt er volgens thema’s gewerkt die in het
verlengde liggen van de thema’s van Church. “De
Grow-avonden lenen zich voor grote variatie aan onderwerpen die passen bij deze doelgroep.” Aan het einde van
de Grow-avond is er de mogelijkheid om een drankje te
doen en nog even na te praten.
Verschillende teams
Om #Revolution van de grond te krijgen en goed georganiseerd te houden, wordt er gewerkt vanuit verschillende (al bestaande) teams voor ministry, worship,
facility/hospitality, koken, techniek en communicatie.
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DE WEEK VAN... ARINA
‘Verscholen achter een mondkapje en gewapend met handschoenen,
kijk ik machteloos toe hoe eenzaamheid een vorm aanneemt
waar mijn hart van huilt. Mensen zoeken naar je gezicht, naar een
troostende glimlach, maar ze zien alleen je ogen. Het lied “Houd vol,
Hij laat niet los”, krijgt voor mij een diepere betekenis nu.’ Arina van
de Munt heeft door de Coronacrisis hele andere weken dan normaal.
Overdag is ze moeder én juf van haar kinderen en ’s avonds draait ze
overuren als wijkverpleegkundige in de thuiszorg.
Tekst: Anja Hoogeveen / Foto: Regina van de Munt

Houd vol

Houd vol als alles tegen zit,
Als nu is wat het is,
Als wat nog komt onzeker lijkt,
Weet dat God daar ook is.
Hij zal er zijn, is er ook nu,
Hij was, is en zal zijn,
Hij is Wie nooit veranderen zal,
In vreugd, verdriet of pijn.
Houd vol en zoek naar wat God geeft,
Wijsheid, Liefde en Rust,
Geef aan Hem jouw last en zorg,
Laat Hem zijn Wie jou sust.
Tot aan het einde van de tijd,
Ja, Hij zal bij ons zijn,
Bouw jouw huis op deze Rots,
Leef in Zijn licht dat schijnt.
Houd vol, weet wat er op jou wacht,
Strijd voor rechtvaardigheid,
Weet dat de weg die jij mag gaan,
Jou naar de Hemel leidt.
Marco van den Berg
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Maandag
‘Iedere morgen word ik dankbaar wakker omdat ik
nog gezond ben. Door ziekte van collega’s, draai ik de
afgelopen weken soms wel vijf of zes avonddiensten
per week. Mijn zoons Owen (7) en Joshua (9) starten
de ochtend met huiswerk, waarbij ik constant moet
schakelen tussen Engelstalig en regulier onderwijs.
In de middag maken we kaartjes voor mensen die dat
nodig hebben en we bezorgen ze op de fiets. Om vijf uur
heeft Owen pianoles via Skype.’
Dinsdag
‘Overdag houden we vast aan het schoolritme voor
de jongens en ’s middags tekenen mijn man (Menno)
en ik bij de notaris voor ons nieuwe huis. Daarna heb
ik een online vergadering met mijn collega’s en drumt
Joshua er lekker op los tijdens zijn Facetime-drumles.
Tijdens mijn avonddienst klopt de harde realiteit weer
aan; mijn cliënten mogen geen bezoek ontvangen en
hebben vaak alleen contact met mij. Daardoor fungeer
ik momenteel niet alleen als verpleegkundige, maar
ook als mantelzorger, familie en psycholoog.’
Woensdag
‘In de ochtend help ik de jongens met hun schoolwerk
en ’s middags doe ik boodschappen. Ook voor mijn
ouders, want die kunnen nu niet naar de supermarkt.
Als ik ’s avonds thuiskom van de avonddienst, merk ik
dat ik moeite heb om het werk achter me te laten. In
de afgelopen week zijn er vijf mensen overleden in mijn
wijk. Dat brengt de realiteit van de Coronacrisis heel
dichtbij. De eenzaamheid onder mensen is verdubbeld
en ik voel me nog meer verantwoordelijk voor hen dan
normaal.’
Donderdag
‘Deze dag loopt wat anders dan gepland; mijn vriendin
belt of ik op wil passen. Haar zoontje (9 jaar) heeft een
hersentumor en is halfzijdig verlamd en blind. Ik ontlast
deze vrienden af en toe door de zorg in het gezin over te

nemen. Momenteel mag er niemand in zijn buurt komen,
want hij is erg kwetsbaar. Toch is het heel belangrijk dat
onze vrienden samen bij hun doodzieke vader kunnen
zijn. We wegen de risico’s heel goed af en besluiten
uiteindelijk dat ik toch zal gaan oppassen. Gelukkig kan
Menno die dag thuiswerken, zodat ik naar hen toe kan.’
Vrijdag
‘Vandaag is het Goede Vrijdag, een tijd van bezinning
en zonder schoolwerk. Tussen de middag krijgen we
bericht dat de vader van onze vrienden waar ik gister
was, is overleden. Omdat wij een hechte vriendschap
hebben, is dit ook voor ons een verdrietig bericht. De
livestream van Mozaiek komt die avond precies op het
juiste moment, met de juiste woorden. Wat een troost!’
Zaterdag
‘Omdat ik vandaag niet hoef te werken kan ik weer een
dagje helpen in het gezin van onze vrienden. Zij moeten
immers veel regelen voor de uitvaart. Om vijf uur ben ik
weer bij mijn eigen gezin. Het is bij ons traditie om op
zaterdagmiddag met z’n allen The Voice Kids te kijken,
met een bord friet op schoot. Ik geniet nu driedubbel
van dat soort momenten samen.’
Zondag
‘Het is Pasen, Hij leeft! We zingen, bidden, lachen en
huilen samen. We hebben een uitgebreide familiedag,
inclusief op-anderhalve-meter-afstand-bezoekjes met
onze (schoon)ouders. In de avond bereid ik me voor op
een nieuwe week met een ongewoon werkschema in
een ongewone tijd.’

´De week van´ is een terugkerende rubriek, die
telkens wordt doorgegeven aan een ander deel van
Mozaiek. In de vorige uitgave van Mozaiek Magazine
werd ‘De week van’ doorgegeven aan Truus de Smit,
maar zij heeft geruild met Arina de Munt. De week
van Truus zal dus de volgende keer in deze rubriek
te lezen zijn.
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DTS Amsterdam

Tekst: Anja Hoogeveen / Foto: Christiaan Zielman

“Kom maar lekker achterom hoor!”, roept
moeder Jannie als ik aanbel bij het ouderlijk
huis van Dana Roelofsen in het centrum van
Veenendaal. Ik loop langs het grindpaadje
naar de achterdeur, waar dochter Dana mij
spontaan begroet met een uitgestoken hand
en een warme glimlach. De geur van verse
soep komt me tegemoet en de mannen die zojuist een huisje in de tuin verplaatst hebben,
krijgen allemaal een kopje ervan toegeschoven. Het is mij direct duidelijk dat gastvrijheid
en de zorg voor anderen hier de dienst uitmaken. Dat blijkt ook wel als Dana uitgebreid
begint te vertellen over haar ervaringen van
het afgelopen jaar en wat haar ertoe gebracht
heeft om hier in Nederland een missie te organiseren voor Jeugd met een Opdracht.

Dana Roelofsen (21 jaar) is net klaar met haar opleiding
tot onderwijsassistente, als ze eigenlijk maar één ding
wil verdieping van haar geloof. Ze besluit een tussenjaar te nemen en gaat al biddend op zoek naar Gods wil
hierin. Van verschillende kanten krijgt ze de woorden
‘Discipel Training School’ (DTS) te horen. Dana lacht:
“In eerste instantie vond ik dat een hele mond vol en
wist ik niet zeker of het wel wat voor mij was. Maar
toen ik het verder ging onderzoeken, bleek deze school
in Amsterdam een link te hebben met creativiteit en dat
paste precies in mijn straatje! Ik houd namelijk erg van
Amsterdam én van kunst.” Zo begint Dana’s avontuur
op de Arts DTS in Amsterdam, die onderdeel uitmaakt
van Jeugd met een Opdracht.

Onderweg met God
De eerste drie maanden van de Arts DTS bestaan vooral
uit lesboeken en klaslokalen. “Je wordt echt flink geconfronteerd met jezelf”, vertelt Dana, “maar dat is
juist goed, het is belangrijk om te weten wie je zelf
bent, voordat je een ander kan helpen.” Daarna volgen
drie maanden ‘outreach’, zoals de school dit noemt. Dit
houdt in dat studenten de theorie in de praktijk gaan
brengen. Met een groepje medestudenten reist Dana af
naar Georgië, waar God haar aanraakt: “Hier voelde ik
voor het eerst heel duidelijk mijn passie voor kwetsbare
groepen, zoals ouderen en kinderen. Soms mocht ik voor

iemand bidden, zomaar op straat. Soms was een glimlach of
een hartelijk woord voldoende,” vertelt Dana. “Eén vrouw is
me altijd bijgebleven. Wij waren als groep studenten bij haar
op bezoek en niet lang daarna overleed haar zoon. Dat greep
me enorm aan! In de groep werd besproken wie er naar haar
toe zou gaan om haar te bemoedigen. Alle ogen bleven op mij
rusten en ik voelde een lichte paniek opkomen. Wat moest ik
hiermee? Wat kon ik ooit tegen deze vrouw zeggen om haar
te troosten? In een preek gaf God me deze boodschap: “Your
presence is more important than your performance.” Die heb ik
altijd onthouden. Mijn aanwezigheid is belangrijker dan wat ik
presteer. Niets bleek méér waar, want ik heb eigenlijk niet eens
zoveel gezegd. Ik hoefde er alleen maar voor haar te zijn. Daar
heb ik zoveel van geleerd!”

Veenendaal internationaal
Eenmaal terug in Nederland rondt Dana haar Arts DTS af
en wil daarna graag verbonden blijven aan de school. Dana:
“Ik heb mezelf eigenlijk gewoon beschikbaar gesteld voor de
school, om te helpen waar nodig. Toen werd ik begin dit jaar
gevraagd om een outreach in Nederland te organiseren voor
een groepje buitenlandse studenten. Daar zei ik graag “ja”
op! Het was een gevarieerde groep, met mensen uit Canada,
Duitsland, Engeland, Amerika en Zwitserland. In februari zijn
zij een week in Veenendaal geweest, terwijl ze logeerden bij
gastgezinnen in Veenendaal. Het doel van de outreach is dat de
studenten in de praktijk leren wat het betekent om je omgeving
te dienen en daarin Gods leiding te zoeken.”

