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Dank U wel voor de winter
(in mijn geloof)!

Als kind was ik altijd gek op psalm 100. Zelfs in de klassieke berijDit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk in
ming voel je het: Dit is een feestlied! ‘Juich de Heer toe, heel de
Veenendaal. Wij geloven dat God van je houdt. Wie je
aarde!’ Je zou willen dat je geloof altijd zo was. ‘Dien de Heer met
ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke zondag houden
vreugde!’
we twee kerkdiensten. Om 09.00 uur en om 11.30. Je bent
Nog maar kort weet ik dat het heel normaal is als je in je geloof
welkom. Gewoon, zoals je bent. Mozaiek0318 Magazine
ook seizoenen ervaart. Soms is het lente; uitbundig en vrolijk. Soms
verschijnt in een oplage van 2000 exemplaren.
zomer; die innerlijke vrede in Zijn licht. Maar af en toe slaat ook de
Via www.mozaiek0318.nl kun je ook de digitale versie
herfst toe, je krijgt te maken met teleurstellingen en uiteindelijk
downloaden, speciaal geschikt gemaakt voor pc,
heeft de winter je in de greep. In je paniek kan je zomaar denken dat
je God kwijt bent. En voor je het weet moet je het doen met psalm
smartphone of tablet.
13: ‘Hoe lang nog Heer, zult u mij vergeten?’
Heel lang dacht ik dat de lente en de zomer het doel was en dat je
de herfst en de winter moest zien te vermijden. Maar steeds meer
Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door:
merk ik dat God werkt, juist in de winter.
Lotte Achterberg | Columnist
Voor mij viel de winter dit jaar samen met de winter buiten. Ook in
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mijn rol als eindredacteur van dit magazine. ‘Waar doen we het als
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magazine nou eigenlijk allemaal voor? Wat is het nut van dit alles?’
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Zulke vragen in je leven zijn niet altijd fijn. Ze zijn confronterend en
Maartje Dekens | Coördinatie Communicatie
soms pijnlijk. Of het nou gaat over je werk in de kerk, de plek
Anja Hardeman | Verslaggeving
van God in je leven of het doel dat God in je leven legt.
Wij geloven
Bert Hiemstra | Verslaggeving
En zo zijn we als magazine van deze gave kerk aan het
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jeugd en de kinderen mogen wel
Marcel Sloothaak | Correcties
Gewoon,
wat
meer
aandacht
krijgen,
artikelen kunnen soms best
Jan-Willem Vink | Verslaggeving
zoals je bent.
wat korter en er mag meer ruimte zijn voor beeld in plaats
Gerdien de Wit | Secretariële ondersteuning
van alleen tekst. Die aanbevelingen nemen we ter harte en als
Hans de Wit | Verslaggeving
het goed is zie je ze terug in deze nieuwste editie. Een fotopagina
Martin de Wit | Eindredactie
van Kids Church, nadenken over Youth-thema’s, kinderen over PaSuzanne van de Zande | Fotografie
sen, verdieping bij de LEV-avonden. Maar ook de andere leeftijden
vergeten we niet. In deze editie spreken we zelfs ons oudste deel!
Van de Ridder Druk en Print, Nijkerk | Drukwerk
En verder zijn we eigenlijk best op de goede weg. Sterker nog:
lezers vertelden ons dat het magazine een belangrijke rol speelt
in de verspreiding van Gods liefde voor iedereen. Het blad
Disclaimer:
blijft ‘per ongeluk’ achter in treinen, wordt gegeven aan
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke
nieuwsgierige maar kerkloze buren, aan een familielid die
toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt
God lang geleden is kwijt geraakt. En dan komt plotseling
of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren
psalm 100 weer bij me boven.
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in
Soms is het wel goed, even winter. Even teruggeenige digitale, elektronische, optische of andere vorm of
worpen worden op de kernvragen. Maar als dan
uiteindelijk de lente losbreekt... ‘Dien de Heer
(en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht)
met vreugde!’
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
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Youth Travel Mozaiek0318: Roemenië
We gaan op reis! Met een groep jongeren tussen tussen de 16 en 17 jaar oud steken we deze
zomer onze handen uit de mouwen in Roemenië. In het plaatsje Reghin, in het noorden van
Roemenië ondersteunen we een lokaal project onder Roma-zigeuners. Qua activiteiten kun je
denken aan klussen, meebouwen aan een school, meehelpen met programma’s voor kinderen
of het organiseren van een jeugdkamp. De kosten van de reis brengen we bij elkaar door leuke
sponsoracties op te zetten. We willen met deze reis klaarstaan voor mensen die onze hulp
nodig hebben en zo onze omgeving dienen.

Heer, leer ons bidden
Het thema van de LEV-avonden, onze bijbelstudie-avonden binnen Mozaiek0318, is: Heer,
leer ons bidden. In verschillende avonden leren we bijvoorbeeld meer over het Onze Vader,
vrijmoedigheid bij het bidden, luisteren naar Gods stem en de kracht van samen bidden.
Kijk voor meer informatie op www.mozaiek0318.nl. Hopelijk tot dan.

Geboortes

t/m 7-2-2016

Social
Media

03/12 2015
Lieke van Dijk
dochter van Harry en Lara van Dijk
22/01 2016
Mees van Gent
zoon van
Roos van Gent
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Ik begon mezelf vragen te stellen
over mijn ouders. Ik zag dat er
weinig liefde tussen hen was, ook
naar ons toe. Ze zeiden nooit: “Ik
houd van jou” en ze gaven ons nooit
een knuffel.
Mayerli’s Nederlandse adoptieouders waren niet gelovig. “Onze buren
nodigden me toen ik achttien was
uit om mee naar de gereformeerde
kerk te gaan. Toen ik daar was, sprak
de dominee over Jozef. Ik kon me
wel in hem vinden. Toen hij vertelde
over het kleed dat Jozef kreeg, dacht
ik: “Dat wil ik ook.” Ik had zoveel behoefte aan liefde en warmte. Ik kreeg
het op dat moment heel warm, bijna
heet, op die houten banken. Vanaf
dat moment noemde ik mezelf ‘dat
zoekende schaap’ .
Basisschool
Een jaar later, op haar negentiende,
besloot Mayerli op een morgen haar
oude basisschool weer eens op te
zoeken. Er stond een bord buiten:
‘Welkom in onze dienst’.

Getuigenis

Mayerli Schuurmans:

Mayerli: “Nu is de tijd dat
Hij me kan gebruiken in
Zijn koninkrijk.”

De mantel van Jozef
en de spijkerbroek van Kees
tekst: Jan Willem Vink • foto: Anja du Pont

Van Colombia naar Veenendaal is een lange reis. Het levensverhaal van
Mayerli Schuurmans (27) is er één dat niet altijd over rozen ging.
Ze verhuisde toen ze anderhalf was naar Nederland.Hoe ze op een
gegeven moment Jezus leerde kennen en terechtkwam in Mozaiek0318,
vertelt ze in dit verhaal.
6

“Ik maak deel uit van een eeneiige
tweeling. Ik ben geboren in Colombia, dat zijn mijn roots waar ik heel
erg trots op ben. Mijn zus en ik zijn
geadopteerd toen we anderhalf
jaar oud waren. We kregen een
Nederlandse vader en moeder. Mijn
kindertijd was gewoon goed. Maar
toen ik tien was, ontdekte ik dat mijn
thuissituatie gebroken was.

Mayerli: “Er liep een man naar
buiten die me uitnodigde om binnen
te komen. Uiteindelijk ben ik gegaan.
Aan het eind van de dienst was er
een uitnodiging om Jezus te leren
kennen. Mijn hand ging gewoon vanzelf omhoog. Na de dienst feliciteerden mensen me met mijn bekering.
Ik voelde me wel heel warm, net
als toen in de gereformeerde kerk,
maar eigenlijk wist ik niet wat ik had
gedaan.”
Toen Mayerli 21 jaar oud was, ging
het thuis niet meer. Ze ging bij haar
oom en tante wonen in Veenendaal.
Dat was best een cultuurshock. “Mijn
oom was voorganger in de Regenboog. Van mijn oom en tante heb
ik het leven met Jezus geleerd. Om
Bijbel te lezen, waarom Jezus voor
mij gestorven is. In 2011 heb ik me
laten dopen.

