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INHOUD

e zomervakantie staat alweer voor de 
deur. Op de een of andere manier geniet 
ik het meest van het moment, dat ik ’s 
morgens een kopje koffie drink in de 

zon. Ik gebruik dit moment meestal om te bidden 
of wat te mijmeren. Eigenlijk begin ik mijn dag dus 
met een kopje koffie met God! Zo simpel, maar 
tegelijkertijd zo belangrijk.

Zo is het met veel dingen. Ilse van de Anker vertelt 
in dit magazine over een ontmoeting met twee 
heren van Mozaiek020, die op zoek waren naar een 
locatie voor de diensten. Ze raakten met elkaar in 
gesprek. Hierdoor maakte Ilse kennis met Mozaiek 
en vond ze waar ze altijd al naar had gezocht. Een 
simpele ontmoeting zorgde voor een belangrijke 
verandering in Ilse’s leven.

Nadine de Vos maakte een plan om de vrouwen 
van Mozaiek033 bij elkaar te brengen. Een 
simpel plan zorgde uiteindelijk voor een krachtig 
evenement: SIS. In dit magazine lees je erover.

Zo zijn er meer prachtige initiatieven en verhalen 
te vinden in dit zomernummer. Heel simpel: 
het lezen ervan zorgt hoogstwaarschijnlijk voor 
grootse verwondering. Pak er gerust, net als ik, een 
kopje koffie of thee bij. Zo’n simpel moment zou 
wel eens grotere en krachtige gevolgen kunnen 
hebben. En daarvoor hebben we dan simpelweg 
maar één iemand nodig: Jezus!

Anja
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Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Matthijs Haverkamp

G O D  A A N B I D D E N     V A N  E L K A A R  H O U D E N     O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N

''Laat Jezus de koning 
zijn van jouw hart!'' 

THROWBACK: 
NATIONAL AWAYKE 
NIGHT

Zondagavond 24 april 
kwamen jongeren van alle 
Mozaiek gemeentes bij elkaar 
in Nijkerk voor de national 
aWAYke night. En wat was 
het tof! De aWAYke Night 
stond volledig in het teken 
van ontmoeting. Ontmoeting 
met elkaar, maar bovenal met 
God. De jongeren konden op 
verschillende manieren God 
aanbidden. Zo deden we dit 
door middel van worship, 
gebed, er voor elkaar zijn en 
natuurlijk dansen met een DJ.  
Het was supertof om samen 
one WAY te zijn! 

Zien we jou de volgende 
keer ook? Check onze 
Instagramaccounts
@weareyoung + netnummer 
om op de hoogte te blijven 
van onze komende events. 
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1 Hoe ben je bij Mozaiek0318 

terecht gekomen? 
Tweeëneenhalf jaar geleden zijn van 
Rotterdam verhuisd naar Amerongen en 
op zoek gegaan naar een gemeente. Kort 
voordat Covid losbrak, zijn we een paar 
keer naar de dienst geweest en het klikte 
enorm. Nu kijken we door omstandigheden 
nog steeds digitaal, maar binnenkort willen 
we weer naar de diensten komen.

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit?  
Gepensioneerd; genieten van de rust, 

de ruimte, de stilte. Ik doe vrijwilligerswerk 
in de molen in Amerongen en samen 
met een paar vrouwen in het dorp 
komen we een keer per week bij 
elkaar voor koffie en een goed 
gesprek.

3 De eerste pijler 

van Mozaiek is ‘God 

aanbidden’. Hoe doe jij dat?  

Ik aanbid God met mijn 
stem, onze financiën, 
ons leven. Dat tastbaar 
maken is trouwens 
best lastig. Vroeger 
konden we fysiek veel 
meer en dat was fijn. 
Ik heb onder andere 
gezongen en dat was 
heerlijk!

4 De derde 

pijler is ‘Onze 

omgeving dienen’. 

Op welke manier 

dien jij je omgeving?  

G E M E E N T E L E V E NW E L K O M !

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw 

deel van Mozaiek. Anneke Brouwer beantwoordt zeven 

vragen over  haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen 

met Mozaiek.

Tekst: Anja Diepeveen

Fotografie: Regina van de Munt

Leeftijd: 70 jaar | Woonplaats: Amerongen  

ANNEKE BROUWER 

  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Mozaiek0318

Zondagochtend 19 
juni liet Mozaiek 
voorganger Kees 
Kraayenoord weten 
dat hij er per 1 juli 
een paar maanden 
tussenuit gaat voor 
een sabbatical. 
Een moedig besluit 
waar we als Mozaiek 
volledig achter staan. 

Mozaiek0318

Wat ontzettend 
gaaf dat jullie zo 
massaal gehoor 
hebben gegeven 
aan de oproep om 
kleding in te leveren 
voor de kleding 
en voedselbank 
Veenendaal! 
Het geweldige team 
van helpers voor 
deze actie was er 
maar druk mee, 
want de geparkeerde 
vrachtwagen en 
de bestelbus zaten 
helemaal vol! 
Wat gaaf dat we samen 
op deze manier onze 
omgeving kunnen 
dienen  
#care #serve 
#onzeomgevingdienen

*  Ben je benieuwd 
naar deze nieuwe 
Mozaiekers? Op de 
websites van de 
Mozaiek gemeentes 
[naam mozaiek - 
gemeente]/ 
nieuwedelen vind  
je de lijst met namen.

Heb je zelf een bericht voor deze 

pagina’s? Stuur een e-mail naar 

magazine@mozaiek.nl. 

10
 baby’s geboren

In maart en april zijn er 

47 
nieuwe delen ingeschreven*

15 
stellen getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN

Bidden voor elkaar, de gemeente, de 
buren. We hebben momenteel niet veel 
energie om praktisch iets te doen, maar 
zouden dat wel graag willen. Ik maak en 
stuur graag kaarten naar mensen die ik 
daarmee blij kan maken.

5        Wat waardeer je het 

meest in andere mensen?                                        

Dat ze er zijn, allemaal geliefd en 
belangrijk!  Zeker in Rotterdam genoot ik 
van mensen uit andere culturen, hier is 
het heerlijk te ontdekken hoe vriendelijk 
mensen zijn. 

6 Wat is voor jou het fijnste 

moment van de dag?                                                           

Het ontbijt samen, danken en 
bidden, Bijbellezen, genieten 
van het leven dat we hebben. 
We zijn zo rijk, zo gezegend en 
daar beginnen we de dag mee.

7 Welk boek of 

welke film heeft 

indruk op je gemaakt?                        

Het theologisch 
correcte antwoord is 
natuurlijk de Bijbel 
maar.... heel veel 
boeken maken indruk 

op mij. Vooral die 
boeken waar ik iets uit 
kan leren. Bijvoorbeeld 
de serie “Strijders voor 
God” van Francine 

Rivers.

Mozaiek0521

Gebed en zegen voor de 
WAYworkers van Mozaiek.
#hierbenik 
#mozaierkconference

Mozaiek020

''Beweeg vanuit 
Bewogenheid''.
Een mooie boodschap van 
@joelboertjens gisteren in 
onze dienst. En wat hebben 
we genoten van de heerlijke 
family lunch!
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G E M E E N T E L E V E NG E M E E N T E L E V E N

EVI VAN DIJK:
“Als ik eraan terugdenk, 
word ik direct emotioneel. 
Tweeëneenhalf jaar 
geleden trouwden Joost 
en ik. Op onze trouwkaart 
wilden we graag een 
christelijke tekst, maar niet 
‘te standaard’. Tijdens een 
vakantie kwam het lied 
‘For the one’ van Brian en 
Jenn Johnson voorbij. De 
tekst raakte ons allebei, 
vooral het refrein: “HELP 
ME LIEF TE HEBBEN, 
ZOALS U DOET. DAT ALS 
ZE IN MIJN OGEN KIJKEN, 
ZE U ZIEN.” We besloten 
dat dit onze trouwtekst 
moest worden. Ik liet ze op 
twee zakdoekjes borduren 
en liet deze op onze 
stoelen in de kerk leggen. 
We hebben ze ook echt 
moeten gebruiken; het 
was een prachtige, maar 
emotionele trouwdienst. 
Nu bewaar ik ze in een 
houten kist met andere 
dierbare spulletjes. De 
zakdoekjes met onze 
trouwtekst blijven 
belangrijk voor ons, ook 
al zien we ze niet meer 
dagelijks.”

  MIJN GELOOFSVOORWERP

BEACHBORREL 
MOZAIEK036

Zondagmiddag 1 mei 
was het strandje bij het 
boathouse in Almere de 
plek voor de beachborrel 
van Mozaiek036. Het 
was een gezellige en 
ontspannen middag!

v          anaf juli draagt het Interim Leiderschapsteam van 
Mozaiek020 formeel de verantwoordelijkheid voor de 
gemeente over aan het voorgangersteam. Het team is al 

vanaf januari 2021 bezig met het opstarten van Mozaiek020, maar 
de statuten zijn officieel vanaf juli 2021. 