Samen anderen dienen
“Tijdens de week dat zij hier waren, heb ik in samenwerking
met onder andere Netwerk voor Jou, allerlei projecten voor
hen georganiseerd. Ze hebben geschilderd en getuinierd bij
mensen die dit zelf niet (meer) kunnen, ze zijn naar Nijmegen
geweest voor straatevangelisatie en ze hebben mensen met een
beperking geholpen,” legt Dana uit. Daarnaast was er ook veel
ruimte en aandacht om God te zoeken. Zo heeft de groep een
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aanbiddingsavond gehad, is er veel voor en met elkaar gebeden
in de groep en zijn ze naar de samenkomst van Mozaiek0318
geweest. Na een intensieve week, keert de groep weer terug
naar Amsterdam.

Dana’s droom
“Ik wil dit graag vaker organiseren”, vertelt Dana enthousiast.
“Het is zo bijzonder hoe God werkt in zo’n groep en in iedereen
persoonlijk, als je er maar voor openstaat!” Haar toekomst
laat Dana dan ook heel bewust zoveel mogelijk open. Dana:
“God heeft mij passie gegeven voor met name kinderen en
jeugd. In het bijzonder voel ik een roeping om jonge meiden
te bemoedigen. Onze maatschappij legt ons vaak onhaalbare
verwachtingen op over uiterlijk en prestatie. Juist daarom
wil ik hen de boodschap meegeven dat God hen mooi heeft
gemaakt en dat ze waardevol zijn, zonder dat ze daar iets voor
hoeven te doen. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet ik niet
en dat wil ik ook niet vastleggen. Ik bedoel, als je de toekomst
helemaal uitstippelt, welke vrijheid en ruimte geef je God dan?
Ik ben juist zo nieuwsgierig wat Híj wil met mijn leven!”

De jeugd van tegenwoordig
Wat is dit eigenlijk bijzonder, bedenk ik, terwijl ik mijn auto
start. Dana Roelofsen is met haar jonge leeftijd al bezig met
dingen, waar ik op mijn eenentwintigste totaal niet over
nadacht. Bovendien is dit niet de eerste jongere uit Mozaiek,
die ik spreek over het dienen van je omgeving. Ondertussen
komt het gedeelte uit Prediker 12 in mijn gedachten naar
voren: ‘Gedenk daarom je Schepper in de dagen van je jeugd’
(NBV). In de Bijbel in Gewone Taal staat: ‘Denk aan God
die je gemaakt heeft, denk aan Hem zolang je nog jong bent.’
Wat zijn wij als kerk gezegend met jongeren, die dit ook daadwerkelijk doen! Die nadenken over God, Hem zoeken en aan
Hem vragen welk plan Hij voor hen heeft. Ik rijd de straat weer
uit. Alleen nu wel een stukje trotser en dankbaarder dan ik gekomen ben.
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Marike en Martijn Schippers wonen met hun gezin
in Veenendaal, zijn deel van Mozaiek0318 en lid van
de projectgroep Mozaiek Kenia. Beiden hebben een
hart voor kinderen. Door zowel werk als privé raakten zij al meerdere malen betrokken bij hulpprojecten in Kenia. Toen zij hoorden van het Kenia-project in
Mozaiek, was hun enthousiasme dan ook direct
gewekt.

2020 een richtbedrag nodig, zodat zij een voorstel kunnen
doen. Uitgangspunt daarvoor is honderd duizend euro.
Beide gemeenten slaan de handen ineen om samen vijfenveertig duizend euro in te brengen. Voor de resterende
vijfenvijftig duizend euro hopen we ondernemers te verbinden aan deze missie. De verdeelsleutel voor de verdeling
van deze inkomsten: vijftien procent voor worship, vijftig
procent voor water en vijfendertig procent voor scholing.

Nieuwsgierig hoe zo’n gezamenlijk project van Compassion en Mozaiek wordt opgezet? Lees dan hierna de uitleg
over hoe dit voor Marsabit is verlopen. Het tweede deel
van dit artikel gaat over de verbinding van hart tot hart
tussen de mensen uit Mozaiek0318 en Mozaiek033 en
‘Mozaiek Marsabit’.

Armoede is de ergste vorm van geweld
Wij zien armoede vaak als een materialistisch probleem en
geven dit weer in cijfers. Toch is armoede veel meer dan
het gebrek aan geld of spullen. Mahatma Gandhi zei eens:
“Armoede is de ergste vorm van geweld.” Armoede kruipt
je ziel binnen. Als je weinig van waarde hebt, denk je dat
je van weinig waarde bent. Als je niets verdient, denk je
dat je niets verdient. Armoede is een verschrikkelijke keten
die vaak nauw verbonden is met opvattingen van anderen
over jouw situatie, religieuze verzinsels en machthebbers
die hun positie niet willen verliezen.

Hoe werken Compassion en Mozaiek voor Marsabit?
In overleg met Compassion heeft Mozaiek besloten om
zich te richten op Kenia, specifiek de regio Marsabit. Een
nieuw project wordt altijd gestart in samenwerking met
een bestaande lokale kerk, in dit geval Citam Church.
De kosten voor het starten van dit project lagen rond de
€20.000,-. Van het plan tot aan de daadwerkelijke start
duurde ongeveer twee jaar. Er zijn twee honderd kinderen
in dit project ingeschreven.
Voordat Mozaiek instapte, heeft Compassion de kosten
voorgefinancierd. Denk hierbij aan personeelskosten,
registratie van kinderen, onderwijsfaciliteiten, een computer, keukenfaciliteiten, meubilair en medische checks
van de kinderen. In februari 2019 zijn deze voorzieningen
gerealiseerd. In het najaar van 2019 hebben de Mozaiekgemeenten voor 560 kinderen een sponsor gevonden; veel
meer dan de 200 kinderen waarvoor een sponsor werd
gezocht. Uit bestaande projecten in dezelfde regio en de
nabijgelegen regio Isiolo zijn nog 360 kinderen verbonden
aan sponsors uit de Mozaiekgemeenten.

HOOP
VOOR
MARSABIT

Als je weinig van
waarde hebt, denk
je dat je van weinig
waarde bent.

Daarnaast hebben de Mozaiekgemeenten samen vijfentwintig duizend euro ter beschikking gesteld voor het
project Marsabit. Twintig duizend euro is gebruikt om de
projectstart te financieren. De resterende vijf duizend euro
is gebruikt voor worship (o.a. muziekinstrumenten) voor
Citam Church.
Op dit moment inventariseert de lokale staf van Compassion Kenia waaraan verder behoefte is. Om deze behoeften
in kaart te brengen, hebben de medewerkers in Kenia voor

Het Kenia-project van Mozaiek

Tekst: Marike Schippers
Foto: Compassion
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Geestelijk gezien is armoede een leugen.
Armoede vertelt niet wíe jij bent en hoeveel
je waard bent. Samen met Compassion kunnen wij al aan 560 kinderen (en hun gezinnen) vertellen wat de Waarheid is en wie zij
zijn: Gods geliefde kinderen. En die waarheid
maakt vrij!
Door de samenwerking met Compassion
zorgen wij ervoor dat náást gezond voedsel,
scholing en medische basisvoorzieningen,
de kinderen ook telkens ervaren hoeveel zij
waard zijn. Alles is erop gericht een nieuwe
keten te laten ontstaan: een keten van hoop.
De kinderen krijgen niet alleen hoop, ze
leren en weten dat zij waardevol zijn. Er
worden tieners opgeleid tot nieuwe leiders
en zo kunnen systemen veranderen. Het
geloof speelt een grote rol, want wie beseft
dat iedereen waardevol is, staat anders in
het leven. Het doet je anders kijken naar
anderen, de omgeving en zo verandert
uiteindelijk een cultuur. Kinderen mogen
vanuit de waarheid van Jezus opbloeien,
openbloeien en een uitweg zien.

Schrijf!

Compassion is met de lokale medewerkers al hard
aan het werk om dit grote project vorm te geven en
te monitoren. De basiszorg wordt dankzij de maandelijkse sponsoring verzorgd. Wat kunnen u, jij en ik
doen? Naast bidden, vooral schrijven! De post is het
tastbare bewijs van verbinding en vooral erkenning.
De teksten en woorden, ze raken het hart van het kind.
Vaak horen en merken ze voor het eerst dat er iemand
om hen geeft. Daar zijn ze ontzettend trots op. Als de
postzak komt en er zit iets bij voor jou, hoe bijzonder
moet dit gevoel zijn?
Soms kan het schrijven als een ‘opgave’ voelen of
wordt het telkens uitgesteld. Bekijk de tips voor het
schrijven op www.compassion.nl/schrijftips of maak
gebruik van een digitaal kaartje dat bijna kant-enklaar is via www.compassion.nl/schrijven.
Wij hopen dat je door de achtergrondinformatie over
het project en de uitleg over de vernietigende invloed
van armoede, het belang mag ervaren van de impact
die jij als sponsor maakt.

CGOB
De Herberg
staat voor:

Lees meer op www.mozaiekkenia.nl

Professionele
begeleiding
Huiselijkheid
Christelijke normen
en waarden

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

Zorg Op Maat Veenendaal

Betrokken en Betrouwbaar

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:

Begeleiding aan huis in
Veenendaal
Rhenen
Utrechtse Heuvelrug

www.zorgopmaatveenendaal.nl

www.christelijkekinderopvang.nl
Wij hebben gastouders in Barneveld, Bennekom, Ede, Ederveen,
Lunteren, Veenendaal en Wageningen e.o.
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Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Christiaan Zielman

ALS IK NIET BEGRIJP WAT GOD ZEGT,
DAN VRAAG IK HEM UITLEG
Norah van der Vegt, 10 jaar
Ik leef heel dicht bij God en ik hoor Zijn stem al heel
lang. Bij het discipelschap merk ik dat Hij dichtbij is.
Het is fijn om dat met andere kinderen te delen. Het
voelt heel veilig en we ontvangen écht supermooie
dingen van God. Soms krijg ik een plaatje van God,
soms zijn het woorden. Als ik niet helemaal begrijp
wat de betekenis is, dan vraag ik dat aan God en legt
Hij het me uit. Ik vind het mooi als ik iets krijg dat ik
aan een ander weg kan geven. Soms is het heel spannend om iets van God te delen, maar als God iets zegt
moet je het gewoon doen!