Ik had heel erg het gevoel dat ik
het niet verdiend had. Ik had het
gevoel dat ik in het bad stond met al
mijn vuil, maar toen ik uit het water
kwam, voelde ik me schoon. Dat was
‘just awesome’.”
Tienerjaren
Haar oom en tante verhuisden naar
Suriname en Mayerli ging begeleid
op kamers wonen. Die twee en
een half jaar hielpen Mayerli om te
dealen met haar moeilijke tienerjaren. “In 2015 wist ik: I’m done. Ik kan
het gewoon zelf met Jezus aan. Jezus
heeft me veel geholpen, maar ook
door therapie kwam ik verder. Mijn
fundament is veel krachtiger met
Jezus. Ik weet wat het is om christen
te zijn, ik zou niet zonder kunnen.”
Deze periode van verandering
was op meerdere manieren bepalend. Mayerli vond niet alleen een
nieuw huisje, maar kwam ook bij
Mozaiek0318 terecht. Dat was niet
vanzelfsprekend. Mayerli: “Ik heb
best wel tegen Mozaiek0318 getrapt.
Daar wilde ik echt niet heen. Ik had
het gevoel dat iedereen zo wel een
kerk kon beginnen. Kees Kraayenoord droeg gewoon een spijkerbroek.
Ik vond dat toen niet kunnen. Mijn
oom had altijd een pak aan. Totdat
God tegen me zei: “Ik wil dat je gaat.
Ik heb een plan.” Nu ben ik eigenlijk
wel blij met een voorganger die er
gewoon chill en relaxed uitziet.”
En haar tweelingzus? “Mijn zus heeft
Jezus nog niet gevonden. Ze heeft
altijd anders in het leven gestaan
dan ik en we hebben weinig contact.
Maar kort geleden is ze een keer
naar een kerk toe geweest. Wie weet
wat er kan gebeuren!”
Mayerli kijkt nu vooral vooruit.:
“Ik heb op dit moment geen werk,
maar geloof wel dat God echt een
plan voor me heeft. Ik hoop ooit in
de zending terecht te komen. Ik heb
echt een hart voor kinderen, jongeren en vrouwen. Ik ben nu betrokken
bij het kinderwerk en Solid Friends in
Mozaiek0318. Ik leef nu zes jaar met
Hem. Ik ben genezen. Nu is het de
tijd dat Hij me kan gebruiken in Zijn
koninkrijk.”
Jouw getuigenisverhaal delen?
Mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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Waar zit jouw

LEV-avonden worden eens in de twee
woensdagen gehouden. Kijk op www.
mozaiek0318.nl voor de eerstvolgende
avonden. LEV-avonden beginnen altijd
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie.

“Aargh!”
‘Heer, leer ons bidden’ is tot aan de zomervakantie het thema van de LEV-avonden in
Mozaiek0318. Bijbelstudieavonden over het
huis van gebed, de plek van Jezus en over
heilige boosheid waar je hart van brandt.
En iets met “Aargh!”
tekst: Martin de Wit naar een preek van Kees Kraayenoord • foto: Machiel Mondria

De Bulgaarse
munteenheid? De
afkorting voor:
Leven En Verdieping?
Wat betekent LEV
eigenlijk? LEV is een
Hebreeuws woord
en het betekent
letterlijk ‘hart’
of ‘moed’ of ‘de
uitdaging aangaan’.
Oftewel ‘lef’ dus.
Alleen dan met een
‘v’.

‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’
Aan die zin uit psalm 69 moeten de discipelen
denken als Jezus het tempelplein schoonveegt.
Het is een bekende scene in het Johannes-evangelie. Jezus maakt van touw een zweep en jaagt
handelaars van het tempelplein af. Had Jezus iets
tegen handelaars? Of zat hem iets anders dwars?
In het Matthëus-evangelie staat waarom Jezus
zo rigoureus optreedt. “Mijn huis moet een huis
van gebed zijn maar jullie maken er een rovershol
van.” Een huis van gebed dus. Jezus maakt de
ruimte vrij die bedoeld is voor zoekers naar God,
voor vreemdelingen. Het is blijkbaar een belangrijk punt voor Jezus.
Voorganger Kees Kraayenoord grijpt deze geschiedenis aan als inleiding voor een periode van
bezinning over gebed. Een periode, met vorige
maand al een weekend met Bill Cahusac, met
nog een aantal Kingdom Come avonden voor de
boeg en een reeks LEV-avonden voor nog meer
verdieping. Waarom daarbij dit stuk met een
ogenschijnlijk boze Jezus? In zijn inleidende preek
heeft Kees het over zijn “Aarghh-gevoel”. Dat gevoel dat je iets dwars zit. Dat gevoel van harstocht
waar het in psalm 69 over gaat. Het soort hartstocht waar de discipelen aan moesten denken
toen ze Jezus zo zagen op het tempelplein.
Herken je dat gevoel? Herken je iets van die
boosheid?

LEV-avonden staan voor meer dan
bijbelstudie. Er is ook ruimte voor
ontmoeting en aanbidding.
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Die heilige goede boosheid waarin je je druk
kunt maken om iets wat je echt belangrijk vindt.
Iets waarvan je denkt: “Daar zou iemand eens
iets aan moeten doen.” Wie dat denkt, die is
vaak degene die het ook zou moeten doen. Zo
werd in 2008 de basis gelegd voor Mozaiek0318.
Iemand zou eens iets moeten doen aan de groei
en ontwikkeling van jonge aanbiddingsleiders en
de plek die aanbidding heeft in de kerk.
Vanuit die hartstocht groeide ons hart, voor
kinderen, voor jongeren, de omgeving dienen,
verbinding in kleine groepen. En zo wordt ons
hart steeds groter. Waar zit jouw “Aargh”? Wat
is jouw hartstocht? Waar ligt jouw rol? Want
uiteindelijk: De kerk… dat zijn wij.
Wat we ook doen, wat onze missie ook is, wat
onze hartstocht ook is… Centraal blijft altijd
staan: Het gebed. Het vertrouwd zijn met God.
(Niet voor niets is ons thema dit jaar: More
of You, naar Hosea 6:6) De verbinding met de
Vader. Jezus staat in het midden. Hij is het centrum van onze hartstocht. Hoe we hem die plek
kunnen geven, daar gaan we komende maanden
mee aan de slag. “Heer, leer ons bidden.”

De preek van Kees Kraayenoord terugkijken?
Check de preek van 31 januari op het
youtube-account van Mozaiek0318.

Voorgangers Kees, Cees en Ido
geven over het algemeen leiding
aan de LEV-avonden. Ze gaan aan
de hand van de bijbel in op een
thema. Uitgangspunt is dat je met
wat verdieping weer naar huis
gaat.

column van een zestienjarige

OF YOU
MORE
2015 - 2016

Sinds ik in mijn toetsweek toegaf aan mijn leerontwijkend
gedrag, ben ik begonnen met kleuren. Eerst de kleurplaat
in Mozaiek0318 Magazine en later toen Sinterklaas mij
een kleurboek voor volwassenen schonk, ben ik daar
maar mee verder gegaan. Dat kleuren is nu een beetje
een uit de hand gelopen hobby geworden. Ik vind het
heerlijk om even mijn gedachten op nul te zetten en
domweg een aantal uurtjes te werken aan een kleurplaat
waar je uiteindelijk toch niets mee doet. Terwijl ik tijdens
het kleuren de filosoof in mij liet spreken, kwam er ineens
iets in me op.
Weet je wat eigenlijk het mooie is aan kleurplaten?
Als ze nog niet ingekleurd zijn, zijn het niet meer dan witte
blaadjes met een brei van lijnen erop. Bij sommige kleurplaten, zoals in mijn kleurboek voor volwassenen, is het
moeilijk om de vormen van elkaar te onderscheiden. Als je
netjes binnen de lijnen kleurt en de tekening voorziet van
logische kleuren, blaas je er leven in. Je geeft overzicht
en betekenis aan de kleurplaat. Het eindresultaat is een
prachtig gekleurde plaat. Je ziet de vormen mooi uitkomen, de lijnen lopen juist, het onderwerp is duidelijk, het
is goed.
Zo is het leven eigenlijk ook. Als je er zelf geen kleur in
aanbrengt, blijft het een brei van lijnen die alleen maar
in de weg staan en je verwarren. Wanneer je de vlakken
tussen de lijnen begint in te kleuren, zal het ook duidelijker worden wat de bedoeling in het leven is. Er komt
structuur en veiligheid terug.
Soms ben je uitgekleurd of zijn je stiften op en heb je geen
zin om nieuwe te kopen. De kleurplaat is toch onbegonnen werk, denk je. Maar God staat dan met zijn pakje
stiften klaar en wil dolgraag alvast een paar vlakken voor
je inkleuren, zodat je een begin van structuur en resultaat
begint te zien. Dan realiseer je hoe mooi jouw kleurplaat
kan worden als je door gaat met kleuren. God geeft jou
dat kleine beetje inzicht waardoor je toch naar de winkel
gaat, nieuwe stiften haalt en de kleurplaat afmaakt.
Heb je weleens het gezicht van een kind gezien die zijn
gekleurde kleurplaat aan zijn ouders liet zien? Zijn lach
weerspiegelt één en al trots.
Die trots kan ook van jouw gezicht af stralen als jij het
resultaat van je kleurplaat ziet. Wie weet kun jij met zo’n
zelfde trotse glimlach een ander helpen om alvast een
paar lege vlakken in te kleuren.
Zo werkt God door jou heen. Er is uitzicht, God kleurt
jouw leven, Hij leeft!
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Kunst met de ‘K’ van Kerk
Aantekeningen maken van de preek. Wie heeft dat nooit gedaan? Maar waar de één
wat krabbelt in een notitieblok, maakt de ander er een compleet kunstwerk van.
Linde van Loosen (links) verwerkt preken tot typografie en Alize Diepgrond (rechts)
vangt de boodschap in een mindmap.
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tekst: Pim Molemaker • foto: Anja du Pont

Ha nden omhoog of 			
h anden gevouwen?
•	Wat is uw favoriete nutteloze
bezigheid?
Die heb ik niet. Ik vind alles wat ik
doe nuttig. Ik lees veel, luister graag
naar muziek en kijk af en toe
televisie. Samen met mijn zus
Willemien skype ik regelmatig met
onze zus Ans die in Congo woont en
onze broer Herman die in
Zuid-Frankrijk woont. Ik zou het
jammer van mijn dag vinden als ik
tijd besteed aan dingen die niet
nuttig zijn. Dat is altijd zo geweest,
mijn hele leven ben ik druk in de
weer geweest.