Het is een bijzondere periode gebleken met veel tijd voor het 
bouwen aan relaties, het houden van introductie-avonden 
en elkaar ontmoeten bij laagdrempelige bijeenkomsten. Ook 
het Doopfeest bij The Shelter in Amsterdam centrum was een 
zegen. Na veel hard werken en gebed is Mozaiek020 vanaf maart 
begonnen met de zondagsochtenddiensten. Nu is het moment 
aangebroken dat het voorgangersteam de stok overneemt van 
het ILT. Voorganger Joël Boertjens vormt sinds juni een team met 
Eunice Anita-Offerman. 

Het ILT en het voorgangersteam zijn God dankbaar voor de 
afgelopen periode en zien uit naar het verder bouwen aan de 
gemeente van Jezus in Amsterdam. Heilige Geest, kom verras ons! 

 MOZAIEK036

 EINDE VAN OPSTARTPERIODE

  MOZAIEK020

 MOZAIEK0521

  INTRODUCTIE 

 MOZAIEK0118

Op 21 april 2022 is 
Mozaiek0118 (Zeeland) 
officieel ingeschreven als 
kerkgenootschap bij KVK. 
(Yeah!) Zonder opzet zagen 
we dat dit exact 1 jaar na de 
eerste afspraak in Veenendaal 
was. Bijzonder. We hebben dit 
ervaren als een knipoog van 
boven.
Een paar weken later, 
op 11 mei, was de eerste 
introductiecursus met 
ongeveer 65 aanwezigen een 
feit. Het was een toffe avond. 
In de oude energiecentrale van 
Vlissingen kwam er ook veel 
energie los bij de mensen. 
We kijken dankbaar terug hoe 
God door levens werkt, spreekt 
en hoe Hij Zijn kerk bouwt in 
Zeeland, maar ook op zoveel 
andere plekken.

Op 24 april 2022 was in Steenwijk de eerste eigen 
dienst van Mozaiek0521. Op deze ochtend mochten 
ze maar liefst 300 mensen en 46 kids welkom heten. 

''De zakdoekjes met onze trouwtekst 
blijven belangrijk voor ons''
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W E L K O M !

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel van 

Mozaiek. Linda Bijzet beantwoordt zeven vragen over haar bezigheden, 

geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Tekst: Fleur van Leeuwen

Beeld: Theo Snijder

Leeftijd: 33 jaar | Woonplaats: Rotterdam

1 Hoe ben je bij Mozaiek010 

terecht gekomen? 
Ik ben tijdens de lockdown de 
livestreams gaan kijken op aanraden van 
een vriendin en toen duidelijk werd dat 
Mozaiek naar Rotterdam kwam heb ik 
me eigenlijk meteen opgegeven voor een 
introductiecursus. Ik was vanaf de eerste 
dienst bij Mozaiek010 aanwezig. 

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven 

eruit?  
Ik ben getrouwd met Jasper. We 
wonen samen met twee katten en twee 
Afrikaanse reuzenslakken. Ik werk vier 
dagen per week als visual merchandiser 
bij een retailbedrijf. Daar ben ik vooral 
bezig met winkelinrichting 
en productpresentatie. 
Daarnaast ben ik kapster 
voor familie en vrienden 
en houd ik me graag 
bezig met planten, 
tuinieren, kamperen, 
wandelen en 
kringloopwinkels.

3 De eerste pijler 

van Mozaiek is 

‘God aanbidden’. Hoe 

doe jij dat?  Zingen 
in de auto! Heerlijk 
vind ik dat. Ik moet 
veel reizen voor 
mijn werk dus ik zit 
veel in de auto. De 
tijd vliegt voorbij 
als ik lekker aan 
het zingen ben.  

4 Wat is voor jou het fijnste moment 

van de dag?  
Ik denk zo rond het avondeten. Dat je 
thuiskomt en moe en voldaan bent van 
de werkdag. Het is een moment waarop ik 
even rust heb en weer op kan laden. 

5         Wat is jouw favoriete bijbeltekst?  
Psalm 1:3: ‘Hij zal zijn als een boom, 

geplant aan stromend water.’ Omdat 
het een belofte van God is dat je sterk 
geworteld mag zijn, dat je een krachtig 
iemand bent. Dat is in mijn leven altijd 
een belangrijke belofte geweest. Op de 
momenten dat ik me een slappeling voel 
kan ik me daaraan optrekken. 

6 Welk lied is voor jou 

bijzonder en waarom?   
Dat zijn er veel te veel. En dat 
is ook elke week weer een 
andere. Ik luister nu veel naar 
het album LION van Elevation 
Worship. 

7 Wat is het leukste 

wat je tot nu toe 

hebt meegemaakt 

bij Mozaiek?                     

Zoveel nieuwe 
mensen ontmoeten 
vind ik heel leuk. 
Alles is nu nog 
zo nieuw voor 

iedereen en elke 
week heb ik weer 

een leuk praatje. 
Het zijn 
allemaal zulke 

leuke mensen! 

LINDA BIJZET

DEEL WORDEN 
VAN EEN MOZAIEK 
GEMEENTE? 

Wil je deel worden van 

de Mozaiek gemeente? 

Dan nodigen wij je 

graag uit voor onze 

twee intro-avonden. 

Tijdens deze avonden 

vertellen we je meer 

over onze gemeente, 

onze visie en maak 

je tevens kennis 

met nieuwe mede-

Mozaiekers. Check 

onderstaande QR code 

voor meer informatie 

en om je direct aan 

te melden. 

G E M E E N T E L E V E N

Dwight    Althea

“Op belangrijke momenten in ons 
leven krijgen we telkens een 

sleutelvers van onze Hemelse Vader. ''

  SOULMATES

Op onze bruiloft:
Kom en luister 

naar mij, 
Iedereen die trouw is 

aan God.
Hoor wat Hij voor 

mij deed!
Ik bad tot God

En Hij heeft mijn 
gebed verhoord.

(stukjes uit Psalm 66)

Toen we eindelijk een dochtertje 
mochten ontvangen:
Waren wij als mensen die 
droomden.
Toen werd onze mond vervuld 
met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de gelovigen:
De HEERE heeft grote dingen bij 
hen gedaan!
(Psalm 126)

 MOZAIEK020

Heb je ook 
trouwplannen of ben
 je al een tijdje
 getrouwd en wil je je 
huwelijk verder verdiepen? 
Denk dan eens aan het 
volgen van een Pre-
Marriage Course of een 
Marriage Course. Er is 
een fijne balans tussen 
serieuze gesprekken en 
gezelligheid. Check www.
mozaiekgrow.nl voor 
meer info.

(PRE-)MARRIAGE

 COURSE
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Je kunt niet anders dan van binnen een 

warm gevoel krijgen als je een tijdje praat 

met Martha en Eunice. Alsof er liefde en 

warmte stroomt uit deze twee vrouwen, 

allebei sinds kort voorganger voor Mozaiek. 

Ja, ze hebben een aanstekelijke vrolijkheid 

en een gezellige buitenlandse tongval, 

maar het zit hem in iets anders. In alles 

wat ze zeggen straalt iets van Jezus door. 

Verbinding, liefde, mogen zijn wie je bent 

en leven volgens Gods plan, ook als dingen 

misschien niet altijd gaan zoals je zelf zou 

willen. 

“JE PERSOONLIJKE 
RELATIE MET GOD 
GAAT BOVEN ALLES”

Tekst: Martin de Wit

Beeld: Regina van de Munt

INTERVIEW NIEUWE VOORGANGERS MOZAIEK

P O R T R E TP O R T R E T
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“Ik heb een herdershart 

gekregen om mensen met elkaar 

in verbinding te brengen”

Martha Jansen
van Rensburg

Geboren in: Pretoria, 
Zuid-Afrika
Leeftijd: 42 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met 
Jan 
Favoriete plek: Hartje van de 
Karoo in de Noordkaap (“De 
stilte groeit daar metershoog.”)
Hobby's: Mountainbiken, 
sporten, braaien en bijbelstudie
Huisdieren: Nog niet, maar we 
hopen een kat te krijgen.
Motto: God is altijd goed, ook 
al gaat het slecht met je

Eunice Anita - 
Offerman

Geboren op Curaçao
Leeftijd: 43 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd 
met Osrick en twee kinderen: 
Tiffany (14) en Timothy (12)
Favoriete plek: Curaçao (alles 
is daar speciaal voor me)
Hobby's: Boeken lezen, 
aanbiddingsmuziek luisteren
Huisdieren: Tot spijt van de 
kinderen niet
Motto: Slechte tijden komen 
kijken wat de goede tijden 
hebben achtergelaten“Een relatie met God draait 

om vertrouwen, geloof en 

vooral liefde.”

Ze voelen zich allebei nog erg verbonden met waar ze vandaan 

komen. Martha uit Zuid-Afrika. Haar ouders emigreerden 

ruim veertig jaar geleden vanuit Urk naar 

het Afrikaanse land. En nu is Martha terug. 