De Harpspeler staat centraal
“Het verhaal van de Harpspeler is de rode draad door
het programma. Die verhalen heb ik van God gekregen,
ik heb ze opgeschreven en mag ze aan de kinderen
vertellen. De harp is zo’n mooie metafoor, het helpt
de kinderen hun relatie met God te begrijpen. De harp
heeft een kader, die elke snaar op z’n eigen plek houdt
en elke snaar zijn eigen tonen meegeeft. De Harpspeler raakt de snaren één-voor-één aan. Elke snaar klinkt
anders, maar elke snaar is even belangrijk. Als er één
zou ontbreken, zou de melodie niet meer kloppen. De
Harpspeler heeft plezier van de prachtige klanken van
de harp. Ieder kind is van waarde en heeft zijn eigen
talent. God raakt de kinderen aan en wil hun talenten
gebruiken.”

DISCIPELSCHAP
VOOR KINDEREN
“We verlangen ernaar dat jij je geliefd voelt,
Jezus leert kennen en Gods liefde uit gaat
delen.”

Willie Mak is actief binnen het kinderwerk.
Ze heeft een groot verlangen om kinderen te
helpen groeien in hun relatie met God. En gelooft dat kinderen, misschien nog beter dan
volwassenen, de stem van God kunnen leren
verstaan. Met die gedachten gaat ze op een
avond slapen. Die nacht krijgt Willie een heel
helder beeld van een gouden harp. Het is haar
meteen duidelijk dat dit beeld van God komt
– al had ze dit nog nooit zo meegemaakt. Er
vormt zich een verhaallijn over een Harpspeler, die alle snaren precies zo weet te raken
dat ze - elk met hun unieke tonen – samen een
prachtige melodie voortbrengen.
“Op zondag bieden we kinderwerk aan, dat is
ontzettend mooi! We zagen dat er kinderen waren die meer verdieping zochten. Die op zoek zijn
naar hoe ze God zelfstandig kunnen aanbidden.
Kinderen die willen ervaren wat Hij doet en hoe
Hij tot hen spreekt. En die dat willen leren delen
met anderen. Na goede gesprekken met Lisanne

20

Koudijs, Marieke van der Vegt en Ina van Laar ontstond het idee van ‘Discipelschap voor kids’. Dit is
het eerste jaar, en het is fantastisch om te zien dat
kinderen echt leren omgang met God te hebben!”
Iedereen kan Gods stem leren verstaan
“Elke 4e dienst van de maand is er de ‘disckids’,
zoals ik ze altijd noem. Er zijn zo’n 30 kinderen die
het programma volgen, in de leeftijd van ongeveer
8 tot 12 jaar. Deze kinderen hebben zich voor het
programma aangemeld en we verwachten dan
ook van hen dat ze er elke maand bij zijn. Het is
geen vrijblijvende inloop. Er zijn vaste groepjes
van maximaal 5 kinderen, met elk hun eigen
vaste groepsleider. Zo creëren we een veilige en
vertrouwde omgeving. Het programma is door
onszelf geschreven, gebruikmakend van het boek
‘Met de ogen en oren open’ van Jennifer Toledo.
Dat boekje is een echte aanrader voor gezinnen
met kinderen om thuis te gebruiken. Het biedt
praktische handvatten om als gezin samen de tijd
te nemen om naar Gods stem te luisteren.”

God spreekt op allerlei manieren
“Iedereen is uniek en God spreekt op een manier die
bij je past. We bieden de kinderen de ruimte om te ontdekken hoe God tot hen spreekt. Zo zijn er 9 ‘hoeken’,
plekken waar kinderen heel praktisch aan de slag
kunnen. Er is bijvoorbeeld een schatkist met voorwerpen. Een kind mag hier een schat uitzoeken,
van God horen voor welk kind die schat bedoeld

is en deze als bemoediging aan dat kind geven. Ze leren
hun gebeden en dankbaarheid op te schrijven op
een gebedsrol. Ze kunnen knielen bij het kruis als ze
verdrietig zijn, om Gods liefde en Zijn waarheid te
ontvangen. Maar ook een sleutelhanger of kralenketting maken met woorden of een bijbeltekst die ze van
God hebben ontvangen. De kinderen kiezen zelf in welke ‘hoek’ ze willen zijn. We leren de kinderen de rust te
krijgen om te luisteren naar wat God tegen ze zegt.
En het geloof mee te geven dat het God is die tot hen
spreekt. Het is fantastisch om de kinderen echt aan het
hart van God te brengen. Dat ze weten dat ze een relatie
met Hem hebben en alles met Hem kunnen bespreken.”
Met de kinderen mee op ontdekkingsreis
“We hebben twee fantastische teams die het ‘Discipelschap voor kinderen’ mogelijk maken. Het mooie is
dat ik zelf ook ontzettend veel leer van deze kinderen. Ik
leer me meer open te stellen voor God en nieuwsgierig
met hen mee op ontdekkingsreis te gaan. Ik weet zeker
dat dat ook voor de anderen in de teams geldt. Wij mogen zoveel leren van kinderen.”

GODS STEM MAAKT MIJ BLIJ!
Sam Veenvliet, 12 jaar
Wanneer ik Gods stem hoor? Als het stil is. Soms zit ik
op mijn kamer te gamen en als ik stop, dan komen er
woorden op in mijn hoofd. Ik weet gewoon dat het God
is. Hij spreekt ook wel eens tot mij door een filmpje in
mijn hoofd. Dat vind ik heel mooi, het maakt me blij!
Gods woorden zijn meestal voor mezelf, maar ook wel
eens voor anderen. Dan vertel ik dat door. Mijn relatie
met God betekent heel veel voor mij. Ik kan dat niet in
woorden omschrijven.
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Hoewel het liedje anders doet geloven,

WIJ ZIJN LIVE!

bestaat afscheid nemen helaas wel.
Maar als het dan toch moet, laat het uniek en bijzonder zijn.
Zodat tranen worden afgewisseld met een glimlach

VOORLICHTING OPLEIDINGEN
VIA WEBINARS EN
INSTAGRAM LIVE.
Onze voorlichtingen gaan gewoon door, maar dan online! Ben jij aan het
oriënteren op een vervolgstudie? Meld je dan aan voor een webinar. Je schakelt
live in met docenten en studenten van de opleiding. Zij vertellen je alles wat je
wilt weten en je bent in de gelegenheid om je vragen te stellen via de chat.

en de mooie herinneringen voor altijd blijven.

Simone Beijer

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset
en digitale print via duurzame productie, door innovatie en

Naast de webinars gaan studenten van de voltijdopleidingen in de week van
11-15 mei live op Instagram. Zij vertellen je alles over hun eigen opleiding en

vooral de creatieve inzet van onze mensen.

Bel: 0318 57 44 24

het studeren aan de CHE. Ze staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden!
/

Voltijd bachelors

/

Associate degrees

/

Post-hbo’s

/
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Volg ons op
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Charim voor liefdevolle
zorg die verder gaat

• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

uitvaartverzorging

Alpha&Omega
Peter Frans & Eveline de Jong

Samen zorgen voor een

Psychologen – Therapeuten - Coaches
Voor kinderen, jongeren & volwassenen
Christelijke therapeuten
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
U kunt bij Charim terecht voor
• Wonen met zorg

Geen wachtlijst

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling

liefdevolle herinnering
Wij verzorgen alle uitvaarten
Ongeacht waar u verzekerd bent
24/7 bereikbaar
Gratis advies

• Tijdelijk verblijf
• Welzijnsactiviteiten
• Verhuis- en klusservice
• Therapie en begeleiding thuis

Ontdek meer over Charim op www.zorggroepcharim.nl of bel de klantenservice via 0800 0711.

Caritasgroep

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

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

Alpha&Omega

info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

PeterFrans de Jong
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Zonnepanelen of
een warmtepomp?
Ook voor úw huis!

0318 62 35 35 | www.allesopgroen.nl

Wij zijn verhuisd
naar Passage 52!

specialist uit veenendaal

Door de verbouwingen die de Passage Corridor
gaat uitvoeren zitten wij sinds begin april in
het oude Etos pand, naast de Albert Heijn.
September 2021 zullen wij de deuren openen
van onze nieuwe winkel!

HET IS
TIJD VOOR
ZONNEPANELEN!

huidige
locatie

www.suntechenergy.nl

Sportwinkel
van de toekomst
!
Loading...
Opent medio 2021

!

tiijdelijke
locatie

Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20
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WWW.VDGARDE.NL

Tot je dienst!
Succesvol verkopen? Bel ons voor een
gratis waardebepaling en verkoopadvies!

vrijblijvende offerte?
bel of mail ONS!

Arsenaal 6 | 3905 NN Veenendaal
0318 – 253 442 | info@suntechenergy.nl
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JEZUS
overwinnaar
Facts over ons laatste album.

TOP 3 MEEST
GEDOWNLOADE
LEADSHEETS
1. Jezus, overwinnaar (Live versie)
725 downloads
2. Jezus, overwinnaar (Album versie)
357 downloads
3. Onze schuilplaats is God
297 downloads

SPOTIFY
Streams album: 1,23 miljoen
TOP 3
1. Onze schuilplaats is God
232.400 streams
2. U bent sterker
165.400 streams
3. Op hoop van zegen
98.300 streams

VERKOCHT
Van de 2500 fysieke
exemplaren zijn er
2250 verkocht.

Op 27 januari 2019 kwam
onze eerste versie van
‘Jezus, overwinnaar’ op
YouTube.

YOUTUBE
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Deze is inmiddels al
1.772.628 keer bekeken.