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

naam

Geraldine van Amerom
leeftijd

92

woonplaats

Rhenen
relatie

Alleenstaand
kinderen

geen
12

• Wat kunt u beter dan wie dan ook?
Ik heb in mijn leven altijd de
mensen om mij heen geholpen. Het
begon bijna tachtig jaar geleden
toen ik naar de modevakschool ging.
Bijna alle andere dames hadden
moeite om bijvoorbeeld de mouwen
in de kleding te naaien. Ik had daar
geen problemen mee en voor ik het
wist hielp ik anderen.
Verder heb ik in mijn leven veel
functies en banen gehad. Ik was bij
verschillende instellingen hoofd van
de administratie: in een ziekenhuis,
een gemeentehuis en daarna nog bij
een bejaardentehuis. Ik heb ook
veel maatschappelijke functies
gehad waardoor ik ‘s avonds vaak
weg moest voor vergaderingen.
Rond mijn veertigste kreeg ik een
roeping om in India te gaan werken.
Ik heb er eerst rondgereisd en
daarna in totaal zeven jaar gewerkt.
Ik hielp mensen op allerlei manieren
en we hielden kerkdiensten, vooral
voor kinderen en vrouwen.
Ik was nog maar net terug in
Nederland toen mijn zus Ans vroeg
of ik een jaar in Amerika voor haar
kinderen wilde zorgen.

In mijn laatste functie was ik
opnieuw hoofd administratie, dit
keer op het provinciehuis. Daar had
ik een verantwoordelijke baan en
regelde allerlei zaken rondom
studiebijdragen. Bij alles wat ik
gedaan heb, ondersteunde ik
anderen en regelde ik allerlei zaken
voor ze.

•	Handen omhoog of handen
gevouwen?
Ik doe graag de handen omhoog
en bij sommige liederen kan ik ook
gewoon niet anders, dan gaat het
vanzelf. Ik vind het ook zo heerlijk
als al die mensen om mij heen de
handen omhoog steken, prachtig
is dat.

• Is er iemand die u inspireert?
Mijn moeder. Wij hadden een
schat van een moeder. Zij was altijd
vrolijk, ze zong veel en was een heel
gelovige vrouw. Ze had een vast
vertrouwen in de Heer. Wij gingen
met haar naar wat nu de Verenigde
Pinkster- en Evangeliegemeente
(VPE) heet. Mijn vader was Gereformeerd en was daar in het begin
niet zo blij mee. Op een bepaald
moment kwamen de gereformeerde
dominee en ouderlingen langs om
met haar te praten. Aan het eind
van de avond zeiden zij: “Gaat u
maar naar de kerk waar u zich thuis
voelt. U hoeft niet met uw man mee
naar onze kerk.” Het illustreert wie
zij was; een sterke vrouw die zich
niet door anderen liet vertellen wat
ze moest doen.
Het mooie was wel dat mijn vader
later met ons meeging naar diensten en conferenties van de VPE.

• Wat is voor u stille tijd?
Stille tijd moet ik bewust maken. ’s
Morgens ben ik altijd druk en dus
maak ik er meestal ’s middags tijd
voor. Dan ga ik zitten om te bidden
en uit de bijbel te lezen. Op die
momenten word ik zo blij en kom ik
echt even tot mijzelf.
Vroeger was ik overdag altijd druk
met mijn werk en andere zaken.
Dan nam ik mijn stille tijd ’s avonds
of ’s ochtends vroeg, vlak voor ik op
pad ging. Ik heb dat altijd gedaan en
mis het als ik het niet doe.
• Waar in de Basiliek zit u?
Ik zit altijd beneden, samen met
mijn zus Willemien en Tinie, een
vriendin van ons. In het begin zaten
we helemaal rechts maar dan zit je
zo ver van het podium af. We zijn nu
meer naar het midden opgeschoven
zodat we veel beter kunnen zien
wat er op het podium gebeurt.

• Op een schaal van 1 tot 10: hoe
kerkelijk bent u?
Ik ga heel graag naar de kerk en dat
is altijd zo geweest. Vroeger huppelde ik al naar de kerk. Ik vond de
liederen en preken prachtig. Nu nog
steeds, ik loop tegenwoordig wel
met een rollator maar in gedachten
huppel ik nog steeds naar de kerk.
Als ik dus een cijfer moet geven is
dat een tien.
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Een zaal vol met kleine superhelden, van batman en spider-man tot een
turtle en een hele reeks minder duidelijke helden. Heldhaftig zijn ze allemaal
tijdens de kids church diensten in Mozaiek0318. De boodschap? Uiteindelijk
is er maar één echte Superheld.

foto’s: Anja du Pont

								superheld
De
enige echte

KIDS
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Renske, 15 jaar, heeft geen twijfel meer over haar keuze.

Dopelingen onderweg naar het doopbad

‘Ik heb God nog nooit zo sterk ervaren als nu. Toen er tijdens de introductiecursus werd gesproken over
de doop, voelde ik mij direct aangesproken. Ik heb een heftige tijd achter de rug die nog niet voorbij is.
Maar juist in deze tijd laat God steeds weer tekenen zien. Hier in Mozaiek0318 begrijp ik de dingen die
gezegd worden en zet het mij aan het denken. Ik voel ook veel steun binnen de jeugdgroep, ondanks
de hoeveelheid mensen die hier naar toe komt, heb ik me nooit verloren gevoeld. De laatste keer dat
ik bij Youth Worship was, merkte ik ook dat er dingen in mij veranderen. Waar ik voorheen meezong en
gewoon een mooie avond had, beleefde ik het ineens zo intens.

De duik van je leven
Een grote bak met water, mensen in witte kleren
of badjassen en dat allemaal voorin de kerk. Elke
paar maanden worden er in Mozaiek0318 mensen

Een aantal van mijn vriendinnen geloven niet. Ik
heb een tijdje getwijfeld of ik ze zou vertellen dat ik
mij laat dopen. Laatst heb ik dat toch gedaan en
gevraagd of ze erbij willen zijn en dat willen ze.’
Renske lacht, ‘stiekem hoop ik dat ze tijdens die
dienst geraakt worden door wat er gebeurt.’
Op de vraag wat haar belangrijkste reden is om zich
te laten dopen is ze heel duidelijk: ‘Ik wil bij
God horen.’
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MORE
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gedoopt. Ondergedompeld in water voor het oog
van de kerk. Voor de dopelingen is dat moment
vaak de afsluiting van een lang proces.
Een minder publiek moment is de informatie-

Je laten dopen? Hoe werkt dat?

avond over dopen. Mozaiek0318 Magazine was er

Je kunt je opgeven voor
een informatieavond door
een mailtje te sturen naar:
contact@mozaiek0318.nl

eind februari bij en sprak toekomstige dopelingen
over twijfel, kinderdoop en bij God willen horen.
tekst Pim Molemaker • foto’s: Pim Molemaker en Regina van de Munt

Na de informatieavond volgt
een getuigenisavond waarin
het vooral gaat over jouw
motivatie om je te laten dopen.

Waarom dopen we in
Mozaiek0318 volwassenen en
geen kinderen?
We geloven dat de keus voor de
doop bij jezelf ligt en niet bij je
ouders. Door je te laten dopen
geef je zelf aan dat je God wil
volgen en Jezus aanneemt in je
leven. Zo’n doop wordt dan ook
wel ‘geloofsdoop’ genoemd.
De kinderdoop wordt ook wel
de ‘verbondsdoop’ genoemd,
omdat bij kinderdoop een
link wordt gelegd met het
oudtestamentische verbond met
Abraham en de besnijdenis.

In de Constatijnkamer worden
snel nog wat stoelen bijgezet om
iedereen een plek te bieden. Er zijn
bijna veertig mensen afgekomen op
de informatieavond over dopen. ‘En
dat terwijl het voorjaarsvakantie is,’
zegt iemand. Opvallend is het groot
aantal jongvolwassenen en tieners
dat aanwezig is.
De avond wordt door oudste Evert
van Klompenburg geopend met gebed waarna Cees van Harten vertelt
over het waarom, van de avond maar
vooral, van de doop.
‘Deze avond is er niet om mensen
over de streep te trekken. Het is een
inloopavond en je mag er dus ook

gewoon weer uitlopen,’ is één van
de eerste dingen die hij zegt. Dat
laatste heeft niemand gedaan.
Daarna gaat de bijbel open. Wat
staat er eigenlijk in over de achtergronden en betekenis van het dopen. In de bijbel, en nu nog steeds,
wordt dopen vaak gecombineerd
met het belijden van zonden.
Cees staat ook uitvoerig stil bij de
parallel die door Paulus (Rom. 6:311) wordt getrokken tussen de doop
en de kruisiging van Jezus. ‘Paulus
maakt daar de koppeling tussen de
doop, de dood en een nieuw leven.

God aanbidden
16

van elkaar houden

Matteüs 3: 13-16
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes
gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden
met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan
komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren,
want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en
uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag
hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

onze omgeving dienen
17

‘Ik ben als kind gedoopt maar niet erg gelovig opgevoed,’ vertelt Marco tijdens de pauze.
‘Mijn ouders gingen bijna niet naar de kerk, behalve met kerst.’
De laatste jaren is hij op zoek gegaan naar wat het geloof voor hem betekent. Tijdens zijn zoektocht
bezocht hij onder andere diensten bij DoorBrekers in Barneveld en bij Mozaiek0318. ‘Toevallig waren het
allebei doopdiensten. Ik geloof niet dat het toeval was. In beide diensten moest ik me inhouden om niet
op te staan, naar het bad te rennen en er in te springen. Toch heeft het een paar jaar geduurd voordat
ik deze stap heb durven zetten. Niet iedereen in mijn directe omgeving is er even blij mee. Je bent al als
kind gedoopt, dat is toch genoeg, is wat ik vaak hoor. De woorden die Cees net sprak bevestigen wat ik
voel en denk; iedereen heeft zijn eigen relatie met God en moet kiezen voor de weg die zijn hart
hem ingeeft.’