“Ik voelde een roeping van God om naar 

Nederland te komen.” En Eunice met het voor 

haar zo geliefde Curaçao waar ze geboren 

werd en waar ze opgroeide tot ze achttien 

jaar geleden naar Nederland kwam. En nu, 

bijna tegelijk, starten ze als voorganger van 

Mozaiek. Wat gaan we als groeiende kerk 

in Nederland merken van deze vrouwelijke 

en internationale impuls? In ieder geval 

krijgt “het gevoel” alle ruimte. “Wij zijn 

hartsmensen”, zoals Martha het zegt. “Een 

relatie met God draait om vertrouwen, geloof 

en vooral liefde” vult Eunice aan. “En liefde is 

een hartsding.” In een gesprek met Mozaiek 

Magazine laten de nieuwe voorgangers hun 

hart voluit spreken als ze vertellen over wie ze 

zijn en wat ze hopen en verwachten van deze 

bijzondere stap.

Wat is voor jou de weg geweest naar dit 

moment: aangesteld worden als voorganger 

van Mozaiek? 

Eunice: Ik kan duidelijk de bouwstenen zien 

nu. Als wij trouw zijn in de kleine dingen leidt 

dat tot grotere dingen. En zo werd ik ineens 

gevraagd als voorganger voor Mozaiek, 

specifiek werd er een vrouwelijke voorganger 

gezocht met een migratieachtergrond. Ik 

heb toen aan God gevraagd: is dit wel wat ik 

moet doen?  Want ja, het is leuk allemaal, in 

de spotlights. Maar is dat wel wat God voor 

mij wil? Is dat wel goed voor mij? Ik kreeg via 

een vrouw op Curaçao antwoord. Ze had een 

woord van God voor mij, een profetie: maak de 

stap, samen met de mensen die al bezig zijn in 

Gods kerk.

Martha: Zo voel ik het ook. God is altijd bezig 

met Zijn plan voor je.  In Zuid-Afrika is de 

afgelopen vijftien jaar een soortgelijke kerk 

als Mozaiek ontstaan: Doxa Deo. Wij raakten 

daarbij betrokken. In 2019 heb ik toen een 

roeping ervaren om naar Nederland te komen, 

aan de hand van Jesaja 55:13. We hebben echt 

ons hele leven achter ons gelaten. En het voelt 

nu als de volgende stap van Gods plan met 

ons.

Wat verwacht je van je eigen nieuwe rol?

Martha: Ik geloof dat wij de bruid van 

Christus zijn. Dat is wat de kerk is. Ik heb 

een herdershart gekregen om mensen 

met elkaar in verbinding te brengen. Het 

voorgangersschap is maar een titel, maar het 

draait niet om mij. Het gaat om Jezus, zodat 

zijn kerk bevorderd wordt.

Eunice: Ik heb geleerd dat ik zelf van alles 

voor ogen kan hebben, maar dat de richting 

die God geeft om te volgen geheel afwijkt. Ik 

leg het dus in Zijn hand. Maar ik hoop ook dat 

het belangrijkste deel van mijn werk buiten 

de diensten om zal zijn. In verbinding zijn met 

elkaar.

Jullie zijn allebei opgegroeid in een andere 

cultuur. Wat gaan we daarvan merken?

Eunice: Er zijn zoveel manieren om God te 

aanbidden. Verschillende stijlen. Verschillende 

manieren om uiting te geven aan je geloof. 

Zolang het maar om Jezus Christus is, die ons 

heeft gered, dan is het goed. Hij staat centraal.

Martha: Ik praat altijd rechtstreeks vanuit 

mijn hart. Dat is typisch Zuid-Afrikaans. Wij 

zijn hartsmensen. In Nederland gaat het er 

soms ook wat rationeler aan toe. Daar is 

ook niets mis mee. Maar wij omarmen het 

cultureel anders-zijn. Dat past ook bij het 

evangelie. Het evangelie is ook helemaal 
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inclusief. Jezus is voor iedereen gekomen. 

Eunice: Ik herken mezelf zowel in het rationale 

als in het emotionele. Ik heb jarenlang gewerkt 

als accountant. Hoe rationeel kan het zijn. 

Maar geloven is ook loslaten. Vertrouwen, 

geloof en liefde. Dat zijn zaken van het hart.

Missen we dan iets als Nederlanders?

Martha: Ik denk dat we altijd iets missen 

van Gods grootheid. Ik moet denken aan 

Openbaring 4:8 waarin voor Gods troon vier 

dieren vol ogen zijn en dag en nacht alleen 

maar zeggen: Heilig, heilig, heilig. Al die ogen 

zien telkens iets nieuws van God.  We missen 

dus altijd en allemaal iets van Gods grootheid. 

We hebben samen nog zoveel te ontdekken 

als wereld. Dus nee, specifiek Nederlanders 

missen niet iets. Ik kan juist hier ook heel veel 

leren.

Eunice: Zo zie ik dat ook. We kunnen samen 

zoveel van Gods veelkleurigheid laten zien. 

En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Als 

je nu al vraagt in Mozaiek020: Wie is Eunice? 

Dan zeggen ze: “Die vrouw die altijd voorin 

staat te dansen”. Dat betekent niet dat we 

allemaal hoeven te gaan dansen. Zolang we 

ons maar vrij voelen om God te aanbidden, op 

welke manier dan ook. 

Eunice had het net over een profetie. Speelt 

dat voor jullie ook een grotere rol dan wij 

misschien gewend zijn? Antwoord krijgen 

van God? Vragen om genezing misschien?

Eunice: Ik geloof wel dat je God mag vragen 

waar je naar verlangt. Ik geloof ook in 

Gods genezing. Maar vooraan staat: zoek je 

iets bij God, of zoek je God zelf. Misschien 

P U Z Z E L

Sudoku

Op pagina 51
kun je de 

oplossing 
vinden.

“Zoek je iets bij God, 

of zoek je God zelf.”

hebben deze dingen ook meer te maken met 

stromingen dan direct met cultuur. Dat is in 

Curaçao niet anders dan hier in Nederland.

Martha: De relatie met God gaat inderdaad 

boven alles. Om het persoonlijk te maken: 

ik heb tien jaar geworsteld met dat wij geen 

kinderen kunnen krijgen. Daar heb ik veel om 

gebeden. Ik zie nu dat ik naar God ging met 

een gebedsverzoek, niet voor een relatie met 

Hem. Je kan bidden tot je blauw bent om te 

krijgen wat je wilt, maar God heeft je geluk 

voor ogen en dat kan anders zijn dan waar 

je zelf op focust. “Now the Lord is the Spirit, 

and where the Spirit of the Lord is, there is 

freedom.” (2 Kor 3:17 in NIV) Dat is exclusief 

van God. God is altijd goed en soeverein. Ik 

weet dat het absoluut goed is op deze manier 

en zo kon ik de vrede (en vrijheid hierin) juist 

in Hém vinden.

Wat indrukwekkend en inspirerend. We 

moeten afsluiten. Tot slot: wat verwachten 

jullie van jullie gemeenten in Amsterdam en 

Veenendaal?

Eunice: Investeer in je persoonlijke relatie met 

God. Ik kan als voorganger van alles doen, 

maar een echte relatie hebben met God, 

daarvoor ben je ook zelf aan zet.

Martha: God heeft iedereen met een doel 

gemaakt. Wil je God zien werken in je leven? 

Pak dan de taak op die God je heeft gegeven. 

Het is aan ons allemaal om de kerk naar 

buiten te brengen, zodat mensen kunnen zien: 

Christus redt levens.
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KARSTEN
“Ik ben onderdeel van het interim 
leiderschapsteam van Mozaiek0521. 
Dat is het team dat de gemeente 
opstartte. De conferentie is voor mij 
als thuiskomen bij mijn familie. Het 
bouwt mij op en geeft energie.”

JACO
“Ook ik zit in het interim 
leiderschapsteam van Mozaiek0521. 
Ik vind de conference heel 
inspirerend en bemoedigend. Het 
is goed om bij elkaar te zijn en de 
Bijbel open te slaan. Zo mogen we 
samen ontdekken wat Gods plan 
is voor ons leven, maar ook voor 
Mozaiek.”

Mozaiek0521

Karsten & Jaco
HIER BEN IK!
Op 17 en 18 juni was de 
allereerste landelijke Mozaiek 
Conference! Het waren 
twee prachtige dagen vol 
aanbidding, gebed, toerusting 
en ontmoeting. 

Centraal stond het samen kerk 
zijn. God maakte ons niet om 
alleen te zijn, we zijn onderdeel 
van een groter geheel. Maar 
hoe kun je jouw plek innemen 
in dit geheel? Daarover dachten 
we na tijdens de conference. We 
deden dat aan de hand van het 
thema ‘Hier ben ik’. Mozaiekers 
vanuit het hele land waren 
erbij. Wat was het bijzonder om 
elkaar in Veenendaal te mogen 
ontmoeten! Dat vonden ook 
deze bezoekers die we spraken.