Foto: Lisa Hoogmoed
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Kees trapt af. ‘We voelden net als de rest van Nederland
de maatregelen ineens over ons heen komen. Op zondag
15 maart, drie dagen na de mededeling, hielden we
onze eerste geïmproviseerde online kerkdienst. Tjonge,
wat zijn hier de afgelopen weken slagen gemaakt. We
moesten ineens tv gaan maken. Ik ben zo trots op het
hele team dat dit voor elkaar bokst! Vanaf het begin
hebben we al gekozen om gezamenlijk op te trekken als
Mozaiek033 en Mozaiek0318. Er is een geluidsteam, een
redactie, een regie-ploeg, een productieteam en een
contactteam. Man, wat een organisatie was dit allemaal!
En niet te vergeten de mensen van communicatie; zij
moesten echt aan de bak de afgelopen weken.
Al hebben we inmiddels een behoorlijk team, er zijn in
de grote zaal in de Basiliek naast de muzikanten en de
spreker slechts een paar mensen aanwezig voor de echt
noodzakelijke techniek, zoals de camerabediening. De
meeste technici, de doventolk en het contactteam zijn
verdeeld over andere ruimtes. Heel raar om zo met
elkaar een product te maken op anderhalve meter afstand, maar via de app en de schermen is er wel een
grote saamhorigheid en wordt er gedold, gelachen en
hard gewerkt met elkaar.’
Nog maar twee maanden geleden, op donderdag
12 maart, maakte Premier Rutte bekend dat het
niet mogelijk was om kerkdiensten te houden zoals
we dit gewend waren. Deze datum zette Nederland
grotendeels op zijn kop. We spraken voorgangers
van Mozaiek033, Arjen en Emiel, en Mozaiek0318,
Ido, Kees en Johan. Elk van hen gaf een interessante blik achter de schermen.

Tekst: Emiel Hop / Foto: Luther Hartog
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Emiel vult aan: ‘De dienst om elf uur en de woensdagavonddienst zijn ook echt live. Dat is enorm spannend.
Het is voor de bandleden veel lastiger om voor een lege
zaal te spelen.
De kinderdiensten worden wel op zaterdagmorgen
opgenomen. Op zaterdagmiddag repeteren we dan
voor de live-dienst van zondag. We krijgen veel positieve reacties van gemeenteleden, maar ook uit de rest
van het land op onze diensten. Elke week kijken een
paar honderd mensen mee uit het buitenland. Gemiddeld zijn zo’n negenduizend kijkers ingeschakeld op de
livestream op zondagmorgen en drieduizend op onze
kinderdiensten. Maar belangrijker dan de getallen zijn
de verhalen die we horen over de bemoediging die het
mensen geeft. Kijkers zitten er soms helemaal doorheen.
Binnen ons ministry-team is een team van Mozaiekers
gevormd, die na de uitzendingen doorpraat en bidt met
mensen. Dat we op deze manieren woorden van hoop
en bemoediging mogen doorgeven, is een enorm voorrecht. Het lied ‘Houd vol’ is ook nu weer een lied, dat in
het land houvast geeft. En we komen er met elkaar ook
doorheen!’
‘We zijn ervan overtuigd dat er daadwerkelijk iets verandert voor Mozaiek en de kerk, ook na het Corona-tijdperk’ geeft Ido aan. ‘Natuurlijk hopen en bidden we met
elkaar dat we zo snel mogelijk mogen samenkomen.
Al is het maar de vraag of dit op dezelfde manier kan
als dat we gewend waren. Maar los van onze aandacht
op de twee gemeentes, zitten we als voorgangersteam

in een zoektocht hoe we datgene wat ons is gegeven,
zo goed mogelijk kunnen inzetten voor het koninkrijk.
Blijven we live-streamdiensten aanbieden als we weer
‘normaal’ kunnen kerken? Wij denken nu van wel. Maar
wat betekent dit in onze verantwoordelijkheid naar deze
kijkers? Willen wij ze ook in aanraking laten komen met
onze andere bedieningen? Met onze visie en cultuur?
En hoe dan? We begonnen dit jaar als team met een gebedstweedaagse, waarin de woorden uit Hosea 10:12
naar ons toe kwamen: Zaai rechtvaardig! Oogst met
liefde! Ontgin nieuwe land! Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid. Ik
sprak hierover in de gemeente nog maar vier maanden
geleden. Wat betekent deze tijd en ons kerk-zijn voor de
toekomst in het licht van deze Bijbeltekst? Zoals jullie
weten denken we na over nieuwe gemeenten. Genoemd
zijn Apeldoorn, Regio Rijssen/Wierden en Almere. Maar
er zijn misschien ook andere modellen denkbaar.
Misschien meer op afstand en met verlies van een stuk
regie. Durven we dat aan en aan God over te laten? We
bidden en spreken hier met elkaar als voorgangers over.
Hoe mogen we helpen Zijn kerk komende maanden
maar ook komende jaren vorm te geven.’

“WE ZEGGEN DAT WE
EEN ONDERNEMENDE
KERK ZIJN, MAAR WE
HADDEN BEST NOG WEL
KOUDWATERVREES BIJ ALLE
DIGITALE MOGELIJKHEDEN
DIE OP ONS AFKWAMEN.”

‘En dat zal met vallen en opstaan gaan hoor’, zegt Johan.
‘We zeggen dat we een ondernemende kerk zijn, maar
we hadden best nog wel koudwatervrees bij alle digitale mogelijkheden die op ons afkwamen. Inmiddels
zijn we gestart met Alpha Online; iets wat we best
spannend vonden. Het leuke van online is dat je
in principe elke week een nieuwe Alpha kunt
starten. Er zijn nu zo’n twaalf groepjes van
gemiddeld acht mensen die Alpha Online volgen. In de komende periode
gaan we kijken of we ook met
andere onlinecursussen van
start kunnen, zoals bijvoorbeeld de Marriage
Course of de Prayer
Course. In Engeland was
men als
Alpha
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team voor de Coronacrisis voorzichtig begonnen met het
aanbieden van de Marriage Course. Vijfenzeventig
stellen hadden zich aangemeld. In de Coronatijd
is de cursus opnieuw aangeboden in Engeland:
vijftienhonderd stellen volgen nu tegelijkertijd deze relatiecursus! Mensen hebben meer tijd en staan meer open voor
deze vormen van verbinding. Het is echt
een kans voor ons als kerk. En dat is spannend, maar we willen niet stilzitten en wachten
tot het overwaait. Het is een andere manier om het
Alpha-werk, dat ook zo in onze genen van Mozaiek zit,
vorm te geven’.
Arjen reageert enthousiast op het verhaal van Johan en Ido. ‘Ik
ben eigenlijk helemaal niet zo van al die digitale initiatieven. Gelukkig zie je nu juist nu hoe wij elkaar als voorgangers aanvullen. En wat Ido
aangeeft over het post-coronatijdperk is niet alleen een zaak van ons
als voorgangers. We willen de gemeente hier ook bij betrekken.
We lopen al een tijd met het idee om een intensievere tijd van
gebed met elkaar te nemen. Er wordt in bepaalde kringen gezegd dat 2020 het jaar wordt van de vernieuwing van de kerk, van opwekking. We hopen dat met
heel ons hart. Maar een opwekking hebben wij
eerlijk gezegd zelf niet in de hand. Onze verootmoediging wel. Daarom willen we, net
als 2000 jaar geleden tien dagen onafgebroken, vurig en eensgezind als Mozaiek0318 en Mozaiek033, bidden voor
onze eigen kerk, maar ook voor de kerk van
Nederland. We worden door de Coronacrisis uitgedaagd om op een andere manier kerk te zijn. We
hebben meer dan ooit de leiding van de Heilige Geest
nodig om nu als kerk de juiste positie in te nemen. Om te
bidden voor onze zieken, voor vernieuwing en eenheid.

“WE HEBBEN MEER DAN OOIT DE LEIDING
VAN DE HEILIGE GEEST NODIG OM NU ALS
KERK DE JUISTE POSITIE IN TE NEMEN.”
Ik hoop dat er echt iets gaat gebeuren rondom deze tiendaagse. Woorden, beelden,
meer gerichtheid op God, nieuwe initiatieven. Heel benieuwd wat we van de gemeente
gaan terugkrijgen. Ik word sowieso al heel blij van al die initiatieven van gemeenteleden die in
deze tijd omkijken naar hun buurt. Eenzame mensen een kaartje sturen, mondkapjes maken. We
Are Young, die eigen diensten aanbiedt via Instagram. Zo tof! Het is een bijzondere tijd. Tegelijkertijd
verlang ik er net als iedereen vurig naar om iedereen weer live te spreken en diensten te houden met
elkaar. Tot die tijd lieve mensen: houd vol!’
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Een anderhalvemetersamenleving, leven in quarantaine,
hamsteren. Woorden die we de afgelopen maanden
hoogstwaarschijnlijk vaker gebruikten dan in ons hele leven
daarvoor. Ik ben van nature een vrij lichamelijk mens, ik beleef
en geef liefde door lichamelijk contact. Ik houd ervan om mijn
vrienden, familie en de mensen die ik lief heb te omhelzen,
te knuffelen en tijdens gesprekken even aanmoedigend of
liefkozend aan te raken. Ik loop dus nu ook helemaal leeg en
gevoelsmatig lijd ik af en toe aan flinke huidhonger. Ik mis
mensen.

Wyke
Bokma

Toen ik hierover sprak met mijn beste vriendin Deborah
herinnerde ze mij aan de periode dat ik een jaar alleen studeerde
in Australië. Ver weg, in een vreemd land, waar ik bij aankomst
nog niemand kende en mijn leven opnieuw moest opbouwen.
Maar waar juist met die eindeloze hoeveelheid kilometers
onze vriendschap en daarmee Deborah en ik, een diepere dimensie van het
begrip vriendschap leerden. Er was heel intentioneel contact, we maakten tijd
om niet alleen te horen maar ook echt te luisteren. We hadden skype, op een
laptop waarbij het scherm om de een of andere reden standaard op z’n kop
stond. Hierdoor hield een van ons de laptop omgekeerd om alsnog een beetje
een fatsoenlijk gezicht van de ander te zien. We schreven eindeloze epistels,
klaagzangen en anekdotes op whatsapp. We lieten cadeautjes bezorgen door
mensen in onze directe omgeving en belden elkaar af en toe. We konden niet
fysiek af spreken of elkaar even een knuffel geven. Maar toch, ondanks dat we
niet konden kijken, gingen we elkaar dieper zien.