De duik van je leven

Hoe gaat zo’n doop in zijn werk?
Matteüs 3: 5-6

Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de
omgeving van de Jordaan stroomden de
mensen toe en ze lieten zich door hem
(Johannes) dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.

Kom een keer naar een
doopdienst zodat je precies kunt
meemaken hoe het dopen in
Mozaiek0318 gaat. Daarnaast
kun je op het YouTube kanaal van
Mozaiek0318 doopdiensten van de
afgelopen jaren terugvinden.


Daarom ook de woorden die bij
ons worden gesproken tijdens het
dopen: begraven met Christus in de
doop en opstaan in een heel nieuw
leven. Wij zien de doop als een feestelijke begrafenis, we begraven het
oude en trekken het nieuwe aan.’
‘Ik ben als kind gedoopt maar niet
erg gelovig opgevoed,’ vertelt Marco
tijdens de pauze. ‘Mijn ouders gingen bijna niet naar de kerk, behalve
met kerst.’
De laatste jaren is hij op zoek gegaan naar wat het geloof voor hem
betekent. Tijdens zijn zoektocht
bezocht hij onder andere diensten
bij DoorBrekers in Barneveld en
bij Mozaiek0318. ‘Toevallig waren
het allebei doopdiensten. Ik geloof
niet dat het toeval was. In beide
diensten moest ik me inhouden om
op te staan, naar het bad te rennen
en er in te springen. Toch heeft het
een paar jaar geduurd voordat ik
deze stap heb durven zetten. Niet
iedereen in mijn directe omgeving is
er even blij mee. Je bent al als kind
gedoopt, dat is toch genoeg, is wat
ik vaak hoor. De woorden die Cees

net sprak bevestigen wat ik voel en
denk; iedereen heeft zijn eigen relatie met God en moet kiezen voor de
weg die zijn hart hem ingeeft.’
Na de pauze ligt de nadruk vooral
op de visie van Mozaiek0318 op
dopen.
‘De doop vraagt nadrukkelijk om
een eigen, echte keuze,’ zegt Cees,
‘jouw doop is een bewuste aanvaarding van vergeving en genade en dat
kun je alleen doen als je dat vanuit
je eigen gevoel en verstand doet.’
Veel delen van Moziek0318 zijn als
kind gedoopt en hebben tijdens hun
belijdenis al bewust ja gezegd tegen
God. De vraag of dat dan niet op
gespannen voet staat met volwassendoop is daarom al vaak gesteld.
‘Wij zien de keus die je nu maakt
voor volwassendoop als een bevestiging van de doop die je als kind
hebt ontvangen,’ legt Cees uit. ‘Je
gooit dat niet weg, je onderstreept
het. Ik ben ook als kind gedoopt en
ik ben mijn ouders daar nog steeds
zeer dankbaar voor. Als dat niet
gebeurd was en mijn ouders waren

geen trouwe bezoekers van de kerk
geweest, had ik hier nu waarschijnlijk niet gestaan. Je nu laten dopen
kan ook een bevestiging zijn van de
belijdenis die je ooit hebt gedaan.’
‘Wij hebben geen leeftijdsgrens
gesteld voor de doop. Het gaat er
vooral om dat je er heel bewust
voor kiest. Veel mensen voeren een
strijd voordat ze deze stap kunnen
en durven nemen. Soms omdat
de omgeving verwacht dat ze zich
laten dopen of juist omdat mensen
kritisch zijn. Jouw doop moet één
ding duidelijk maken: waar je staat
in jouw leven en geloof. Wil je van
daar uit Jezus volgen en gehoorzamen? Binnen Mozaiek0318 willen
we daarom iedereen de mogelijkheid geven zich te laten dopen, of je
nu wel of geen deel bent van onze
gemeente.’

INTERNET
BUREAU

Het werkt alleen
als het klikt
Een prettige samenwerking dient
als basis voor elk geslaagd project.
HETWORKS.NL
Wij ontwikkelen mooie websites,
webshops en (web)applicaties.

info@hetworks.nl
T 0318 - 507 917
Vraag naar: Carl Rozema
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Al 45 jaar uw adres voor
staalproducten, bouwmaterialen
en materialen voor tuin en erf
ru im

Een kijkje in de kas van Mozaiek0318

(uit)gave
Het magazine

tekst: Maartje Dekens • infographic: Rachel van Reemst

‘Een blad om trots op te zijn, te mooi om te laten liggen’ en
‘gewone mensen met mooie verhalen’. Twee opmerkingen
uit het lezersonderzoek dat we begin 2016 hebben gehouden.
Met dit onderzoek wilden we als redactie graag horen
hoe onze lezers over Mozaiek0318 Magazine denken en
of het ‘de investering’ wel waard is. En dat is het!
De lezers blijken erg tevreden en daar zijn wij natuurlijk
erg blij mee.

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

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

Tegelijkertijd hangt er een prijskaartje aan het maken
van dit magazine. In deze nieuwe rubriek willen we elk
magazine een post uit de begroting toelichten en uitleggen. We beginnen met onszelf.

www.hardeman.nl

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

06 - 41 19 19 28

Een
vertrouwde
naam met
kwaliteit &
service
Stoffeerders van
• Meubels
• Caravankussens
• Bootkussens
• Projectmeubels
Einsteinstraat 21b
3902 HN Veenendaal
(0318) 55 66 42
www.stoffeerderijvanviegen.nl
Open: ma t/m vrij van 8.00 – 17.00 uur
za van 9.00 – 12.30 uur
Gratis halen & brengen
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In onze showroom vindt u een
zeer uitgebreide collectie
meubelstoffen.
Maak een afspraak voor een
vrijblijvende offerte.
Wij zijn aangesloten
bij het CBW (Centrale
Branchevereniging Wonen).

info@rudyboone.nl

Voor onderhoud en reparatie
aan woning en bedrijfspand

Voor behangen en schilderen, maar (bijvoorbeeld) ook voor
het plaatsen van schuttingen kunt u bij mij terecht.
Daarnaast kunt u mij inhuren voor talloze
andere klusjes, kleine reparaties, enz.
Neem gerust contact op voor
een vrijblijvend gesprek of offerte.

RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening
06 - 41 19 19 28

Deze infographic gaat over het hele communicatiebudget

Het magazine dat je nu in je handen hebt is nummer 6.
Alle zes edities zijn gemaakt met hetzelfde idee: veel
foto’s en veel kleur, eerlijke en realistische verhalen
van delen binnen onze gemeente die vertellen over
hun leven met God. Daarnaast ook een plek waarin de
doelstellingen van Mozaiek0318 zichtbaar worden: God
aanbidden, van elkaar houden en onze omgeving dienen. We willen een ‘uithangbord’ voor onze gemeente
zijn, een blad dat zo mooi is dat mensen het magazine
pakken, lezen en doorgeven. Een blad dat als een getuigenis de wereld in gaat. Want, daar maken we het voor:
dat het blad je raakt en je kan inspireren in een leven
met Jezus.
En ja, dat prijskaartje. Het magazine dat je nu in je handen hebt kost ongeveer een euro om te maken. Per editie drukken we 2.000 exemplaren en dat kost ongeveer

1.900 euro. Hierin is qua productie niet veel besparing
meer mogelijk. Zwart-wit drukken is niet veel goedkoper
en ook de oplage verlagen haalt weinig uit. Als je de
helft van de oplage schrapt scheelt dat maximaal een
paar honderd euro en zo wordt het blad per exemplaar
dus veel duurder. Die kant willen we dus niet op. Wat
we wel kunnen? Sinds deze editie vind je in het magazine advertenties. Ze zijn gekocht door ondernemers
uit de gemeente. Dankzij deze advertenties creëren
we inkomsten en kunnen we de kosten met minimaal
de helft drukken. En daarmee blijft het verschijnen van
Mozaiek0318 Magazine ook komend jaar mogelijk.
Welke rekening van de kerk wil jij wel eens inzien? We
horen het graag via magazine@mozaiek0318.nl of kom
naar onze gemeenteavonden voor een actuele stand
van zaken rondom de begroting.

info@rudyboone.nl
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Marco ‘Rad Dad’ van den Berg:

“Je bent welkom in Gods huis”
Als we bij hem thuis achter de keukentafel zitten, rolt
het verhaal van Marco er al snel uit. Hij blijkt vanuit zijn
passie te leven, wat zowel in zijn werk, zijn hobby’s als
zijn werk tot uiting komt. Marco: “Ik doe aan extreme
sporten zoals surfen, snowboarden en skaten. Ik kon
oorspronkelijk al die boardwear niet betalen en toen
legde iemand me uit hoe je met een computer, plotter
en pers je eigen graphics kon maken. Toen had ik een
merk nodig en dat werd ‘Rad Dad’, van ‘Radical Dad’.”