“In coronatijd zocht ik online een 
kerk en zo kwam ik bij Mozaiek 
terecht. Toen ik hoorde dat 
Mozaiek010 begon, was ik heel 
blij! Sinds de eerste dienst ben 
ik bij de kerk betrokken, nu als 
onderdeel van het ministryteam. 
Wat een eer om met en voor 
mensen te mogen bidden!

 De conference vind ik geweldig. 
Ik volgde een seminar over 
leidinggeven. Daaruit kan ik heel 
veel meenemen voor ons team, 
maar ook voor mij persoonlijk.”

Mozaiek010 
Mercelien 

Mozaiek071
Esthera & Tim

“Door een online Alphacursus 
kwam Mozaiek op ons pad. Eerst 
bezochten we een paar diensten 
in Veenendaal en toen begon 
Mozaiek071 op te starten. Sinds 
maart hebben we onze eigen 
diensten. We zien nu al dat het 
groeit, dat enthousiasmeert en 
bemoedigt ons!

We ervaren de conference als 
boven verwachting. Dat komt 
door de lessen die we meenemen 
naar huis en toe kunnen passen 
op ons eigen leven.”

G O D  A A N B I D D E N     V A N  E L K A A R  H O U D E N     O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N

conference
17 + 18 juni 2022

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt en Lisa Hoogmoed
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ADVERTENTIES
C O L U M N

S amen met Gerald Troost was ik mee op pad 
om op zes verschillende plekken in Nederland prachtige 
paasmuziek te spelen en zingen. Het een na laatste concert 
vond plaats in een imposante oude kerk in het hart van 
Strijen, schuin onder Dordrecht. Zo'n kerk waar de historie 
van het gebouw je al tegemoet komt na de eerste stap in het 
magistrale pand. 

We starten de avond met de mooie klanken van ‘10.000 
redenen tot dankbaarheid’. Terwijl ik door het publiek heen 
kijk, valt me al vrij snel een keurig heertje op. Hij zit, op zijn 
paasbest, op een van de achterste rijen. De meneer heeft 
een vriendelijke, open blik en gedurende het concert 
tekent een grootse glimlach zijn gezicht. Het licht de 
-al verlichte- ruimte volledig op. Deze man is zo 
zichtbaar en intens aan het genieten, dat het mij 
motiveert om nog net iets beter mijn best te doen.  

Tijdens de pauze loopt dezelfde meneer en, ik 
vermoed, zijn vrouw naar me toe. Het valt me op 
dat de man de schouder van zijn vrouw stevig 
vasthoudt en zich vol vertrouwen en resoluut 
door haar laat leiden richting mij. De vrouw stopt, 
de man steekt van wal: ‘Wat zing je prachtig’. 
Terwijl hij dat met een vriendelijke glimlach zegt, 
besef ik dat deze meneer helemaal niet kan zien. 
Hij is blind. Hij bedankt mij voor mijn zingen en ik 
zeg dat ik ervan geniet dat hij zo aan het genieten 
is.

Terwijl we ons concert weer voortzetten, krijg ik 
meermaals zo'n brok in mijn keel als ik deze man 
enthousiast zie zingen, dat het mijn stem doet 
bibberen. Ik heb me zo verwonderd over zijn vrije 
overgave. Maar mezelf daarna ook in de spiegel 
aangekeken. Wat een prachtige les leerde deze 
man me. Zelfs als een primaire behoefte, zoals 
je zicht, je in de steek laat... zelfs dan zo intens 
genieten. Zo in vol vertrouwen je aan leiding 
overgeven. Zo luidkeels zingen. Dat is met volle 
overgave leven. Dat is leven. Zo wil ik leven.

DAT IS MET OVERGAVE LEVEN 

ADVERTENTIE

Wyke Bokma

''Zo luidkeels zingen. 
Dat is met volle 
overgave leven.'' 

www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

INIZIO Adv  85 x 117 mei 2022 R03.indd   2INIZIO Adv  85 x 117 mei 2022 R03.indd   2 18-05-2022   12:4418-05-2022   12:44
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Eerste Paasdag was dit 

jaar extra bijzonder in 

Mozaiek0318. Meer dan 

zeventig mensen lieten zich 

dopen. Zij gingen onder in 

het watergraf. Een graf dat 

een einde betekent voor 

fouten, vragen, pijn en falen. 

Maar ook een graf dat ruimte 

maakt voor een nieuw begin. 

Een leven dat nieuw, hersteld 

en gewenst is. Een leven met 

Jezus!  Onder andere Boas, 

Rosa en Thomas kozen voor 

dit leven.

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt

Dit is nieuw leven

P O R T R E T

DOPEN

Boas kent 
een heftig 

verleden met verslaving 
en criminaliteit. Hij 
leefde compleet van God 
los. Toch voelde hij altijd 
dat hij beschermd werd. 
Inmiddels woont Boas in een 
Safehouse en gaat het goed 
met hem. Van zijn vorige 
leven heeft hij volledig 
afstand genomen. 

Toen Boas begon met 
afkicken, gebeurde er iets 
bijzonders. Overal waar 
hij kwam, begon iemand 
over God te praten. Hij had 
toen nog niets met het 
geloof. Toch voelde hij zich 
geroepen. Samen met een 
vriend ging Boas naar een 
dienst van Mozaiek0318. Dit 
raakte hem zo dat hij besloot 
een Alpha cursus te volgen. 
In deze cursus leerde hij veel 
over het geloof. Inmiddels 
bezoekt Boas elke week de 

kerk en kijkt hij uit naar de 
volgende dienst.

In een van de diensten hoorde 
Boas over de doopdienst. 
Meteen had hij het gevoel dat 
hij dit moet doen. Hij gaf zich 
op en daar kijkt hij met een 
heel goed gevoel op terug: “Het 
was heel bijzonder, ondanks de 
twijfel die ik daarvoor voelde. 
Ik ben heel dankbaar dat ik 
dit mocht doen. Iedereen uit 
het Safehouse kwam mee. Ze 
vonden het ook heel bijzonder 
en willen nu vaker mee naar de 
kerk.”

Wat Boas achterliet in het 
doopbad is zijn oude leven, het 
wantrouwen naar mensen en 
de boosheid die hij in zich had: 
“Het is heel speciaal; na mijn 
doop ben ik een stuk rustiger. 
Ik voel me onderdeel van een 
nieuwe familie. Vroeger was ik 
onderdeel van iets heel anders 
en nu ben ik een onderdeel van 
deze familie.”

BOAS

'Ik voel me 

onderdeel van een 

nieuwe familie.'
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Voor Thomas is de doop het startpunt van een 

leven met Jezus. Hij is niet gelovig opgevoed, 

maar gaat nu vol voor Jezus. Tijdens een 

dienst op de Betteld voelde hij zich aangeraakt 

door God “Ik wist dat dit echt is en goed. Ik 

hoefde niet meer bang te zijn over wat andere 

mensen van mij vinden.” 

De kerk was eerst niet een veilige plek voor 

Thomas. Hij voelde zich niet welkom. Toch 

besloot hij na zijn bekering om weer te gaan. 

Ook hij hoorde in een dienst over de doop. In 

een week tijd vroegen meerdere mensen of 

dit niet iets voor hem was. Eerst twijfelde hij 

nog: “Ik voelde een strijd. Ben ik wel een goed 

genoeg christen om me te laten dopen? Ik heb 

nog niet eens de hele Bijbel uit. Na wat mooie 

gesprekken, kwam ik erachter dat het wel voor 

mij was. De doop is geen examen, maar het 

startpunt van een leven met God.”

Thomas is eigenaar van een ijssalon. De winkel 

was eerst het belangrijkste in zijn leven: 

“De ijssalon ging voor alles. Op een gegeven 

moment werkte ik zo’n beetje altijd. Nu is het 

niet meer mijn doel, maar een middel om te 

dienen in Gods koninkrijk. Het geeft mij de 

kans om anderen te ontmoeten en veel mooie 

gesprekken over het geloof te voeren.

Ondanks haar jonge leeftijd, is Rosa al veel 

bezig met haar geloof: “Ik houd heel veel van 

de Heere God en ik denk heel veel aan Hem.” 

Ze zingt al over God sinds haar tweede. Nu 

schrijft ze zelf veel liedjes, die gaan allemaal 

over Hem. Dat doet ze niet zomaar: “Ik hoop 

dat ik later mensen mag aanraken met de 

liedjes die ik maak.”

Het begin van Rosa’s leven was moeilijk. Ze 

werd drie maanden te vroeg geboren. Al met 

twintig weken zwangerschap waren de vliezen 

van haar moeder gebroken. De artsen zeiden 

dat Rosa het niet ging redden. Toch redde 

ze het én is ze nu gezond. Rosa ziet dit als 

een wonder: “Veel mensen hebben voor mij 

gebeden. Eerst kon ik niet ademen, omdat 

mijn longen het niet goed deden. Nu kan ik 

dat wel! God heeft mij gered uit de dood. Wat 

ik wilde achterlaten in het doopbad, is dat de 

dokters zeiden dat ik het niet zou redden.”