“Ik loop dus nu ook helemaal leeg en
gevoelsmatig lijd ik af en toe aan flinke
huidhonger. Ik mis mensen.”
Misschien herken je wel iets van die huidhonger, voel je je alleen door fysiek
afgezonderd te zijn. Komen de muren op je af of voelt het juist als de grootste
chaos ooit met alle ballen die je in de lucht moet houden. Wellicht kan dit
leven in quarantaine, de anderhalve meter samenleving juist wel een cadeau
zijn voor je relaties. Door te kiezen om niet alleen via een scherm te kijken naar
de mensen van wie je houdt, kan deze situatie je ook uitnodigen om ze nog
bewuster te zien. Alles wat je nodig hebt is de intentie niet los te laten, maar
om elkaar net even anders vast te houden.
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KIDS

TALK

DE ZUSJES BAKKER OVER SCHOOLWERK,
LEKKER VEEL BUITEN SPELEN EN NIET
BANG HOEVEN ZIJN IN CORONATIJDEN.
Tekst: Wilma Koppenaal
Fotografie: Rosanne Luimes

Mirthe (9)
Jasmijn (7)
Maud (4)

Mirthe:
"Ik vind het gezellig
dat papa en mama heel
veel thuis zijn."
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Hoe ziet jullie dag er nu uit?
Mirthe: we beginnen om 9 uur met school. Dat doen we alleen ’s
ochtends, via Squla. ’s Middags gaan we vaak buiten spelen. We
hebben genoeg vierkante meters.
Jasmijn: dat vind ik ook erg leuk nu, dat we heel veel buiten
kunnen spelen.
Maud: ik ga zo met Femmie spelen!
Mirthe: ik heb nog heel veel waterballonnen, wel 115. Die had
ik voor mijn verjaardag gekregen en daar hebben we een
watergevecht mee gehouden. Op 10 juni ben ik weer jarig. Ik hoop
wel dat ik dan vriendinnen uit kan nodigen.
Zijn er dingen die je mist?
Jasmijn: mijn kralen zijn bijna op.
Mirthe: mijn vriendinnen mis ik wel. En het knutselen op school,
want dat vind ik heel leuk om te doen! Maar het is wel heel
gezellig dat je ouders nu heel veel thuis zijn. Zij gaan allebei 1 dag
weg om te werken. Mama geeft ons les. De juf kan het wel wat
beter, maar ik vind het wel leuk zo thuis.
Jasmijn: en ik mis het wel om weg te gaan. Nu ben je steeds op
je kamer of beneden of in de tuin. Ik zou ook wel andere dingen
weer willen doen.

JASMIJN:
"god zorgt voor ons.
Elke dag. daarom hoef
ik nooit bang te zijn."

Mis je de kerk ook wel eens?
Maud: de filmpjes met Sophie en Ollie vind ik leuk om te kijken
op zondag!
Mirthe: ik ben daar eigenlijk wat te oud voor, dus ik vind die
minder leuk. Dan vind ik het leuker om naar de kerk te gaan.
Maar wel lekker dat je nu langer uit kunt slapen.
Wat denk je dat God van Corona vindt?
Mirthe: ik heb het daar wel met papa en mama over gehad. Het
is heel erg dat mensen ziek worden. En ik denk wel dat God
het kan stoppen. Maar misschien zijn er nu wel meer mensen
die thuis blijven en aan God denken. Wat ook erg was toen er
7 plagen waren in de Bijbel, toen werden er ook mensen heel
erg ziek. Maar daarna werd het wel weer beter.
Jasmijn: wij hoeven alleen maar thuis te blijven, dat is niet
heel moeilijk. En het is mooi weer dus we kunnen wel naar
buiten.
Maud: Corona moet zelf Corona krijgen.
Hoe merk je dat God voor je zorgt?
Maud: dat Jezus in mijn hart is. En dat vind ik leuk. Want dan
ben ik nooit alleen. En dan hoef ik ook nooit bang te zijn. Ook
niet in het donker.
Mirthe: als ik iets eng vind om te doen dan denk ik soms eerst
‘Waarom gaat dit nu zo, God helpt me nu niet eens’. Maar
achteraf als ik het dan gedaan heb, zie ik wel dat Hij me heeft
geholpen om mijn angst te overwinnen. Anders had ik het
misschien niet gedaan.
Jasmijn: het is een heel fijn gevoel! Want Hij zorgt voor ons.
Elke dag. Daarom hoef ik nooit bang te zijn.
Heb je nog een tip voor andere kinderen?
Mirthe: blijf thuis! Helemaal als je ziek bent. Verder heeft
internet heel veel leuke filmpjes, die kan je heel makkelijk
vinden.
Jasmijn: Ja! Over bijvoorbeeld wat je met wc-rollen kan doen.
Mirthe: en niet teveel luisteren naar Corona. Elke keer als je tv
of een filmpje kijkt is er weer Corona op, terwijl je er eigenlijk
helemaal niet steeds aan wilt denken.
Maud: lekker veel buiten spelen. Met twee meter afstand. Nu
ga ik snel met Femmie spelen!

maud:
"Corona moet zelf
Corona krijgen."
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In de afgelopen maanden heeft Arie nog meer dan anders
ervaren dat het voor hem een voorrecht is om voor ernstig
zieke mensen te mogen zorgen. Arie: “Begin maart werd
duidelijk dat het virus echt wel serieuze vormen aannam.
Twee weken later begonnen we met opschalingen in het
ziekenhuis. We kregen ineens veel Coronapatiënten binnen. En toen liep ik ineens over een gang op de IC waar
alleen maar Coronapatiënten lagen, die allemaal op hun
buik beademd werden. Toen dacht ik wel even: ‘O mijn
God, wat is hier aan de hand?’ Die behandeling van beademing in buikligging willen we eigenlijk niet. Dat doen
we alleen om mensen door een diep dal heen te trekken.
En nu lag iedereen op zijn buik. Voor korte of langere tijd.
Dat had wel impact op me.”
Aan het begin van de crisis werd de begane grond van de
Intensive Care helemaal afgesloten. Arie: “Het mooie in
dit geval is, dat ons gebouw los staat van de rest van het
ziekenhuis. Wij waren dus ook makkelijk af te sluiten. Zelf
de deuren naar de operatiekamers werden afgesloten. We
waren er best wel op voorbereid. Maar plannen op papier
zijn toch vaak anders dan hoe het daadwerkelijk loopt.
We liepen echt heel snel vol met patiënten, waarschijnlijk
mede doordat wij net boven de grens met Brabant zitten.
De ambulances reden achter elkaar naar binnen. We hebben normaal gesproken een team van honderd veertig
mensen, maar werken op dit moment met bijna vier honderd mensen. ”

Tekst: Anja Diepenveen
Foto’s aangeleverd door Arie

HOOP BIEDEN OP DE IC
Arie Barendrecht over zijn werk als IC-verpleegkundige tijdens de coronacrisis
“Mensen komen bij ons binnen en worden binnen een half uur geïntubeerd en beademd. Hierdoor heb je geen
tijd om met deze patiënten te praten. Maar wij bieden wel hoop! Dat is wat je kunt doen. Ook naar collega’s toe.
En dat wordt gevoed door je geloof.” Arie Barendrecht is sinds tweeënhalf jaar Intensive Care verpleegkundige
in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Met veel passie vertelt hij waarom zijn werk voor hem zo mooi is:
“Het is de ideale combinatie van heel erg technisch bezig kunnen zijn met bepaalde apparatuur en het contact
met mensen. We kunnen natuurlijk met behulp van medische apparatuur heel veel sturen, maar uiteindelijk ligt
er wel een mens in bed waar je voor mag zorgen. Ik vind het echt een voorrecht om voor die mensen te mogen
zorgen. Bovendien heb je veel te maken met begeleiding van bijvoorbeeld familieleden.”
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Zoals dat bij professionals vaak gaat, wordt er af en toe
een grap gemaakt als vorm van verwerking en is het werk
ook klaar wanneer de dienst erop zit. Net als vele andere professionals maakt ook Arie wel eens een geval mee,
dat net even wat meer met hem doet om welke reden dan
ook. Tijdens deze Coronacrisis gaat het ook op dit gebied
anders. Werk en privé vermengen zich sneller met elkaar.
Arie: “Ik ben van mezelf wel redelijk nuchter. Maar voor mij
is wel een wereld binnen het ziekenhuis en eentje erbuiten ontstaan. Als ik dan buiten kom en groepjes mensen
bij elkaar zie staan, dan denk ik: ‘Jullie snappen het echt
niet’. Daar maak ik me best zorgen over. Alles komt dichterbij, omdat de patiënten in het ziekenhuis alles te maken hebben met dat waar je in je privé-situatie ook mee te
dealen hebt. Dat is soms best even slikken.”

de dialysemachine en wie kan er een dag overslaan? Die
keuzes maken we met de allerbeste overwegingen, maar
maken het werk wel zwaar. We hebben inmiddels geregeld dat de telefoons van patiënten met hen mee komen
naar de IC, zodat we kunnen videobellen met de familie.
Het is al wel eens gebeurd dat ik op de achtergrond van de
telefoon van een patiënt een Bijbeltekst zag staan. Daar
kon ik dan op aanhaken. Dat doet dan wel even goed.”

“Als je in één dienst vier
families moet bellen, is
dat enorm zwaar.”
Aan het einde van mijn opleiding hebben we een keer
gesproken over de vraag ‘Waarom gebeuren zulke dingen
nou?’ Je kunt God de schuld geven, maar dan krijg ik nog
steeds geen antwoord. Ik geloof niet dat God Corona heeft
uitgevonden. Daarom moet je denk ik ook niet aan Hem
de waaromvraag stellen. Uiteindelijk geeft geloof dan wel
steun en houvast. Dat is iets wat niet weggaat. En soms
verdwijnt dat bij mij best wel eens een beetje. Bijvoorbeeld bij de absurditeit van een hele gang vol mensen op
hun buik. Maar uiteindelijk keer ik dat toch weer terug bij
de vraag: ‘Wat kan ik?’. Ik kan die beademingsmachine
bedienen, ik heb het voorrecht om dat werk te mogen
doen, dus dan ga ik er ook voor. En ik kan wel vragen
blijven stellen, maar dat helpt mij niet bij wat ik aan het
doen ben. Er valt wel meer weg nu. Je ziet je familie ook
even niet meer. Maar het geloof blijft. We hebben nog
steeds een hoopvolle toekomst.