Als er een bediening is binnen Mozaiek0318 waar je niet omheen
kunt, is het wel het welkomstteam. Iedere zondag begroeten de
leden van dit team je bij de ingang van de Basiliek, om je van harte
welkom te heten en een fijne dienst te wensen. Marco van den
Berg, voor sommigen beter bekend als ‘Rad Dad’, maakt al zo’n
anderhalf jaar deel uit van het welkomstteam. Hij is het levende
bewijs van Gods veranderende kracht en vervult zijn taak binnen
Mozaiek0318 met diepe passie.

tekst Jan Willem Vink • foto: Regina van de Munt

“De grootste zegen die er is, is dat ik vader mocht worden.” vervolgt Marco. De namen van zijn twee kinderen
staan op zijn armen getatoeëerd. Wat is dan een ‘Radical Dad’ volgens hem? “Een gewone, goede vader is volgens mij een ‘Radical Dad’. Iemand die van zijn kinderen
houdt, maar ook rechtvaardig is en grenzen aangeeft.
Iemand die het beste aan zijn kinderen probeert mee te
geven.”
Heftige jeugd
Alhoewel hij opgroeide in een hervormd gezin, was het
lang niet vanzelfsprekend dat hij actief deel zou uitmaken van een kerk. “Ik heb een hele heftige jeugd gehad:
drugs, geweld en steekpartijen. Dat heeft geen grote
vermelding nodig. Ik ben tot geloof gekomen door ‘Hour
of Power’. De eerste tien jaar van mijn christen-zijn, was
‘Hour of Power’ mijn kerk. Toen vertelde een vriend
me over Mozaiek0318. Ik heb God uit een positie leren
kennen waar ik veel verprutst heb. Toen ik Kees hoorde
spreken, hoorde ik een man die vanuit gebrokenheid
Gods liefde ervoer. Dat was toch wel even anders dan ik
heb gezien.”
In de periode dat Mozaiek0318 samenkwam in de
Veenendaalhal, ging Marco deel uitmaken van het
welkomstteam. “Ik wilde ook wat doen,” vervolgt
Marco. “Ik heb mijn leven van God gekregen. Ik ben zo
dankbaar dat Hij in mijn leven is gekomen. Dat drijft me
en dat maakt dat ik daar sta met grote dankbaarheid.
Zo lang ik dit mag doen, vind ik het een grote eer om
Zijn kinderen welkom te heten in Zijn huis. Dat vind ik
alleen maar mooi.”

Werk
in de
kerk:
Marco van den Berg

Ik vind het een grote eer om
Zijn kinderen welkom te heten
in Zijn huis

Paarse t-shirts
De taken van het welkomstteam -die herkenbaar zijn
aan de paarse T-shirts- beperken zich niet alleen tot
het begroeten van mensen bij de ingang. “Het is niet
alleen de deurfunctie, je probeert juist ook te letten op
mensen die de weg niet weten. Daarom zijn onze mensen ook in de zaal aanwezig. We proberen te letten op
mensen die voor het eerst zijn, hen te begeleiden naar
hun plek. Het is gaaf dat ze hier zijn.”
Je glipt niet zomaar de kerk binnen. “Ik probeer altijd
oogcontact te maken,” zegt Marco. “Je kunt zoveel in
de ogen zien. Soms zie je mensen met pijn of gebrokenheid. Dan geef je een extra stevige hand of een
schouderklopje. Het is belangrijk dat je mensen op een
persoonlijke manier welkom heet, je bent het eerste
gezicht, het eerste contact van de gemeente. Daarom
is het zo belangrijk dat je het oprecht doet. Mensen voelen dat. Dat is de kracht van het welkomstteam.”

‘Je kunt zoveel in de ogen zien’

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen
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Love2Meet Handwerken
Wat stel je je voor bij een handwerkclubje? Toen ik mezelf
deze vraag stelde, betrapte ik me op een aantal stereotiepe
vooroordelen. Ik zag breiende en bordurende bejaarden voor
me. Toen ik echter een bezoek bracht aan de Love2meetgroep Handwerken, kon ik mijn vooroordelen direct overboord
gooien. Ik kwam terecht bij een groep dames met uiteenlopende
leeftijden, die een hele gezellige ochtend met elkaar hadden.
tekst en foto’s: Anja Hardeman
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Coördinator van deze Love2Meet-groep is Lijan Bos.
Zij vertelt enthousiast over haar club: “Direct toen er
sprake was van het opzetten van Love2Meet-groepen,
heb ik aangegeven dat ik een Love2Meet Handwerken
wilde opzetten. Het leek me leuk om met een club van
tien dames regelmatig samen te komen om te gaan
handwerken. Op een gegeven moment was de groep
vol. Ik vroeg me af: “En nu?”. Nu zijn we eigenlijk al
met elf, maar niet iedereen komt elke twee weken dus
dat is niet erg.” Deze ochtend zitten er zes dames in de
huiskamer van Lijan en schuift een zevende net aan als
de groep via een WhatsApp-bericht een jarige groepsgenoot toezingt.
Annette Wajer maakt me duidelijk waarom zij bij deze
groep zit: “Handwerken is verslavend en rustgevend. Pas
ben ik een paar dagen ziek geweest. Iemand vroeg me
daarna hoe het met me ging. Zij zei toen tegen me: “Ben
je alweer aan het haken? O, dan ben je weer beter!”
De andere dames bevestigen het ‘verslavende’ karakter
van handwerken. Jeanet van Schoonhoven: “Ik haak pas
sinds afgelopen zomer. Daarvoor vond ik het nogal suf. Ik
zag een mooi kleed in een woonblad staan en dacht toen:
“Dat kan ik vast ook”. Sindsdien ben ik aan het haken.”
De haak- en breinaalden worden zo af en toe ook even
opzij gelegd om koffie te drinken en wat tijdschriften met
leuke patroontjes uit te wisselen.

Ook wordt de voortgang van elkaars werk bijgehouden
en leren de dames elkaar een nieuwe knoop of steek.
Tussendoor wordt ook het idee geopperd om samen naar
Alphen aan de Rijn te gaan om nieuw materiaal te kopen.
Lijan: “Kijk, dat zijn dus onze nieuwe plannen.
Ook wil ik binnenkort samen met Marjan van Bruxvoort
een workshop gaan geven. Eerst binnen onze eigen Love2Meet-groep, maar daarna misschien ook wel daarbuiten.”
Love2Meet Handwerken komt heel trouw iedere twee
weken bij elkaar. “Of het nu vakantie is of niet, deze Love2Meet gaat altijd door,” aldus Lijan. “In de kerstperiode
zijn we zelfs een keer extra bij elkaar geweest.” Het valt
me op dat de dames het allemaal erg gezellig met elkaar
hebben er een relaxte sfeer hangt. Klarina Groeneveld
beaamt dit en voegt eraan toe: “Ik ben nog geen deel
van Mozaiek0318, maar ik vind dit een mooie manier om
mensen beter te leren kennen. Zo ga je nog makkelijker
naar Mozaiek0318 toe.” Als Klarina aangeeft dat ze om
deze reden ook wel bij een andere Love2Meet-groep zou
willen aansluiten, grapt Lijan: “Maar wij zijn de leukste!”
Ik kan het vervolgens niet laten om te vertellen dat ik dit
tot nu toe van iedere Love2Meet-groep heb gehoord. Ten
slotte concludeert Lijan: “Als je dat zegt, is dat een teken
dat je op de goede plek zit!”
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Britney Beukers
Wat is Pasen?
“Jezus ging aan het kruis om onze zonden.“
Wat zijn dat: zonden?
“Dat zijn de stoute dingen, die wij doen.”

Kinderuitspraken
over Pasen
tekst Martin de wit • foto’s: Rachel van Reemst

En toen Jezus aan dat kruis hing, wat gebeurde er toen?
“Toen ging ‘ie er weer af.”

Isa van Garderen
Wat is Pasen?
“Volgens mij was Pasen het feest dat Jezus was gestorven en
ook weer was opgestaan.”

Ruben Dasberg

Hoe ging dat dan?
“…eh….hoe ging dat ook alweer? Hij ging voor ons sterven,
zodat wij konden leven.”
Snap jij dat?
“Ja, ik heb bijvoorbeeld liever dat ik iets krijg, dan dat alle
andere mensen iets krijgen. Dan ben ik de enige en dan
kunnen al die andere mensen gewoon leven.
Dus dat snap ik wel.”

Joah van Dijk
Wat is Pasen?
“Een feest. Dat Jezus weer is opgestaan uit de dood.
Hij is aan het kruis gestorven.”
Hoe ging dat dan?
“Hij ging verhalen vertellen over de Heere God en Hij zei dat
Hij een kind van God was. Toen dachten andere mensen dat
dat niet zo was en toen hebben ze Hem aan het kruis
gehangen.”

Waarom ging Hij aan het kruis dan?
“Om onze dingen te vergeven. Onze verkeerde dingen.
Want Hij doet nooit dingen verkeerd.”

Maar Pasen is toch een feest?
“Ja, drie dagen later is Hij weer opgestaan.”

Hoe kan dat?
“Hij doet het voor ons. Hij spoelt het een beetje weg….
naar achteren…en als Hij dan aan het kruis gaat, dan
spoelt Hij het helemaal weg.”

Wat vind je daarvan?
“Heel bijzonder, want niemand kan uit de dood opstaan.
Bij niemand is dat ooit gebeurd, maar wel bij Jezus.”
28

Wat is Pasen?
“Dat de Heere Jezus aan het kruis gaat.”