De dag van de doopdienst vond Rosa best wel 

spannend, maar achteraf voelde ze zich heel 

blij. Nelinda, de moeder van Rosa mocht haar 

dopen. Dat was voor allebei een heel speciaal 

moment. Rosa wil later anderen inspireren, 

maar dat doet ze nu ook al. Zo inspireerde ze 

haar tante, die na Rosa’s keuze zelf ook voor 

de doop koos.

''De doop is geen 

examen, maar het 

startpunt van een leven 

met God''

''Ik hou heel veel van 

de Heere God en ik 

denk veel aan Hem''

ROSA THOMAS
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0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25

De CHE helpt jou graag online verder 
een keuze te maken. 

Of je nou op zoek bent naar een voltijdopleiding of 
je aan het oriënteren bent op een deeltijdstudie, 
onze docenten en studenten staan online voor je 
klaar om je te helpen de juiste keuze te maken. 

WELKOM

/ Voltijd bachelors

/ Deeltijd bachelors

/ Associate degrees

/ Masters

/ Post-hbo’s

/ Cursussen

/ Trainingen

/ Maatwerk

@dehogeschoolede

Volg ons op

Meld je aan voor een van onze online 

voorlichtingen! check www.che.nl/welkom 

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

  Tot je dienst!

Wanneer 
je 

veiligheid
 

serieus ne
emt...

 

Keesomstraat 19 | 6717AH Ede | info@arehbo.nl  | 0318-478870 | www.arehbo.nl 

 Maatwerk advies
 Eigen montage

 Topkwaliteit

www.suntechenergy.nl

Arsenaal 6 | Veenendaal
0318 - 25 34 42

info@suntechenergy.nl

 Ona�ankelijk advies
 Goed verzekerd

 Lagere maandlasten

www.groene-huis.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 55 32 32

info@groene-huis.nl 

 Aankoop en verkoop
 Gratis waardebepaling

 Planontwikkeling

www.ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 52 99 19

info@ginkelbemmelen.nl

HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN

HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!
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D I Y

Tekst: Anja Diepeveen

DIY: 
Podcast-tips 

voor de zomer

Zomervakantie! Rust! Tijd voor andere 
dingen dan je gewend bent. Of waar je 
normaal gesproken niet aan toe komt. Je 
zoekt naar een manier om je te kunnen 
ontspannen. De een pakt een boek, de ander 
zoekt zijn ontspanning in de natuur. Sinds 
een paar jaar zijn podcasts ook een populair 
middel om je vrijetijd aan te besteden. Uit 
cijfers blijkt dat maar liefst de helft van de 
Nederlanders wel eens naar een podcast 
luistert. Maar waar begin je? En welke 
podcast is de moeite waard om een gedeelte 
van je vakantie mee te vullen? Wij geven je 
acht tips voor christelijke podcasts.

TIP 1. KERK EN IK 

In deze podcast neemt zanger 

Elbert Smelt je mee op zijn 

persoonlijke zoektocht naar de 

toekomst van de kerk.

TIP 2. ACHTER JEZUS AAN 

Deze podcast van stichting 

Streef laat gesprekken horen 

van Luuk Salomons met jonge 

en minder jonge christenen 

over hoe zij Jezus volgen.

TIP 3. BLOEI

Roosje de Vries-Meijer 

spreekt in de meeste 

afleveringen met gastsprekers 

over uiteenlopende, maar 

aansprekende onderwerpen.

TIP 4. GO AND TELL

De podcast van David de 

Vos met een wekelijkse 

overdenking

TIP 5. ZOUT!

Marieke Meijer en Chris Segers 

spreken in deze podcast 

bekende en minder bekende 

mensen die zich als gelovige 

inzetten voor de samenleving. 

TIP 6. MOZAIEK 

Voor een goede voorbereiding 

op het Paasfeest is er dit jaar 

de podcast Onderweg met 

Jezus gemaakt. Ook vind je hier 

de preken als podcasts.

TIP 8. HOLY HITS 

Niet zo’n fan van praat-

podcasts? Deze podcast 

gaat over muziek! 

Tijdens elke aflevering 

komen er verschillende 

bekende en minder 

bekende nummers aan 

bod.

TIP 7. 4 METER SESSIES

Een eerlijke en grappige 

podcast voor mannen. 

Jaap de Graaf en Ewout 

van de Groep gaan met 

een man die bekend is 

in de christelijke scène 

om op zoek te gaan naar 

de persoon achter het 

bekende gezicht.

Ga naar de Spotify app en klik in de 

zoekbalk op het cameraicoontje. Scan 

de Spotify-code met je telefoon en de 

desbetreffende podcast wordt geopend! 

28 29



ADVERTENTIE

Jij mag 
     er zijn!

www.no256.shop
dorpsstraat 256

scherpenzeel

‘Je mag er zijn in de gezelligste winkel van 
midden Nederland’, veel van de klanten van 

No256 zullen dit beamen. De ontspannen wijze 
waarop Corine en haar medewerkers zorgen 

voor een goed advies en een heerlijke sfeer. ‘Een 
bezoek aan No256 is een ware beleving’.

Welkom bij No256. Jij mag er zijn!

Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Mozaiek

F A C T S  M O Z A I E K 0 3 1 8

 4.084
delen. Waarvan 41,7% jonger 

is dan 25 jaar

Mozaiek0318 telt op dit moment

  PRAYER ROOM

In Mozaiek Centrum is een 
Prayer Room ingericht die 

je kan reserveren om te 
bidden, aanbidden of stille 

tijd te houden. 

Veenendaal ontstond als 
een veenkolonie. Omdat 

de veenkolonie in een dal 
lag, werd het 'Veenen-daal' 

genoemd.

Wist je dat...

Kees Kraayenoord kreeg 

op 8 november 2008 een 

roeping.  Deze roeping 

was om de bediening van 

aanbidding een plek te 

geven in de lokale kerk, 

een kerk die als kenmerken 

zou hebben: 1) Een “kom 

zoals je bent” cultuur, 2) 

Een visie heeft voor een 

school voor aanbidding en 

3)Die gelooft in het dienen 

van onze omgeving. Op 15 

januari 2012 was de eerste 

samenkomst in The Shelter 

in Veenendaal.

We zijn gek op koffie. 
Voorafgaand en na afloop van 
de dienst drinken we koffie met 
elkaar. Het zijn die momenten 
van een gesprek, even wakker 
worden of gewoon lekker 
genieten van een ‘bakkie troost’. 
Kortom, koffie en Mozaiek 
zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Mozaiek drinkt 
eerlijke koffie.

MOZAIEK CENTRUM

Na wat omzwervingen is 
sinds 1 juni 2020 Mozaiek 
Centrum dé locatie voor 
doordeweekse activiteiten 
en ontmoetingen. Ook is 
hier kantoorruimte voor de 
staf te vinden.
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G O D  A A N B I D D E N  /  V A N  E L K A A R  H O U D E N     O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N

Tekst: Anja Diepenveen

Beeld: Regina van de Munt

Terwijl Karin in het ziekenhuis lag 
voor de geboorte van haar vierde 
kindje, kregen zij en haar man Jaap 
de vraag of zij ruimte wilden bieden 
aan Oekraïense vluchtelingen. Op hun 
boerderij in Renswoude was genoeg 
ruimte, dus hoefden zij hier niet lang 
over na te denken. Inmiddels leven er 
vier gezinnen op het boerenerf. In totaal 
eenentwintig mensen uit Oekraïne. Karin: 
“Je wilt gewoon helpen. De eerste periode 
moesten we veel regelen: inschrijving, 
werk, onderwijs, maar ook spullen. Wij 
dachten: ‘Een bed, een tandenborstel en 
wat eten als ze hier aankomen.’ Maar zij 
vroegen als eerste om opladers en de wifi 
code. We hadden ons niet gerealiseerd 
dat het zo belangrijk was om contact te 
hebben met hun familie en vrienden in 
Oekraïne.” Gelukkig staan Jaap en Karin 
er niet alleen voor; vanuit allerlei hoeken 
wordt er hulp en spullen aangeboden.