Tijdens zijn werk dragen Arie en zijn collega’s extra beschermende pakken. Dat alleen al vergt meer van het verplegend personeel dan normaal. Daarnaast kunnen sommige
dagen mentaal erg intensief zijn. “Als je in één dienst vier
families moet bellen”, vertelt Arie, “is dat enorm zwaar. Je
moet op afstand iets heel ingrijpends vertellen. Dat is niet
wat hoort. Ik weet best dat het niet anders kan, want we
willen niet dat het virus doorgaat. Dus dat moet je dan ook
accepteren en doorgaan. Maar het is niet normaal. Een
ander punt is, dat we soms ethische keuzes moeten
maken. Aan welke patiënt geven we bijvoorbeeld vandaag
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christelijk geloof, veranderde hij in een gelukkige, rustige
man. Dat prikkelde mij. Ik begreep niet hoe dat ineens kon
gebeuren. En hoe kon het zo zijn, dat hij wel in een God was
gaan geloven en ik helemaal niet? Ik heb hen uitgenodigd
om hier eens over te komen praten. Arjan adviseerde me
om eens een Alpha-cursus te gaan volgen. Daar moest ik
even over nadenken, maar het maakte me wel erg nieuwsgierig. Ik begon in de Bijbel te lezen aan de hand van zo’n
app waarmee je de Bijbel in een jaar leest. Ik schreef mijn
vragen op in een boekje, maar die lijst werd almaar langer,
omdat ik geen antwoorden kreeg. Niet in de Bijbel. En niet
in mijn uppie als ongelovige. Voor mijn gevoel kwam ik
een God tegen die met heel veel geweld te werk ging. Dus
haakte ik af na het boek Exodus.”

“IK SCHREEF MIJN VRAGEN
OP IN EEN BOEKJE, MAAR
DIE LIJST WERD ALMAAR
LANGER, OMDAT IK GEEN ANTWOORDEN KREEG.
NIET IN DE BIJBEL. EN
NIET IN MIJN UPPIE
ALS ONGELOVIGE.”

Tekst: Anja Diepenveen
Foto: Regina van de Munt

“Een tijdje geleden ben ik gedoopt! Het geloof

Roze Bijbeltje

was nooit iets voor mij. Mijn man, Rolf, was er

Zo waren er meerdere momenten in het leven van
Heidi, waarin zij werd geconfronteerd met het christelijke geloof. Heidi: “Toen ik een jaar of 22 was en
ik mijn hbo-v studie had afgerond, ben ik voor drie
maanden naar Amerika gegaan. Tijdens deze drie
maanden zat ik op een dag in een park en kwamen
er twee dames naar me toe. We raakten in gesprek
over het geloof. Ik gaf aan dat ik daar niets mee had.
Ze liepen weg, maar kwamen een kwartier later terug
met een cadeautje. Het was een prachtig klein, roze
Bijbeltje, dat ik altijd heb bewaard. Ik vond het zo
bijzonder! Maar wees het toch keihard af.”

wel mee bezig, maar het speelde geen rol in ons
gezin. Toch heb ik vorig jaar de Alpha-cursus
gevolgd en werd ik door mijn neef onlangs in de
rivier de Linge gedoopt. Bijzonder toch, hoe het
allemaal is gegaan.” Heidi Roosenmaallen-Valk
(52 jaar) is zelf nog een beetje verbaasd over
de verrassende wending die haar leven nam.
Het ontwikkelde zich binnen twee jaar van een
doorsnee leven met geen enkele interesse voor
de Bijbel naar een leven samen met God.
Heidi groeide vrijwel ongelovig op. Haar ouders waren
Rooms-Katholiek, stuurden haar volgens de traditie naar
een katholieke school en lieten haar dopen en de Heilige
Communie doen. Heidi: “Ik ging wel eens op zaterdagavond met mijn vader mee naar de kerk. Samen met hem
telde ik hoeveel mensen er in de kerk zaten. Dat vond ik
wel tof.” Als kind was er bij Heidi een zekere interesse
voor het christelijk geloof. “Zo kan ik me herinneren dat
ik een cadeautje uit mocht zoeken van mijn ouders, omdat ik stopte met nagelbijten. Ik koos een kinderbijbel.
Ik las het als een sprookjesboek. Na mijn negende jaar
verdween deze interesse compleet.”
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Nieuwsgierigheid
Heidi trouwde met Rolf en kreeg twee kinderen: Jasper en Esmee. Ze vond een baan in de zorg. Dat Rolf
wel gelovig was, maar daar verder niets mee deed,
maakte nog steeds niet dat het voor haar enige betekenis kreeg. “Een aantal jaren geleden”, vertelt Heidi,
“kwam die nieuwsgierigheid toch weer naar voren.”

Mozaiek0318
In diezelfde periode raakte Heidi op haar werk in gesprek met
een aantal collega’s. Zij hadden allemaal een soort touwtje
om hun pols en spraken over ‘de Mozaiek’. Ik vroeg hen
wat dit was en zij vertelden over een kerkdienst van die
zondag ervoor in Veenendaal, waarbij dat touwtje een
bepaalde betekenis had. Thuis bekeek ik de website van
Mozaiek0318 en daar vond ik ook informatie over de
Alpha-cursus; daar had ik dus net over gehoord van Arjan!
Zo besloot ik om me op te geven en naar Mozaiek0318 te
komen. Rolf, mijn man, besloot om mee te gaan.”

Blikseminslag
Heidi: “Ik was er niet mee bekend en dus best sceptisch. Ik
weet nog dat het over bidden ging. Ik gaf in mijn gespreksgroepje aan dat ik het net zoiets vond als de voicemail van
God inspreken. Ik kwam er gaandeweg achter dat mijn
hoofd en mijn hart verschillende signalen afgaven. Ik had

voor mijn gevoel soms hele domme vragen en was vaak best
sceptisch, maar kreeg ook op bepaalde momenten kippenvel
over mijn hele lijf, omdat ik het zo bijzonder vond. Tijdens
het Alpha-weekend gebeurde er iets, dat eigenlijk alles veranderde. We keken naar een filmpje van Catherine Keyl en
Herman Boon. Herman Boon zong een lied voor haar. De
eerste zinnen raakten niet alleen Catherine in het filmpje,
maar mij ook! Hij zong: ‘Er is een heel nieuw hart voor jou
als je daarvoor kiezen zou. Wat doe jij? Zijn vriendschap die
is ook voor jou als je daarvoor kiezen zou. Wat doe jij?’ Het
was alsof ik door de bliksem getroffen werd. Ik realiseerde
me dat ik nog nooit iemands vriendschap had afgewezen,
dus vroeg ik me af waarom ik dat nu dan wel zou doen.
Waarom zou ik die uitgestrekte hand niet aanpakken? Ik heb
die middag heel hard gehuild. Vanaf dat moment ben ik me
volledig gaan openstellen. Daar begon het proces. Dat was
eigenlijk de start.”

Avontuur
Thuisgekomen, vertelde Heidi haar verhaal vol enthousiasme aan Rolf. Hij reageerde heel blij. Het geloof speelde
bij hem nog steeds een grote rol. Hij had zich zelfs laten
dopen door neef Arjan. Heidi: “Dat vond ik zo bijzonder,
waardoor ik dacht: ‘Als ik ooit zo’n keuze maak, dan wil ik
het ook op deze manier’. Wie had kunnen denken dat ik vier
maanden later, middenin de winter, hetzelfde zou doen! Het
geloof heeft mij het besef gebracht, dat ik niet alles op eigen
kracht doe in het leven. God speelt een rol in mijn leven.
Ik heb ‘ja’ gezegd en sta nu aan het begin van het avontuur
om de wondere wereld van het geloof te gaan ontdekken.
Er gebeuren dingen, die ik niet kan verklaren. Zo heb ik
tien jaar geleden een ongeluk gehad, waardoor ik sindsdien
dagelijks pijn heb aan mijn voet. Toen ik voor het eerst naar
de Alpha-cursus ging, moest dat in mijn rolstoel. Ik haalde
op hele goede dagen niet meer dan drieduizend stappen per
dag. Maar gaandeweg kon ik mijn rolstoel in de schuur laten
staan en haalde ik soms met gemak negenduizend stappen
per dag. Dat zijn wonderlijke dingen die gebeuren sinds ik
met het geloof bezig ben. Waar dat sceptische stemmetje
soms nog in mijn hoofd zegt: ‘eerst zien, dan geloven’, voel
ik nu gewoon dat het goed is. Ik begrijp het nog steeds niet,
maar ik kan er niet omheen wat het geloof met mij doet.”