Wat doe jij altijd met het paasfeest?
“Paaseieren verstoppen en zo.”
29
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Hoe houdt onze jeugd zich staande
in deze op zichzelf gerichte wereld?
Kunnen zij een ander geluid laten horen?

interview met (vlnr): Lucas Bos, Elianne Vlieg en Lusanne Verschuur • tekst: Hans de Wit, jeugdleider bij Mozaiek Youth – Solid Friends

Mozaiek0318 telt honderden jongeren.
Speciaal voor hen is er Mozaiek Youth
met een eigen plek, waar ze zichzelf
kunnen zijn, waar ze samen op kunnen
trekken, waar ze samen lachen en
doorpraten over dingen die ze bezighouden. Verschillende jongerenwerkers
lopen hierin samen met ze op, nemen
ze aan de hand in de zoektocht door
het leven met de bijbel in de hand en
een hart vol liefde.
Voor Mozaiek0318 Magazine snijdt een
jeugdleider een thema aan met drie
jongeren. Deze editie: Solid Friends
leider Hans de Wit praat met Lucas
Bos, Elianne Vlieg en Lusanne Verschuur. Hans legt ze een aantal vragen
voor over Pasen, over Jezus’ sterven en
opstaan, over Zijn opoffering voor ons
en wat dit voor ons betekent.

Pasen komt er
weer aan, wat is
Pasen voor jou?

“Ik heb met Pasen nou niet echt een bepaald ‘Wauw-gevoel’ ofzo, het is gewoon Pasen, we vieren de opstanding van Jezus en dat vind ik wel mooi hoor, maar ik kan
daar niet zo lyrisch over zijn als dat Kees ofzo bijvoorbeeld wel zal zijn.”
“Met Pasen denken we aan het sterven en de opstanding van Jezus. Vooral de opstanding dan.”
“Ik vind het wel gaaf dat Jezus voor onze zonden stierf!”
“Nou, we vieren eigenlijk vooral de opstanding, Zijn
sterven denken we aan met Goede Vrijdag en dat is niet
echt een feest. Maar het is wel een dubbel gevoel, dat
Jezus toen stierf.”
“Je mag alles wat je fout doet bij Hem neerleggen,
dat vind ik wel gaaf, omdat Hij ervoor is gestorven wil
Hij het van je overnemen. Dat vind ik wel mooi om
aan te denken.”
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Youth talks
Kunnen we hiermee als
Christenen ook een ander
geluid laten klinken
in de wereld?

Ben je je bewust
dat Jezus voor
jou stierf?

“Ik vind het wel lastig om te geloven dat Jezus dat voor
mij deed, niet echt bewust voor mij, meer voor iedereen. Het was een collectief sterven.”
“Hij stierf voor iedereen, dus ook voor mij ja, maar ook
voor iedereen. Ik sta er niet zo bij stil dat Hij dat ook
echt voor mij deed.”
“Als je dan stukjes van ‘The Passion of the Christ’ ziet,
waar ze laten zien dat Jezus aan het kruis hing en stierf,
dan komt dat wel over, dan zie je een beetje hoe dat is
gegaan. Ik vind dat wel heel heftig om te zien.”

Na wat glazige blikken en
Heb jij wel eens
reacties dat ze zich nooit voor
iets op moeten
een ander hebben hoeven
offeren voor een
opofferen, blijkt na wat doorvraander?
gen dat ze dit onbewust
toch wel doen…
“Ja, als iemand mij nodig heeft, dan ben ik er wel ja.”
“Ik vind het belangrijk om er voor een ander te kunnen
zijn en dan soms jezelf even aan de kant te moeten
zetten.”
“Als iemand hulp nodig heeft bij huiswerk of hij staat
met een lekke band ergens, ja dan ga ik wel helpen ja,
dat is toch normaal?”

Met Pasen vieren
we dus eigenlijk
Jezus’ sterven,
is dat niet raar?

Zou jij jezelf
voor een ander
kunnen geven ?

“Als vrienden je echt nodig
hebben dan gaat dat voor op
huiswerk maken of andere
dingen, dan stap ik op de fiets
en ga ik er heen!”
“Ik zou best meer willen helpen. Ik vind het belangrijk
dat mensen iemand hebben waarbij ze terecht kunnen.
Dat ze mij een appje kunnen sturen als ze ergens mee
zitten, dat ik er voor ze kan zijn, dat vind ik belangrijk en
zou ik best meer willen doen.”

“Ik heb niet echt dingen waarbij ik moet kiezen voor
mijzelf of voor de ander, of voor wat ik wil doen of voor
wat de ander wil.”
“Ik ben heel meegaand en het maakt mij dan eigenlijk
niet zoveel uit. Ja, als ik iets echt heel graag wil, ja, dan
zeg ik dat wel en dan kom ik daar wel voor op! [Gevolgd
door een uitbundige lach] Maar verder hoef ik niet echt
te kiezen voor mijzelf of voor een ander.”

van elkaar houden

“Wij kunnen het goede voorbeeld geven, ook naar andere jongeren om ons heen die misschien niet geloven.”
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Heb je momenten
dat je moet kiezen
voor jezelf of voor
een ander?

God aanbidden

“De samenleving van nu is heel erg op zichzelf gericht,
alles draait om jezelf. Je moet zelf maar zoveel mogelijk
geld en mooie spullen hebben en daarmee zijn mensen
ook niet bereid om anderen te helpen. Als alles om
jezelf draait dan zie je de ander ook niet.”
“Hierin kunnen wij wel anders zijn, wij kunnen laten
zien dat wij wel anderen willen helpen, dat we wel klaar
staan voor anderen en daarin niet voor onszelf kiezen.
Maar ik vind dat daar niet per se het label “Christelijk”
aan gehangen hoeft te worden. Niet dat ik iemand help
en dan zeg: “Ja, dat doe ik omdat ik Christelijk ben.” Dat
werkt niet, maar anderen zouden wel kunnen zien dat
wij anders zijn, en dat ze zelf de link leggen naar het
geloof.”

2 Korinthiërs 4:10 : We dragen in ons
bestaan altijd het sterven van Jezus
met ons mee, opdat het leven van
Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

onze omgeving dienen
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Sanne Kraayenoord voor een jaar in Australië

“Ik ben mijn droom
aan het waarmaken!”

Ze vierde haar zeventiende verjaardag onlangs tussen de kangoeroes. Sanne Kraayenoord is Down Under. Een jaartje mee met Ferry
en Mariska Gerritsen naar Melbourne. Terwijl
zij zich storten op een studie theologie en
leiderschap, zorgt Sanne voor hun kinderen.
Ver weg van haar ouders, haar twee zussen,
haar vrienden en haar kerk in Veenendaal.
Mozaiek0318 Magazine reisde af naar… ja, was
dat maar waar. Mozaiek0318 Magazine sprak
Sanne online en vroeg haar alles over uitjes
naar het strand, tijdelijke ouders, het missen
van je familie en heel veel dankbaarheid.
interview: Martin de Wit • foto’s: opgestuurd door Sanne

Ben je een beetje op je plek in
Melbourne?
Ik voel mij helemaal thuis hier in
Melbourne! We hebben een leuk
huis met een mooi uitzicht over
het strand. Het is fijn om 10 meter
van het strand te wonen, als de
zon schijnt lopen we met onze
handdoek naar de zee en kunnen
we genieten van het mooie weer!
Melbourne heeft hele mooie plekjes. We hebben nog lang niet alles
gezien. Ik vind het een geweldige
plek. Ik geniet elke dag!
Hoe ziet een normale dag er nu
voor jou uit?
De eerste weken was het elke dag
weer anders! Nu we eindelijk een
huis hebben en Tirza en Boaz naar
school gaan ben ik veel met Benjamin.
We gaan naar de speeltuin, spelen in
parkjes en zwemmen in de zee!
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Hoe is het nou precies gegaan dat
je dacht, kom, ik ga een jaartje mee
naar Australie?
Mijn vader (Kees Kraayenoord) en
Ferry hadden het over Australië.
Mijn vader stelde voor, meer als
grapje, om mij mee te nemen! Ferry
en Mariska dachten er over na en
vroegen of ik mee wou. Ik twijfelde
niet en zei “Ja!”. Ik zat natuurlijk op
school en was bezig met mijn MBO
opleiding. Na een paar telefoontjes
en gesprekken met de leerplicht en
school is het gelukt om een jaar hier
te zijn. Ik krijg van school opdrachten opgestuurd om te maken, zodat
ik wel bij blijf met school. Nu ben ik
mijn droom waar aan het maken!
Wat staat er op je to-do list voor
komend jaar?
Ik heb geen echte to-do list. Maar
waar ik heel graag heen zou willen is

Sydney, Great Ocean Road en
Whitsunday Islands. Maar of dat
allemaal gaat lukken dit jaar is nog
de vraag. Ik vind Melbourne al een
prachtige stad waar ik nog lang niet
weg wil. Maar wat zeker wel op mijn
lijstje staat is genieten en dit een
jaar te maken die ik nooit meer ga
vergeten.
Ferry en Mariska als tijdelijke
ouders. Kunnen ze dat een beetje?
Ferry en Mariska zijn geweldig! Ze zijn
geweldige ouders voor de kids en ook
voor mij. Het voelde vanaf dag 1 al
goed om met elkaar te zijn. Ik zie ze
als hele goede vrienden waar ik hard
mee kan lachen! Maar ook als ouders.
Want die heb ik zeker nog nodig! Ik
ben blij dat ik een goede band met ze
heb. Ook zie ik ze als een voorbeeld, ik
leer heel veel van ze! Kortom, het zijn
prachtige mensen!