MOZAIEKERSVoor Oekrainers
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M O Z A I E K  K E N I A

“Hier ontmoet ik Salomon en zijn 
dochtertje Patricia. Zij is één van 
de kinderen in het Compassion-
sponsorproject in de wijk. Ze kan 
hierdoor één dag per week naar het 
project waar ze les, een voedzame 
maaltijd, zorg en aandacht krijgt.  
Salomon werkt als bouwer. Als ik 
vraag of hij deze week werk heeft 
zegt hij nee. ‘En volgende maand ook 
niet’. We stappen binnen in zijn hutje 
van golfplaten van 3 bij 4 meter. Het 
ruikt naar schimmel. Het heeft deze 
week geregend en in het dak zitten 
gaten. De bank ligt vol met onrijpe 
avocado’s. Die verkoopt zijn vrouw 
als ze rijp zijn voor 8 cent per stuk. In 
het stapelbed slapen de drie kinderen 
van het gezin in het bovenste bed 
en de ouders in het andere bed Er is 
geen toilet in huis, wel is er 50 meter 
verderop een gemeenschappelijke 
toiletruimte. Maar ‘s nachts ga je de 
deur niet uit. Bendes nemen het over 
als het donker wordt om 19.00 uur.  
‘Dan kun je echt niet meer buiten zijn’, 
vertelt Salomon. ‘Dus dan doen we 
onze behoeften in een plastic zakje en 
gooien het naar buiten’. 

ARMOEDE ONTVLUCHTEN
Kenianen die hun armoede proberen 
te ontworstelen trekken met niets 
naar de grote stad. Veel mensen uit 
het Noorden van Kenia maken deze 
reis ook. En bijna zonder uitzondering 
komen deze mensen – vaak gezinnen 
– terecht in deze sloppenwijken waar 
er extreme armoede heerst en veel 
criminaliteit. Wat een kansloze plek! 
Ik voel me gemotiveerd om juist het 

Noorden van Kenia te laten weten 
dat er daar herstel nodig is, want op 
deze donkere plek wil je toch juist niet 
zijn!”

Midden in deze sloppenwijk bevindt 
zich het terrein van de kerk. 30 jaar 
geleden is hier een Compassion 
project gestart. Stap voor stap is 
de kerk en de infrastructuur hier 
opgebouwd. 

“Tijdens een rondleiding langs de 
klaslokalen worden we enthousiast 
begroet door honderden kinderen 
uit de sloppenwijk. We bezoeken een 
naaiatelier, de kappersopleiding en 
een computercursus waar kinderen 
leren werken met onder andere Word 
en Excel.  Wat is het gaaf om zo een 
inkijkje te krijgen in dit Compassion 
project en ook te zien dat het echt 
werkt. 

GODS OPDRACHT
Pastor Joël, is de voorganger van 
deze gemeente. Hij is hier geboren en 
heeft 30 jaar geleden zijn bediening 
opgepakt. In zijn kleine kantoortje 
staan een paar stoelen, een tafel met 
een Bijbel en drie studieboekjes en 
een koelkast. Verder is de ruimte 
helemaal leeg. Omdat er niet altijd 
stroom is, knippert de lamp constant. 
Als we hem vragen hoeveel procent 
van de mannen hier in de criminaliteit 
terecht komt, reageert hij met een 
verbaasde blik: ‘100 %, iedereen. 
Of ze moeten Jezus leren kennen.  
Alle families hier hebben dezelfde 
uitdagingen, waarvan het meest 

primair: zorgen voor genoeg eten 
en bescherming tegen geweld en 
misbruik. De meeste meiden zijn op 
hun 30e allemaal oma. Maar je ziet 
ook al veel oma’s van 25. Soms zijn 
de jonge meisjes nog maar 11 jaar 
oud als ze zwanger zijn’.  Bij iedere 
volgende vraag geeft de pastor een 
korter antwoord en stuurt hij zijn 
antwoord naar iets positiefs: ‘Wisten 
jullie dat deze maand 7 mensen uit de 
wijk zijn afgestudeerd en nu verder 
gaan studeren’, zegt hij met een grote 
glimlach. Hij vertelt dat uit deze kerk 
de afgelopen 30 jaar minstens 1.500 
nieuwe kleine en grote kerken in het 
land zijn voortgekomen, ook in het 
Noorden van Kenia. Wauw!

Maar hoe houdt u dit vol vragen we, 
zoveel gebrokenheid? ‘Het is eigenlijk 
heel simpel gehoorzaamheid geven 
aan Gods opdracht’ zegt Joël.  We 
hebben geen andere keus dan voor 
deze mensen te zorgen:

You bury the ones who die…  
You take care… 
You give everything… 
You just breathe … 
And walk … and walk… and walk 
…’

Ik heb tijd nodig om dit gesprek en 
deze ervaring een plek te geven. Maar 
wat kunnen wij als kerk veel van deze 
houding leren! Lopen jullie ook mee? 
Met deze bevlogen mensen in Kenia 
en jullie gebed, brieven en support 
blijven we hoop brengen op vergeten 
plekken!”

Eind mei bezoekt Emiel Hop, voorganger Mozaiek033, op uitnodiging 
van Compassion en de 4e Musketier een aantal projecten in Kenia en 
Tanzania. Hij start de reis met een bezoek aan een Compassion project 
in een sloppenwijk in Nairobi: Death Valley. Dit is de meest beruchte 
sloppenwijk van Kenia, op 1,5 m2 wonen 200.000 mensen.

OVER MOZAIEK KENIA 
Met ons project hebben we een relatie 

met 16 partnerkerken in het Noorden van 

Kenia. Meer weten over Mozaiek Kenia en 

de mogelijkheden om het project te onder-

steunen? Ga naar www.mozaiekkenia.nl.

Tekst: Emiel Hop & Hilde Stapert
Beeld: Wiebe van der HoekVerhalen van hoop
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ADVERTENTIES
V O O R G A N G E R S

fgelopen 3 april was 
het eindelijk zover; 
Mozaiek055 ging van 

start! Na ruim 2 jaar voorbereiden 
gingen de zondagse diensten 
beginnen. Dubbel feest want het 
was ook het eerste weekend dat Job 
startte als voorganger. 
Na die eerst zondag volgde het 
eerste officiële voorgangersoverleg 
voor Mozaiek055. Al pratend deelden 
we allebei de zegen en de zorg die 
we zagen: ontzettend veel kinderen, 
tieners en jongeren. Een derde 
deel van onze kerk in Apeldoorn is 
jonger dan 20. Een zegen omdat we 
geloven dat zij door God aan ons 
gegeven zijn. Maar ook een zorg 
omdat we de verantwoordelijkheid 
voelen om deze nieuwe generatie 
een volwaardige plek in onze kerk te 
geven. 

Terwijl we hier woorden aan 
probeerden te geven voelden we het 
verlangen om de nieuwe generatie 
voorop te zetten in alle keuzes die 
we nog moeten gaan maken. De 
woorden die we vonden waren ‘Kids 
First’ (0-20 jaar). 

Wat dit dan precies in moet houden 
wisten we eerlijk gezegd ook 
nog niet, maar dat God ons hart 
arresteerde op Kids wisten we wel. 
We keken elkaar aan, twee jonge 
voorgangers, en stelden hardop de 
vraag: ‘hoe gaan we dit overbrengen 
aan de gemeente? We zijn net 

Joël Treuren en 
Job VinkKIDS FIRST ?

Mozaiek055

begonnen, het is voor iedereen nieuw om deel uit te maken 
van Mozaiek en dan komen wij even vertellen dat we in 055 
ons gaan richten op Kids’. We konden de vragen al bijna 
horen: ‘en de ouderen dan?’ en ‘in Mozaiek is toch iedereen 
welkom, waarom dan de focus op één groep?’ Vragen waar we 
niet eens goed antwoord op konden geven. 

Toch kozen we ervoor om deze prille gedachte eens te delen 
met onze coördinatoren en we werden verrast door het 
enthousiasme waarmee deze visie werd ontvangen. Tijdens 
onze teamdag (coördinatoren & voorgangers) hebben we hier 
een vervolg aan gegeven en hebben we de tijd genomen om 
stil te zijn zodat God kon spreken. Een van de teksten die ons 
hart raakte staat in Mattheüs 19: 13-15

''Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden 
dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de 
leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat die kinderen, houd ze 
niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan 
wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok 
Hij weer verder''

Wie is het belangrijkste, oftewel aan wie mogen we de meeste 
aandacht geven? Als we deze vraag aan Jezus stellen dan 
antwoord hij door te laten zien dat het koninkrijk er juist is 
voor de kinderen. Er gebeurt nog iets anders in deze tekst, hij 
wordt ook een spiegel voor de ‘grote mensen’. Jezus leert ons 
dat wij mogen worden als een kind. Voordat we denken iets 
of iemand te zijn in het koninkrijk van God mogen we weten 
dat we kinderen van God zijn. Hiermee zijn onze woorden 
‘Kids First’ omgedraaid: ‘First Kids’. De visie die we van God 
mochten ontvangen voor onze kerk gaat niet alleen over de 
nieuwe generatie. Ook wij mogen eerst zonen en dochters 
van de Allerhoogste God zijn. Wij mogen leren om eerst kind 
te zijn. 

Wil je groeien in kind-zijn? We hebben een 
heleboel Kids die je graag van het juiste 
voorbeeld voorzien! 