Haar neefje Arjan, waar ze een goede band mee had,
kreeg een relatie met een christelijk meisje. “Arjan
was altijd al een soort adhd-stuiterbal die het geluk
niet kon vinden in het leven. Hij belandde zelfs in de
gevangenis. Maar vanaf het moment dat hij Sietske
ontmoette en Arjan ook enthousiast werd over het
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L2M-GROEP MYN
“Onze achterburen bleken Mozaiekers. Daar waren
we anders nooit achter gekomen.”
Tekst: Anja Diepeveen / Foto: Christiaan Zielman

Twee bevriende echtparen, vier enthousiaste delen van
Mozaiek0318, raakten vorig jaar september tijdens de
barbecue van het startweekend met elkaar in gesprek.
Met een zakje friet in de hand vroegen ze zich af hoe zij
in contact konden komen met andere Mozaiekers te midden van deze grote groep mensen. Het echtpaar dat nog
niet zo heel lang betrokken was bij Mozaiek0318, Karl en
Quirine Pulleman, voelde zich enigszins verloren te midden van de grootsheid van de gemeente. Samen met hun
vrienden, Bart en Wilma Kok, kwamen ze tot de conclusie
dat ze dan zelf iets moesten gaan doen. En zo ontstonden
de eerste ideeën voor het opzetten van een nieuwe L2Mgroep: Meet Your Neighbours-Veenendaal Zuid.
Wilma: “We zochten naar de verschillende mogelijkheden; kunnen we ons ergens bij aansluiten of moeten
we zelf iets opzetten? En als we dan zelf iets op gaan
zetten, hoe gaan we dat dan invullen? Zo ontdekten we
de behoefte om te weten wie er in onze woonwijk ook
aangesloten waren bij Mozaiek0318.” Bart vult aan: “De
week erna zat ik in de tuin na te denken over hoe we dit
vorm moesten gaan geven. Na een uurtje had ik de eerste
lijnen voor ons plan op papier; we wilden eigenlijk het
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‘oude wijkgebeuren’ nieuw leven inblazen.” Quirine: “Ja,
omdat ‘gemeente zijn’ volgens ons ook gemeente zijn is
met de mensen om je heen, in je buurt.”
L2M ‘Meet Your Neighbours’ wil mensen in VeenendaalZuid het gevoel geven dat ze gezien worden in de breedste zin van het woord. Het gaat hen voornamelijk om het
ontmoeten van en zorgen voor de mensen uit de wijk.
Bart: “Maar hoe bereik je die mensen dan? We hebben
zo’n driehonderd adressen verzameld uit de database en
hebben een flyer gemaakt. Bij veel mensen hebben we
aangebeld en ons idee uitgelegd.”
Karl: “We merkten al snel dat er een behoefte was bij
mensen. Zo waren we al meerdere malen aan de deur
geweest bij mensen, die telkens niet thuis waren. Op een
avond wandelden we voorbij en zagen er licht branden.
We hebben toen aangebeld en ons verhaal gedaan. Deze
mensen gaven aan dat ze het heel bij-zonder vonden dat
we aan de deur waren gekomen, omdat ze erover nadachten om bij Mozaiek0318 weg te gaan, omdat ze het
zo groot vonden en de verbinding misten.”

Aanvankelijk wilden de vier Mozaiekers starten in hun
eigen huiskamer. Al snel bleek dit te klein; na vier weken
waren er al tachtig aanmeldingen voor de eerste bijeenkomst. In november kwamen ruim zeventig mensen op
de uitnodiging af en luisterden in ‘de Torens’ naar de
presentatie van Bart en leerden nieuwe mensen uit hun
eigen woonwijk kennen. Bart: “Inmiddels hebben we
al voorbeelden mogen verzamelen van hoe ‘Meet Your
Neighbours’ zijn vruchten afwerpt. Zo hebben we een
aantal weken als wijk mogen zorgen voor een meneer
die ernstig ziek was en een klein sociaal netwerk had.
Toen we hiervan hoorden, stond er direct iemand binnen de groep op om een rooster te maken en binnen
een dag meldden zich twaalf mensen aan om voor hem
te koken.”
Quirine: “Iedere oneven maand ontmoeten we elkaar.
Het is de bedoeling dat iedere bijeenkomst wordt georganiseerd door andere mensen binnen onze groep.
Zo wordt er in de zomer een barbecue georganiseerd.
Maar het kan in de toekomst gebeuren dat er binnen de
grotere groep ook kleinere groepjes worden gevormd.
En die vrijheid moet er zijn.”
De laatste bijeenkomst van Meet Your Neighbours stond
in het teken van een heuse bakwedstrijd: heel MYN bakt.
Bart: “Dit was opnieuw een leuke manier om elkaar te
ontmoeten en we hebben er leuke reacties op gehad.
Ook voor de kids wordt gezorgd; er is oppas en we hebben voor de toekomst al leuke ideeën. We gaan bijvoorbeeld een keer sporten, picknicken en een puzzeltocht
door het bos uitzetten.”

“We willen er niet
alleen zijn voor de
Mozaiekers in onze
wijk, maar ook voor
de wijk zelf.”
De idealen van Meet Your Neighbours gaan nog verder.
Quirine: “We willen er niet alleen zijn voor de Mozaiekers
in onze wijk, maar ook voor de wijk zelf.” Bart: “Er is een
van de vorige keren al wel eens een buurvrouw meegevraagd. Zij heeft hierdoor ook al eens een dienst op
zondag bijgewoond, terwijl ze nog nooit een kerk had
bezocht. Er gebeuren dus nu al mooie dingen, terwijl we
eigenlijk nog maar net begonnen zijn.”

Woon je in Veenendaal-Zuid (binnen de
driehoek Rondweg Oost/Rondweg West/
spoorlijn)? Meld je dan ook aan voor L2M
Meet Your Neighbours!
Mail naar MYN@kpnmail.nl
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Mozaiek Livestream
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MOZAIEK0318 NIEUWE DELEN
Luuk Aalbers
Eric Abrahamse
Jenneke Abrahamse
Noé Abrahamse
Charlotte de Baat
Joël de Baat
Amber Bakkenes
Jochem Bakkenes
Benjamin Bakker
Ferry Bakker
Geurie Bakker
Jelleke Bakker
Laura Bakker
Sarah Bakker
Dennis Bart
Jarina van de Bee
Caitlyn Beek
Christiaan Beek
Eline Beek
Lydia Beek
Manuelle Beek
Olivier Beek
Bianca Beker
Lieke Beker
Mike Beker
Stefan Beker
Jurre van de Bergh
Laura van den Bergh
Peter van den Bergh
Thijmen van den Bergh
Fleur Beulenkamp
Daniëlle Beumer
Levi Beumer
Marit Beumer
Rob Beumer
Ben Beusekom
Grietje Beusekom
Maaike Bielsma
Cor Bins
Florien Bins
Geerlof Bins
Jetty Bins
Coen Blees
Ingrid Blees
Madelon Blees
Thijs Blees
Johan Boer
Naomi Boer
Carla Bolier
Mariska Boom
Carla Boonzaayer
Storm Boonzaayer
Evelien Bos
Jan Bos
Harm Bosma
Mariëtte Broeders
Peter Broeders
Teun Broeders
Wieske Broeders
Isabel Brouwer
Mace Brouwer
Dex de Bruin
Abigail Burgers
Jeftha Burgers
Dani Busscher
Harold Busscher
Levi Busscher
Michelina Busscher
Noemia Busscher
Raphael Chamuleau
Jolanda Clark
Ronald Clark
Willem Cornelisse
Pieter Dekker
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Aafke van Deursen
Danique van Deventer
Suze Diepeveen
Jan Arno Dijk
Ruben Dijk
Ninte Dokter
Fieke Donselaar
Eveline van Doorn
Marco van Doorn
Paula van Doorn
Wim van Doorn
Brenda Doornenbal
Marc Dorst
Annemiek van Eden
Matthea Eilander
Edward van Essen
Roel-Jan van Essen
Tineke van Essen
Django Fakkeldy
Wolof Fakkeldy
James Logan Folkeringa
Damian Frank
Adam Gorter
Ben Gorter
Bobbie-Jo Gorter
Calvin Gorter
Gertrude Gorter
Joy Gorter
Robin Gorter
Benno Goslinga
Irene Goslinga
Pieter Haaksema
Marina de Haan
Jeanet van de Haar
Ilse Hamminga
Jeanette Hamminga
Tim Hamminga
David Hart
Paola Hart
Robin Hart
Jan-Peter van Hasselaar
Henk Havinga
Henriëtte Havinga
Marlous Heijns
Shelley Helms
Steven Hendriksen
Jeroen Hess
Lydia Hess
Alice Hilvers
Harry Hindriks
Micha van de Hoef
Emil van Hoffen
Jolanda van Hoffen
Lieke van Hoffen
Noah van Hoffen
Ezra Hoogenboom
Fred Hoogenboom
Hennie Hoogenboom
Jona Hoogenboom
Maaike Hoogenboom
Bryan Hoogenraad
Mirjam Hoogenraad
Arthur Horlings
Mariska Horlings
Annemarie ten Hoven
Gert ten Hoven
Matthijs ten Hoven
Rutger ten Hoven
Sifra ten Hoven
Tjerk Hubrechtse
Mieke Jager
Zara de Jong
Remco van Kleef
Arie Klein

Benjamin Klein Leetink
Corrine van der Kolk
Bea de Kruijf
René de Kruijf
Annie Kuipers
Janneke Kuipers
John Kuipers
Lisanne Kuipers
Arend Lagemaat
Natalie Lammers
Roosmarijn Lindner
Corlissa van Lohuizen
Marloes van Loon
Annette ter Maaten
Annelie Martini
Christian Martini
Christine Martini
Rense Martini
Gerrie van der Meijden
Martin van der Meijden
Liza Molenaar
Annette Mombarg
Herbert Mombarg
Nienke Mombarg
Maxine Mondria
Derk van der Mooren
Erica Noppe
Lieke Noppe
Geralda Oostrom
Dennis Oskam
Elize Oskam
Dinand Overeem
Jan Dirk Overeem
Lichelle Overeem
Jacob Panjer
Marloes Pater
Mart Prins
Margriet Rebergen
Boudineke van Rijn
Daan van Rijn
Eric van Rijn
Benjamin Rijstenberg
Niels van Roekel
Stefan van Roekel
Jelis Roodbeen
William Roodbeen
Susan Roodbeen-Jansen
Francis Roseboom
Bas Rosmolen
Grace Rosmolen
Nick Rosmolen
Henriet van Schaik
Mark van Schaik
Micah van Schaik
Gerben Scheepmaker
Kim Scheepmaker
Noa Scheepmaker
Aaron van der Scheer
Daniel Schoen
Julia Schoen
Kees-Willem Schoen
Marije Schoen
Matthias Scholten
Selma Scholten
Iza Sijahailtua
Levi Slok
Maarten Sloothaak
Riet Sloothaak
Jesse Smidt
Monique Snoek
Annelies Stam
Aron Starreveld
Eliene Starreveld
Leendert Starreveld