Een jaar Melbourne betekent een
jaar zonder Mozaiek0318.
Hoe is dat?
Het is heel gek om niet betrokken te
zijn in Mozaiek0318. In Mozaiek0318
heb ik mijn familie en vrienden.
Hier in Melbourne gaan we naar
Hillsong. We leren hier leuke mensen kennen en maken we nieuwe
vrienden! We hebben het erg naar
ons zin in Hillsong. Elke week kijk ik
de dienst van Mozaiek0318. Zo blijf
ik nog wel betrokken.
In hoeverre voel je dat God met je
mee is gereisd?
Ik voel Gods aanwezigheid heel
sterk! Ik betrek God erg veel in mijn
reis naar Australië, omdat ik hem
nodig heb! Zonder God zou ik hier
nu niet zitten. Ik dank God daarom
ook elke dag dat ik met dit mooie
gezin mee mocht. Nu ik hier niet

met eigen gezin en vrienden ben
besef ik wat voor mooie mensen ik
in mijn leven heb gekregen van God.
Hier bidden en lezen we de bijbel
samen met de kinderen. Ik ben blij
dat God bij ons is. Zonder Hem zouden we het niet redden. Hij is onze
hemelse vader waar ik van hou!
Vooral je vrienden en je familie
missen zal wel lastig zijn. Hoe ga je
daarmee om?
Ik mis mijn familie en vrienden
natuurlijk heel erg! Ik whatsapp en
skype zoveel mogelijk met de mensen
uit Nederland. Tot nu toe gaat het mij
goed af om voor een lange tijd zonder
mijn familie en vrienden te zijn. Natuurlijk zijn er ook momenten waarbij
ik ze heel erg mis, maar dan bid ik tot
God of Hij mij en de mensen thuis wil
helpen, op de leuke dagen en op de
minder leuke dagen.

Want God zal altijd bij ons zijn. Waar
we ook zijn of wat we ook doen, Hij
helpt ons!
Kunnen we nog iets aan ze
doorgeven?
Lieve papa, mama, Reni, Naomi,
Mark en vrienden! Ik mis jullie ontzettend erg. Ik kijk uit naar de dag
dat ik jullie weer zie! Maar eerst ga
ik hier elke dag genieten.
Ik hou van jullie. Dikke knuffel, Sanne Kraayenoord
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Het kan de bezoeker van Mozaiek0318 bijna niet zijn
ontgaan: gebed is belangrijk in de gemeente. ,,Dankzij
Jezus hebben we rechtstreeks toegang tot onze Vader
bij wie we echt alles kunnen neerleggen. Wat een rijkdom is dat!”
Toch hangt er rondom het thema ook nog best wat
schroom, constateert Jeanet. ,,Dat kan komen door onbekendheid of dat mensen onvoldoende beseffen hoe
groot de kracht van gebed is.”

Wij geloven dat God
alle ziekten kan
genezen

OF016YOU
MORE
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tekst: Bert Hiemstra • Foto: Jasper Noortman

Mag ik voor jou bidden?
‘Mag ik voor jou bidden?’ Misschien is het niet het eerste
dat je aan iemand vraagt die hulp nodig heeft. Toch zou
dat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, vinden
Leo en Jeanet Dijkhuizen die zich samen hard maken voor

“Binnen Mozaiek0318 hebben we samen met
Dieke Buwalda, Cees van Harten en Wilfred van Tuil
een ‘kernteam’ gevormd dat verantwoordelijk is voor
de pijler Prayer. De missie? De passie voor gebed in de
gemeente meer en meer aanwakkeren.” Er lopen inmiddels diverse initiatieven om meer ruimte en bekendheid
te geven aan het bidden. “Op dit moment gaan de LEV
avonden (de twee-wekelijkse bijbelstudie avonden) over
het thema „Heer, leer ons bidden”. Een ander initiatief
was het gebedsweekend met Bill Cahusac begin maart.
Een fantastische stap om deze ‘nieuwe’ pijler Prayer
in Mozaiek0318 meer vorm te geven. Maar dat geldt
ook voor de Ministry-cursus waarmee we van start zijn
gegaan en waar zo’n 80 mensen uit Veenendaal en omgeving aan deelnemen. Dit is een cursus die vanuit de
beweging New Wine is geïnitieerd. In deze cursus wordt
mensen de principes geleerd van het bidden voor een
ander. Wat heeft de ander nodig? Wat moet ik zeggen?
Hoe ga ik om met stiltes? Kan ik iemand aanraken bij het
bidden? In de cursus krijgen de cursisten handvatten om
anderen te helpen om God te ontmoeten in en door het
gebed.’’

Leo en Jeanet zijn erg enthousiast over al deze nieuwe
initiatieven in Mozaiek0318. ,,Maar het is pas een begin’’, geven ze aan. ,,Waar we ook mee bezig zijn, is om
met elkaar meer zicht te krijgen op het gebed om (lichamelijke) genezing. Dat heeft natuurlijk overeenkomsten
met het ‘ministry-gebed’ maar er zit ook een dynamiek
in die weer anders is. Een ministry-gebed is een relatief
kort gebed met de ander. Maar je kunt ook wat langer
met iemand meelopen en God zoeken voor genezing.
Wij geloven dat God alle ziekten kan genezen. Samen
hebben we gezocht naar wat de Bijbel daarover zegt.
We weten dat ziekte, zoals nog veel meer gebrokenheid
en lijden in dit leven, een gevolg is van de zondeval. Het
maakte geen onderdeel uit van de schepping zoals die
oorspronkelijk bedoeld was. Er zal in de nieuwe hemel
en aarde dan ook geen sprake meer zijn van ziekte.
We leren ook dat we vrijmoedig mogen bidden voor
genezing of voor welke zorgen of noden dan ook.
Wij mogen in geloof doen wat God ons aanreikt in Zijn
Woord en aan God overlaten hoe Hij daarin gaat handelen. Een avontuur van vernieuwing en herstel dat Hij
met ons wil aangaan.”

,,Leo en ik merken in ons leven dat God zich laat zien
en horen door het gebed heen. Dat betekent niet dat
altijd onze gebeden verhoord worden zoals wij vragen.
Wel verandert het onze kijk op de wereld om ons heen
en nog belangrijker, het verandert ons. God neemt ons
steeds verder mee in het ontdekken van wie Hij is. Ook
vanuit de pijler Prayer is ons diepe verlangen voor elk
deel en elke bezoeker van Mozaiek0318 dat ze meer
mogen gaan ervaren van wat ons jaarthema zegt:
„More of You”.

Leo en ik merken in ons
leven dat God zich laat
zien en horen door het
gebed heen

een ‘cultuur van gebed’ binnen Mozaiek0318.

God aanbidden
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Hoe werkt het?
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Care

Communicatie

God aanbidden

Coördinatoren: Fred en Margreeth Steitner

Coördinator: Maartje Dekens

Een hart voor mensen, dichtbij én veraf!

Wij verzorgen de website, het drukwerk, algemene film
producties, persberichten, social media berichten,
nieuwsbrieven en Mozaiek0318 Magazine. Bij al onze
uitingen willen wij een eenduidig verhaal over
Mozaiek0318 vertellen:

van elkaar houden
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0318 518 227 | care@mozaiek0318.nl

• Voorbede
Aan het eind van elke zondagse samenkomst zijn er
leden van het Team Voorbede aan beide zijden van
het podium voor u beschikbaar. Zij willen graag naar
u luisteren en met u bidden.
Teamleiding: Leo en Jeanet Dijkhuizen,
gebed@mozaiek0318.nl.
• Pastoraat
In Mozaiek0318 is een groeiend team beschikbaar voor
pastorale zorg voor jong tot oud, voor een veelheid
aan hulpvragen. Juist in deze gemeente, waarin ruimte
is voor allerlei gebrokenheid, willen zij er graag voor
u zijn.
Teamleiding: Fred en Margreeth Steitner,
pastoraat@mozaiek0318.nl.
• Diaconie
Voor allerlei vormen van praktische hulp, zoals bij ziekte
of voor boodschappen, koken, oppas, administratie
of klussen, kunt u zich wenden tot het Team Diaconie.
Teamleiding: Willy Koudijs
diaconie@mozaiek0318.nl.
• Zending
Mozaiek0318 is een naar buiten gerichte gemeente en
verlangt er naar om ook in andere landen God’s liefde te
delen door het evangelie te brengen en dienstbaar te
zijn. Mensen die het verlangen hebben om als
zendelingen of kortverbanders ‘uit te gaan’ kunnen ter
oriëntering en afstemming contact opnemen over de
mogelijkheden. Teamleiding: Cees van Harten
zending@mozaiek0318.nl.

God aanbidden
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communicatie@mozaiek0318.nl“We mogen namens de

•
•
•
•
•

Hoopvolle boodschappen
“Ja” antwoorden
Eerlijkheid in wat we vertellen
Aan- en bemoedigende boodschappen
Transparant zijn over onze bedoelingen

Heb jij talent op het communicatievlak en wil je ons
team komen versterken? Neem dan gerust contact met
ons op.