Wij verzorgen alle uitvaarten

Ongeacht waar u verzekerd bent

24/7 bereikbaar

Gratis advies

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

info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

Peter Frans & Eveline de Jong

Samen zorgen voor een

liefdevolle herinnering

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Alpha&Omega

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

P e t e r F r a n s   d e  J o n g

Alpha&Omega info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar

• Ongeacht waar u verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

Hoewel het liedje anders doet geloven, 

bestaat afscheid nemen helaas wel.

Maar als het dan toch moet, laat het uniek en bijzonder zijn. 

Zodat tranen worden afgewisseld met een glimlach

en de mooie herinneringen voor altijd blijven.

Simone Beijer

info@ilya-uitvaartzorg.nl • www.ilya-uitvaartzorg.nl
06 - 520 28 766

Ik, Ik ben het die u troost 
Jesaja 51:12

Ilya uitvaartzorg Veenendaal
De herinnering voor later maken we nu

Wij zijn Reinier en Gerda Gort-Veuger en samen met ons team verzorgen wij al 
meer dan 10 jaar begrafenissen in Veenendaal, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen 
en omgeving. Vanuit een welgemeende interesse in mensen willen we graag een 
bijdrage leveren aan een persoonlijk afscheid vanuit de liefde van onze God.
Wij denken met u mee en kiezen samen bijvoorbeeld een locatie waar het afscheid 
kan plaatsvinden. Dat kan voor elk budget en op allerlei manieren: kerk, thuis, 
traditioneel, klein, intiem en op unieke locaties. Wilt u graag kennismaken 
met ons, bel dan voor een vrijblijvende afspraak.

Het team van Ilya uitvaartzorg:
Reinier en Gerda Gort-Veuger
Amanda Rasmussens
Linda Ruitenbeek
Jeanne Abbing

u i t v a a r t z o r g

Grafstenen
Ewijk

Contactgegevens showrooms

Stationsweg 419
3925 CD Scherpenzeel

Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort

033-2584729
info@ewijkgrafstenen.nl
www.ewijkgrafstenen.nl

Wij werken op afspraak, zodat u ervan
verzekerd bent dat wij alle tijd oor u hebben.
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Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Amber Oonk

P O R T R E T

“HET VOELT 
ALSOF IK BEN 
OPGEHAALD” 

Ilse van den Ancker 
vindt na een jarenlange 
zoektocht naar ‘wat zij 
gelooft’ haar antwoord 

tijdens een zakelijke 
afspraak. In de ochtend 

van vijftien november 
schrijft ze in een gebed 

aan God de vraag om 
meer duidelijkheid. Dat 

die vraag dezelfde dag 
nog beantwoord zou 

worden, hield ze toen 
niet voor mogelijk. Dit 

antwoord zorgde volgens 
Ilse voor ‘een grote 

verandering’ in haar 
leven; van de onrust van 

het jarenlange vragen 
naar de rust van het 

‘gevonden hebben’ en 
‘gevonden zijn’.

Ilse vond haar antwoorden bij Mozaiek020
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P O R T R E T

Ilse was al jaren op zoek naar iets. Naar 

wat, wist ze niet precies. Ilse’s ouders waren 

Rooms-Katholiek. Ilse: “Ze deden er heel 

weinig mee, maar als ze naar een mis gingen 

dan was dat voor mij altijd oninteressant; 

het duurde erg lang en een gedeelte was in 

het Latijn, waardoor ik er niets van begreep. 

Het was gewoon oersaai. Toen ik trouwde en 

kinderen kreeg, merkte ik dat ik toch op zoek 

bleef naar iets. Ik voelde dat er meer moest 

zijn dan alleen mijzelf en de familie om mij 

heen. Ik bezocht verschillende kerken, maar 

het voelde altijd kil.  Ook probeerde ik te 

mediteren en verdiepte me in het Boeddhisme. 

Ik werd er best rustig van, maar ik voelde me 

alleen. Het deed me verder niets. Ik werd er 

niet gelukkiger van.” 

Twee jaar geleden kreeg Ilse te horen dat ze 

baarmoederkanker had. Gelukkig bevond de 

ziekte zich in een vroeg stadium, maar Ilse 

onderging een zware operatie, waarna een 

ingrijpende herstelperiode volgde. Ilse: “In 

deze periode hoorde ik van een aantal andere 

mensen in mijn omgeving, die aan dezelfde 

ziekte overleden. Bij mij ging het goed, maar 

het leven voelde wel erg fragiel. Juist in deze 

periode van mijn leven ging ik meer op zoek 

naar wat ik geloofde over het leven en wat 

er daarna zou zijn. Er moest wel meer zijn. Ik 

geloofde wel in God, maar had moeite met de 

Bijbelverhalen; ze klonken voor mij meer als 

een sprookje.” 

Ilse’s manier van bidden tijdens haar 

zoektocht was het opschrijven van haar 

gedachten en vragen. In de ochtend van 

15 november vorig jaar schreef ze in haar 

dagboek een noodkreet naar God, waarin ze 

Hem onder andere vroeg om duidelijkheid. 

Dat God zo snel zou antwoorden, had ze nooit 

gedacht; die ochtend stappen twee mannen 

het Dorpshuis binnen om de gymzaal te 

bekijken. 

“Zullen we afspreken in het Dorpshuis in 

Duivendrecht? Daar is mijn verhaal namelijk 

begonnen.” Zo beantwoordt Ilse mijn mail, 

waarin ik vraag haar persoonlijke verhaal te 

vertellen voor dit magazine. Haar voorstel 

voor deze locatie maakt me nieuwsgierig; 

wat heeft een dorpshuis te maken met een 

persoonlijke zoektocht naar het geloof? 

Op een woensdagmiddag rijd ik naar 

Duivendrecht. Een vrolijke Ilse ontvangt mij en 

onbevangen vertelt ze me haar verhaal.

Ilse werkt sinds vijf jaar met veel plezier bij 

dit multifunctionele centrum als beheerder 

en facilitair medewerkster. “Na achttien 

jaar in een winkel te hebben gewerkt, kwam 

dit op mijn pad. Ook dit voelt een beetje als 

mijn winkel. Alleen rekent er niemand bij mij 

af!” grapt Ilse. “Ik doe hier van alles. Mensen 

weten me te vinden. Vaak wordt er gezegd: 

‘O, dan moet je bij Ilse zijn’. Om hier te mogen 

komen werken, voelt als een groot feestje voor 

mezelf.” 

In november van het vorige jaar belden Ari 

en Benjamin naar het Dorpshuis, omdat zij 

zochten naar een geschikte locatie voor de 

diensten van Mozaiek020.  Ilse: “We planden 

een kwartiertje in, omdat ze alleen even 

wilden kijken naar onze gymzaal. Uiteindelijk 

heeft deze afspraak anderhalf uur geduurd!”

Ze zijn op zoek naar een locatie om diensten 

van Mozaiek020 te houden. Ari en Benjamin 

maken kennis met Ilse. Ilse: “Ari zag dat ik 

een kettinkje met een kruisje droeg en vroeg 

of ik ook gelovig was. Ik vertelde dat ik wel 

gelovig was, maar nooit zo goed wist wat ik 

moest geloven. Ari en Benjamin vertelden over 

Mozaiek. Ik had er nog nooit van gehoord. 

Aan het einde van ons gesprek gaven de 

mannen mij het advies om eens op de website 

van Mozaiek te kijken en een onlinedienst te 

bekijken. Dit bleek echt een eye-opener! Zo 

gauw als het kon, ging ik naar Mozaiek020 

toe. Dit voelde direct gezellig; een warm bad 

met mensen, die je verwelkomen en waar ik 

me thuis voelde. Dit klopte gewoon. Vanaf het 

moment dat Mozaiek020 startte, heb ik me 

aangemeld. Ik wilde direct meehelpen en heb 

me aangesloten bij het Welkom-team. Ook ben 

ik begonnen met de Alpha cursus. Ik ben er 

dus meteen vol ingegaan!”

“Het voelt alsof ik die vijftiende november ben 

opgehaald”, aldus Ilse. “Op dit moment is het 

geloof nog heel erg nieuw. De ene dag ben ik 

er meer mee bezig dan de andere dag. Ik zou 

graag willen dat ik er iedere dag evenveel mee 

bezig ben. Niet alleen wanneer het minder 

gaat, maar ook op de momenten dat alles goed 

gaat. Maar bij Mozaiek voel ik me thuis. Ook al 

gaan mijn man en kinderen niet mee.  Ook de 

mensen in mijn directe omgeving weten nog 

niet allemaal dat ik christen ben geworden. Dit 

gaan ze vanzelf wel merken.” 

Onder de indruk van Ilse’s verhaal rijd ik terug 

naar huis. Ik begrijp nu dat het Dorpshuis de 

beste locatie was om af te spreken. Tijdens 

de autorit klinken de woorden van Ilse na in 

mijn gedachten. Sommige zinnen herhalen 

zich, omdat ze zoveel indruk op me maakten; 

“vroeger speelde er wel iets, maar het was er 

niet” en “het geloof heeft me rust gebracht”.