MOZAIEK033 NIEUWE DELEN
Anne Timmer
Eva Timmer
Gesina Timmer
Jesse Timmer
Luuk Timmer
Anneloes Timmerman
Carmen Timmers
Cindy Timmers
Jeroen Timmers
Aline Toorman
Bloeme Toorman
Cato Toorman
Rutger Toorman
Eelco van de Hoef
Arnold Vellekoop
Daan Vellekoop
Hanna Vellekoop
Jannet Vellekoop
Mike Vellekoop
Diana Veltman
Ronald Veltman
Lydia Vermeer
Eva Verschuur
Max Verschuur
Noa Verschuur
Nicole Verwaard
Simon Verwaard
Janita Vierbergen
Chantal Vink
Alex Visscher
Celeste Visscher
Elise Visscher
Livia Visscher
Sep Visscher
Tim Visscher
Jaco van de Vlag
Emiel van Vugt
Eveliene van Vugt
Kate van Vugt
Brenda van de Wal
Jelle van de Wal
Niels van de Wal
Syb van de Wal
Sytze van de Wal
Titus van Warmerdam
John van der Welle
Arjen Westeneng
Jefta Westeneng
Marjolijn Westeneng
Micha Westeneng
Sifra Westeneng
Aletta Westerhuis
Henk Westerhuis
Ardjan van Westreenen
Sjanie van Wetten
José van Wijde
Noah van Wijde
Ophélie van Wijde
Rafael van Wijde
Wim van Wijde
Niels van Wijk
Cathelijne Wijnberg
Martijn de Wild
Koos Zoeteweij
Ria Zoeteweij
Roelien Zwanenburg

Nathalie van den Akker
Jantine Baas
Jelle van de Biezen
Wilmavan de Biezen
Jairo Birsak
Jaé Birsak
Mirjam Bloemhof
Berdiene de Boer
Liesje Boerema
Marcel van den Bogert
Frank Bos
Helien Bos
Liesbeth Bos
Berry Boute
Claire Boute
Fleur Boute
Renate Boute
Esther Brinkman
Aaron Brinkman
Heidi Brinkman
Jacco Brinkman
Jonah Brinkman
Sion Brinkman
Rochelle de Buck
Jantine van de Bunt
Stefan Buwalda
Maureen van Dam
Lammert van Dasselaar
Gijsbert van Davelaar
Alinda van Dijk
Arjen van Dijk
Rian Dijkhuizen
Eric Eindhoven
Niels van Elst
Coen van Ettekoven
Lotte van Ettekoven
Meike van Ettekoven
Pelle van Ettekoven
Sarah van Ettekoven
Matthias Ghobrial
Trudy Ghobrial
Victor Ghobrial
Arwed de Graaf
Aukje de Graaf
Jurgen de Graaf
Karin de Graaf
Rianne de Graaf
Rutger de Graaf
Edwin de Groot
Joshua de Groot
Mirjam de Groot
Samuel de Groot
Carla de Haan
Dick Haarsma
Joris Haarsma
Sophie Haarsma
Tjiska Haarsma
Dianke Hannessen
Jacco Hannessen
Amélie Hartog
Luther Hartog
Nienke Hartog
Wichelle Heek
Armando Heijmans
Harma Heijnen
Boaz Heimensen
Hanna Heimensen
Jan Heimensen
Janet Heimensen
Rebekka Heimensen
Sara Heimensen
Arne-Jan Heuveling
Laura Heuveling
Bert van der Hoek

Gerrieke van der Hoek
Djamal van der Hoeven
Jesiah van der Hoeven
Alfred Hop
Jannie Hop
Eva Huijgen
Menno Huijgen
Sterre Huijgen
Demi de Jong
Dinand de Jong
Fay de Jong
Gerard de Jong
Melanie de Jong
Patrick de Jong
Tim de Jong
Willemijn de Jong
Aafke de Jongste
Ayden Joosse
Jason Joosse
Loïs Joosse
Manon Joosse
Matthias Joosse
Zaïra Joosse
Anouk Kamphorst
Denise Kamphorst
Joel Kamphorst
Nzuzo Kerkhof
Patrick Kerkhof
Sandra Kerkhof
Arco Kistemaker
Gerdien Kleine
Jan Kleine
Lianne Kleine
Wolter Kleine
Cor Knoop
David Knoop
Marjoke Knoop
Matteo Knoop
Rachel Knoppert
Geneviéve Kocken
Lotte Kocken
Mariëlle Kocken
Sophie Kocken
Walter Kocken
Wouter Kocken
Annemarie Koelewijn
Bo Koelewijn
Esmée Koelewijn
Evita Koelewijn
Henk Koelewijn
Janneke Koelewijn
Peter Koelewijn
Peter Koelewijn
Kevin van Kolfschoten
Mitchel van Kolfschoten
Justin van Kolfschoten
Martin van de Kolk
Miron van de Kolk
Romee van de Kolk
Ben Kolman
Henk-Jan Kolman
Joost Kolman
Marieke Kolman
Lia Koops
Naomi Koops
Pien Koops
Esther van Koot
Eva Koper
Imre Koper
Naomi de Lange
Ida Meerveld
Martin Meijer
Henrie Mulder
Liesbeth Mulder

Siem Mulder
Teun Mulder
Mila Muys
Theo Muys
Vera Muys
Kim Olthof
Elbert-Jan van Os
Danielle den Otter
Joost den Otter
Levi den Otter
Saar den Otter
Thijs den Otter
Meja van Pagée
Roel van Pagée
Steven Petersen
Jan Plaggenmarsch
Henk van de Pol
Jasper van de Pol
Rachab van de Pol
Tamar van de Pol
Janneke Pops
Anne Loïs van Prooijen
Gerriët van Prooijen
JanJaap van Prooijen
Lauren van Prooijen
Pepijn van Prooijen
Mark Rakhorst
Pieter van Rossum
Dominique Ruizendaal
Björn Rydfors
Djanaï Santman
Jaïr Santman
Anneke Schoen
Rick Schoen
Ieke Jan Sevinga
Herman Smelik
Chantal Smink
Jimmy Smit
Anne Speksnijder
Bram Speksnijder
Gertrude Speksnijder
Jeroen Speksnijder
Nienke Speksnijder
Wim Speksnijder
Adriaan Stoffers
Emily Stolker
Heber Stolker
Alette Tammenga
Bert Tammenga
Elin Tammenga
Marten Tammenga
Gerrie Tigchelaar
Day van Twillert
Julius van Twillert
Marc van Twillert
Marlou van Twillert
Remmelt Veenstra
Anja Vegt
Eliana Vegt
Jedajah Vegt
Joshua Vegt
Wilco Vegt
Maarten van Veldhuizen
Marco van Veldhuizen
Marieke van Veldhuizen
Robbert-Jan Verboom
Titia Vermeer
Hans Vijfhuize
Lydia Vijfhuize
Bianca Voerman
Marit Voerman
Matthias Voerman
Ruben Voerman
Mariëlle Vos

Reinier Vos
Boaz Westrik
Eelke Westrik
Hilde Westrik
Rosalie Westrik
Willemijn Westrik
Alex Wielinga
John Willekes
Rebekka Witteveen
Christine Zwanenburg
Martien Zwanenburg
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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

PRAYER/MINISTRY
Coördinatoren Mozaiek0318: Frans en Helma van Ewijk

EVENTS

ICT

Ido Buwalda, Cees van Harten, Kees Kraayenoord en
Johan Ravesloot

Coördinator Mozaiek0318: Herman Pol
Coördinator Mozaiek033: Liesje Boerema

Coördinator Mozaiek0318 en Mozaiek033: Herman Pol

VOORGANGERSTEAM MOZAIEK033

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

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.

SECRETARIAAT MOZAIEK0318

FACILITY EN BEHEER

VOORGANGERSTEAM MOZAIEK0318

Arjen ten Brinke en Emiel Hop

OUDSTENTEAM

Nicole Kraayenoord, Laura Pol, Nanda Ravesloot 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.

SECRETARIAAT MOZAIEK033
Yvonne van der Wielen

Mozaiek033 is bereikbaar via contact@mozaiek033.nl.
Op vrijdagochtend is het secretariaat ook telefonisch
bereikbaar op 033-303 8800.

BEDIENINGEN EN VERANTWOORDELIJKEN

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, Hilde Stapert en Erwin van de Zande
Coördinator Mozaiek033: Everdien Molenaar
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.

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.

FINANCIËN

Coördinator Mozaiek0318: Frits Versluis
Coördinator Mozaiek033: Jelle Elderkamp
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
Coördinator Mozaiek033: Annemarie Hubers
Geloof in groei & groei in geloof! We willen binnen Mozaiek0318
en Mozaiek033 mogelijkheden creëren waarin we met elkaar
kunnen groeien om te leven zoals God het bedoeld heeft.
We bieden daarom een gevarieerd menu aan van cursussen,
thema-avonden en (bijbel)studies, zoals Alpha-cursus, Leven in
Christus, (pre)Marriage Course en Luisterend Bidden.
Doelstelling van deze activiteiten is:
Discipelschap: groei in liefde voor Jezus en Zijn kerk
Toerusting: groei in beschikbaarheid en kwaliteit van bediening
Verbinding: groei in relatie met elkaar

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.

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
bidden als je daar behoefte aan hebt.

SERVE

MOZAIEK KIDS (0-12)
Coördinator Mozaiek0318: Lisanne Koudijs (Kidspastor)
Coördinator Mozaiek033: 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!

Coördinatoren Mozaiek0318: Jan en Wilke Meijering
Coördinator Mozaiek033: Eveline de Jong
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.

WE ARE YOUNG (12-25+)

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

Coördinator Mozaiek0318: Dick van Noort (Youthpastor)
Coördinatoren Mozaiek033: Christiaan en Esmeralda Kooloos

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.

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).

LOVE2MEET

WELCOME

Mozaiek0318: Ben van Veen en Karin van der Bolt
Coördinator Mozaiek033: Annemarie Hubers

Coördinator Mozaiek0318: Heike van Teylingen
Coördinator Mozaiek033: 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 ons kringenwerk Love2Meet, een manier
om elkaar als Mozaiekers beter te leren kennen.

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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CONNECT

Zaai rechtvaardig!

“

OOGST MET LIEFDE!

ONTGIN NIEUW LAND!
HET IS TIJD
OM
		

DE HEER te smeken,

DAT H I J N A D E RT M E T D E R E G E N
VAN ZIJN GOEDHEID”.

GEBEDSTIENDAAGSE
21 T/M 31 MEI

Ga voor meer informatie naar:
www.mozaiek0318.nl | www.mozaiek033.nl
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