Connect
God aanbidden
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Coördinator: René Koolhaas

06 463 204 80 | connect@mozaiek0318.nl
“Groeien door te verbinden!”
Mozaiek0318 is een jonge, snelgroeiende gemeente.
Fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te zien om
God groot te maken en Hem te eren. Samen je geloof
beleven, vieren en Hem prijzen maakt dat je groeien
mag in je geloof. Met elkaar, met God. Dat betekent: verbonden zijn met elkaar. Elkaar ontmoeten, bemoedigen
en zegenen. En ook daardoor weer groeien. Daarom:
groeien door te verbinden.
Dat geldt zeker niet alleen voor de zondag, maar ook
in tal van andere activiteiten binnen Mozaiek0318.
De volgende activiteiten vallen onder ‘Connect’:
• Introductiecursus,
• Alphacursus
• Youth Alpha
• Marriage- en Pre-marriagecourse
• Women inC
• L2M-groepen.
Wanneer je vragen hebt of ergens meer informatie over
zou willen hebben, neem gerust contact op!
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Facility

NextGen

God aanbidden

Coördinator: Marco van Schoonhoven

God aanbidden

We mogen onze kerk dienen op praktische wijze.
Dit mogen we doen met een grote groep enthousiaste
vrijwilligers.

Wij proberen een veilige omgeving te creëren waar de
jongeren van deze Next Generation mogen komen zoals
ze zijn en ieder op zijn of haar tempo kan en mag
groeien in geloof en vertrouwen.
NextGen is gesplitst in 2 hoofdgroepen:
MozaiekKids (0-12) en MozaiekYouth .

van elkaar houden
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06 523 864 23. | facility@mozaiek0318.nl

•
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•
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Coördinator: Herman Pol

06 230 608 56 | NextGen@mozaiek0318.nl

parkeerteam
koffieteam
catering
welkomsteam
kosters
BHV
schoonmaakteams
gebouwbeheer en dergelijken

• MozaiekKids (0-12)

Tijdens de samenkomst in de grote zaal staat er elke
zondag een team (leiding en buddy’s) klaar om de kids
op hun niveau een eigen samenkomst te bieden.

Iedereen is welkom een steentje bij te dragen waar dat
kan, we kunnen extra hulp altijd gebruiken! Neem gerust
contact op.

Kids Church
Een volledig eigen dienst voor de kids op de laatste
zondag van de maand.

Financiën

Voor kinderen die extra aandacht/begeleiding nodig
hebben is er Parelkids (4-12). In overleg met de leiding
en ouders kunnen we deze kinderen extra aandacht
geven, desnoods 1-op-1 begeleiding.

God aanbidden
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Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl

• MozaiekYouth (12-25+)

Voor Youth hebben we de 1e en de 3e zondagavond van
de maand voor elke leeftijdsgroep activiteiten.
• The Bridge (Voortgezet Onderwijs klas 1-2)
• Rock Solid (klas 3-4)
• Solid Friends (16-17 jaar)
• Durf te volgen (18-21 jaar)
• Next Level (21+)

“Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van
de middelen die nodig zijn om de doelen van de andere
pijlers te realiseren. Geld is dienend en geen doel op
zich.”
Samen met het team verzorgen wij
• de collectes
• de boekhouding
• het innen van gelden
• het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven

Youth Worship
Op de 4e zondagavond van de maand.
Youth0318
Samen met Youth for Christ zijn we bezig om de rand/
niet-kerkelijke jongeren in Veenendaal te benaderen.
Youth Travel
Het doel van Youth Travel is om samen met onze
jongeren onze omgeving te gaan dienen.

foto: Rachel van Reemst
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Per zondag hebben we bijna 300 Kids en meer dan 200
Youth. Dit aantal neemt per maand toe. Onze uitdaging
zit hem vooral in het vinden van voldoende betrokken
leiding en buddy’s, zowel voor Kids als Youth.
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”
Wil jij ons helpen om deze Next Generation die veilige
plek te bieden waar ze mogen komen zoals ze zijn?
Neem dan contact met me op voor meer informatie!
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Prayer
God aanbidden

van elkaar houden

Een nieuwe dag
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onze omgeving dienen

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen
gebed@mozaiek0318.nl

Worship
God aanbidden

van elkaar houden

Een half jaar later staan Akke en ik samen tussen de
straatkinderen in Arequipa (2e stad van Peru) en zien
we met eigen ogen de uitzichtloosheid van deze geliefde
schepseltjes van de Heer. Kinderen in vuile, vaak veel te
kleine kleding, soms letterlijk de straat opgeschopt om te
overleven op zoek naar etensresten.
Kinderen die vaak snoepjes moeten verkopen van hun
ouders en ’s avonds geslagen worden als ze niet het gewenste quotum hebben gehaald: de ultieme leerschool
voor criminaliteit.

onze omgeving dienen

Coördinator: Pieter Zuidema

06 364 333 50 | worship@mozaiek0318.nl

“Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn
vernieuwing en verandering te zijn. Onze harten worden
zacht gemaakt om meer zoals Christus lief te hebben en
onze ogen worden geopend om de noden
en mogelijkheden om ons heen te zien.”

column door een oudste • Ejo Smit

Mocht je meer informatie willen rondom de organisatie
van Worship binnen Mozaiek0318? Ben je enthousiast
om je steentje bij te dragen? Neem dan even contact op.

Tijdens een dagopening lezen we Spreuken 14:31:

foto: Regina van de Munt

Vanuit Worship zijn er verschillende activiteiten te
onderscheiden. Iedere week is het worshipteam in
touw om de zondagmorgendienst zo in te richten dat
we in de aanwezigheid van God mogen komen.
Aanbiddingsleiders, bandleiders, muzikanten, vocals,
cameramannen, technici, tekstprojectie, fotografie,
licht en productie zijn allemaal onderdelen binnen een
dienst. Maar ook tijdens de LEV-avonden is er een
belangrijke bijdrage vanuit worship.

Oktober 2010,
een kantelpunt
in mijn leven
Tijdens een VrijZijn-conferentie
word ik, via een filmverslag van
de stichting Pan de Vida (brood
voor het leven), geconfronteerd
met de armsten van de armsten:
straatkinderen in Peru, alleengelaten en overgeleverd aan het

Samenkomsten 2016
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318 twee
samenkomsten in ‘de Basiliek’. De eerste om
9.00 uur en de tweede om 11.30 uur.
De koffie staat al klaar vanaf 8.30 uur.
Secretariaat
Mozaiek0318 is de bereikbaar via
contact@mozaiek0318.nl.
Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook
telefonisch bereikbaar op 0318-734900.
Wil je Mozaiek0318 steunen?
Dat kan door bij te dragen via IBAN nummer:
NL51ABNA0546661572 t.n.v. Mozaiek0318
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Coördinatorenteam
Voorzitter: Johan Ravesloot
Care: Fred en Margreeth Steitner
Communicatie: Maartje Dekens
Facility: Marco van Schoonhoven
Financiën: Frits Versluis
Grow : René Koolhaas
Nextgen: Herman Pol
Worship: Pieter Zuidema
Prayer: Leo en Jeanet Dijkhuizen
Voorgangersteam
Kees Kraayenoord
Ido Buwalda
Cees van Harten

Het slaat bij mij als leerkracht in als een BOM! Tranen…..,
waarom huil ik, wat gebeurt er met me? Heer, wilt U
me iets zeggen? Mijn vrouw Akke ziet me huilen en pakt
mijn hand.
Het laat me niet meer los. De beelden hechten zich in
mijn hoofd.
Gods Geest fluistert me zacht in de oren en zegt: GA…

Oudstenteam
Stephan van de Velde
Ejo en Akke Smit
Dirk en Willy Koudijs
Evert en Anja van Klompenburg
Careteam
Pastoraat: Fred en Margreeth Stidner
Praktische hulp: Willy Koudijs
Voorbede: Leo en Jeanet Dijkhuizen
Zending: Cees van Harten

noodlot.
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

‘Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn
Schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert
Hem.’
Deze woorden van Salomo komen tot leven als ik zie wat
de stichting Pan de Vida -dankzij hulp van vele sponsoren- doet voor deze kinderen: eten, onderwijs en liefde
geven en vertellen over Jezus, de Zoon van God.
Nu mag ik ambassadeur van deze stichting zijn en begeleid ik scholen in heel Nederland met sponsorprojecten.
Mijn onderwijsachtergrond komt daarbij zeer goed van
pas. Dank u Heer dat ik dit mag doen.
Echter de armen hebben we ook dichtbij ons. In Veenendaal en omstreken heerst ‘stille’ armoede.
Mensen zijn door welke omstandigheid dan ook aan
lager wal geraakt. Schulden stapelen zich op, soms door
eigen schuld. O ja, ik weet het. Maar Jezus zegt: Help ze.
Al 4 decennia heb ik een moestuin. Met veel plezier mag
ik me daar ontspannen en eten we het jaar rond. Nu
onze kinderen de deur uit zijn, is er veel over. Dat mag ik
nu uitdelen aan mensen die het goed kunnen gebruiken.
Een tijdje geleden sprak ik met mijn vriend Willem Diepeveen over zijn droom een ‘Stadsakker’ aan te leggen.
Met vrijwilligers uit de omgeving versproducten verbouwen ten bate van de Voedselbank.
Opnieuw raakte God me aan: Ejo, zet je talent ‘groene
vingers’, die je van Mij hebt gekregen, in voor je
omgeving.
Met een aantal andere enthousiastelingen zijn we nu in
de fase van voorbereiding ‘Stadsakkers’ een gezicht te
geven om over een tijdje daarmee onze naaste te dienen
via Missie0318. Ga jij ook meedoen?
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God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“Wie een verschoppeling
onderdrukt, beledigt
zijn Schepper.
Wie zich over een arme
ontfermt, eert Hem”

Spreuken 14: 31