Het gebed van Ilse
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“Waar vrouwen samen komen, 
gebeuren krachtige dingen,” weet 
initiatiefneemster Nadine de Vos – deel 
van Mozaiek033 – uit ervaring. “Dat 
geldt overigens ook voor mannen,” voegt 
ze er gelijk aan toe. “Er is veiligheid, 
openheid en ruimte voor kwetsbaarheid. 
Dan zijn we zussen van elkaar. Maar 
Mozaiek033 is een grote gemeente en 
ik ken persoonlijk niet zoveel mensen. 
Vriendinnen worden vriendinnen als 
je dingen samendoet, ik zou het mooi 
vinden als daar een plek voor is binnen de 
gemeente.” 

VERBINDING AAN GOD EN AAN ELKAAR
Nadine benaderde de voorgangers met 
haar idee. ‘Maak maar een plannetje’, was 
de reactie. Onderweg naar huis kwam de 
naam ‘SIS’ in haar gedachte. “Ik vond het 
een beetje zoetsappig, maar toch kwam 
die naam bovenaan mijn lijstje.” Binnen 
no-time stond er een plan op papier. Het 
idee in het kort: een plek creëren om 
vrouwen te verbinden aan God en aan 
elkaar. ‘Ga maar doen’, werd er gezegd. 
Best grappig, vindt Nadine zelf: “Ik heb 
altijd gezegd: ik ga echt niet naar zo’n 
vrouwending! Maar nu zie ik de kracht 
ervan.”

Sisters in 
Strength

''waar vrouwen 
samenkomen, 

gebeuren krachtige 
dingen.”

Tekst: Annemarie Kok-van Twillert

Beeld: Everdien Molenaar

Zaterdag 14 mei ontmoetten 450 

vrouwen van Mozaiek033 elkaar tijdens 

de kick-off van Sisters In Strength 

(SIS). Een initiatief om vrouwen uit de 

gemeente te verbinden met God en 

met elkaar. 

De kick-off van SIS was op 
zaterdag 14 mei. “We wisten 
niet wat we konden verwachten 
en hoopten dat er zo’n 250-300 
vrouwen zouden komen.” Dat 
aantal werd ruim overtroffen, er 
waren zo’n 450 vrouwen. Veertig 
vrijwilligers maakten deze avond 
van ontmoeting en opbouw 
mogelijk. Vrouwen genoten van een 
toetjesbuffet, worship, een prachtige 
getuigenis en een voorstelling over 
de kracht van kwetsbaarheid van 
007: een gelegenheidsgezelschap 
van zeven vrouwen uit de gemeente. 
Aan de reacties bleek dat de 
behoefte aan verbinding niet alleen 
bij Nadine leeft. 

STRUCTUREEL OPTREKKEN
“Kort na de kick-off hebben we 
de aanwezige vrouwen gevraagd 
waar zij behoefte aan hebben. We 
hopen ze op een plek brengen waar 
ze structureel met elkaar kunnen 
optrekken. Het idee is om een a twee 
keer per jaar een groot evenement 
te organiseren. Maar ik hoop vooral 
dat de kracht van Jezus’ overwinning 
een plek inneemt in levens van 
mensen. Dat ervaar ik zó in mijn 
leven en gun ik iedereen. Mijn gebed 
is dat God die plek krijgt.”

Nadine: “Voor ons als Mozaiek033 
is SIS belangrijk om de gemeente 
op te bouwen. En ik zou de andere 
gemeentes echt willen uitdagen: het 
is zo mooi om te doen. De ervaring, 
het draaiboek; het is er. Je kan zo 
gaan vliegen.”

SIS
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“…OMDAT JIJ 
HET VERSCHIL 
KUNT MAKEN”

info@krachtvanverschil.nl 
www.krachtvanverschil.nl
06-42557154

Mensen in hun kracht zetten. Zodat ze groeien 
en tot bloei komen. Kracht van Verschil is een 

coachingswerkplaats waar gewerkt wordt vanuit de 
liefde van Jezus om jou door inzet van je kwaliteiten 
perspectief te bieden. We willen jou laten stralen om 

datgene te doen waarvoor jij op aarde bent. 

LIFECOACHING - LOOPBAANCOACHING
LEIDERSCHAPSCOACHING - TEAMCOACHING

ORGANISATIEONTWIKKELING

1 a Zorg-opmaat 
Begeleiding aan huis in 

..., Renswoude 

..., Rhenen 

www.zorg-opmaat.nl 
0318 - 26 00 22 

..., Utrechtse Heveulrug 

..., Veenendaal & Ede

1 Kom gerust eens kijken 
op dinsdagmiddag in Ede
of op donderdagmiddag 
in Veenendaal.
Of boek een optreden!
Voor meer info:
kinderkoorjedaja.nl

           Kinderkoor Jedaja

Kinderkoor 
Jedaja KOM      BIJ JEDAJA EN ZING MET ONS MEE!

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?       
Ga naar www.enmuziek.nl en bekijk deze musicals:

voor basisschool, bso en kerk!

voor de hele school

in 1 dag te realiseren

geen werkdruk voor jou!

Jouw warme marktbakker 

Harold van de Pol& dochters 
vind je op de markt in:

Weesp (di)

Doorn (do)

Renswoude (do)

Ederveen (vr)

Leersum (vr)

Ochten (za)

Amsterdam (za)
Lindengracht

19780000438-Advertentier Harold vd Pol.indd   119780000438-Advertentier Harold vd Pol.indd   1 10-03-2022   10:5210-03-2022   10:52
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KIDSKIDS

WAT HEB 
JE NODIG?
• Stevig papier
• Vlinderpasta (5 – 8 stuks)
• Verf 
• Stift 
• Lijm 

1. Verf de pasta in mooie kleuren.
2. Plak ze op een stevig papier. 
Verdeel ze over het papier.
3. Maak er een stippellijn achter.
4. Je vrolijke schilderij is klaar!
5. Nu heb je een mooi geverfde 
vlinders!

DOEN!

MAAK JE 
EIGEN 
VLINDER!

Een meer of rivier 
met waterplanten

Bi
j

Verse groene bla
dere

n

Lieveheersbeestje

Vogel

Een struik met 
bloemetjes

Bloemen in drie 

verschillende kleuren

De zon die tevoorschijn komt

Veer

Vlind
er

Slak

a         b          c         d         e          f         g          h         i          j           k         l          m 

n         o          p         q         r          s         t          u         v         w        x         y        z

1 1:25

Probeer met behulp van de vlagcode 
erachter te komen welke zin uit de 
Bijbel hieronder staat

ZOEKTOCHT IN HET BOS

VAKANTIEHERINNERINGEN
WAT HEB 
JE NODIG?
• Schaar
• Lijm
• Geel karton
• Wit blaadje
• Zwarte stift 
• 6 of 8 knijpers
• Gele of rode verf/viltstiften
• Eventueel een gele pompon

1. Knip een cirkel uit het gele karton. (Je 
kunt ook de onderkant van een kartonnen 
doos gebruiken en deze geel verven). 
2. Maak van een stukje wit papier twee 
rondjes voor de ogen. Teken met de zwarte 
stift de pupillen. Maak het gezicht van het 
zonnetje zoals jij dat leuk vindt.
3. Verf of kleur de knijpers geel en plak ze 
met een kant op het zonnetje. 
4. Maak voor aan iedere knijper een vakan-
tieherinnering. Dit kan iets zijn over de plek 
waar je naartoe gaat op vakantie, iets leuks 
wat je in de zomervakantie hebt gedaan, een 
briefje waarop je een herinnering schrijft, 
iets moois wat je ergens gevonden hebt of 
een foto van jezelf.
5. Hang het aan de muur en je hebt
 een mooi herinneringenbord!

DOEN!

In de sudokupuzzel moeten de cijfers 

1 t/m 9 op de juiste 

manier ingevuld worden. Let op:

- op elke horizontale rij mag elk cijfer 

maar een keer voorkomen

- in elke verticale kolom mag elk 

cijfer maar een keer voorkomen

- in elk vierkantje mag elk cijfer ook 

maar een keer voorkomen

FOTOSPEL

SUDOKU

o Spelende kinderen
o Waterspeelgoed
o Een waterpistool
o Een parasol
o Een watersproeier
o Een zonnebril
o Een fototoestel
o Een verrekijker

o Een slaapzak
o Een leesboek
o Een auto vol bagage
o Een opblaasbaar zwembad
o Een camper
o Een koffer
o Een buitenlands kenteken
o De zee of een meer

o Een bos 
o Een strand
o Een bekend gebouw
o Een meloen
o Een ijsje
o Een tent
o Een rugzak
o Een kampvuurtje

o Wandelschoenen
o Een pet
o Slippers
o Iets wat te lang in
 de zon heeft gelegen
o Iets dat nat is
o Iets dat plakt
o Schaduw 

In de vakantie heb je lekker veel tijd voor leuke spelletjes! 

Dit spel kun je zowel thuis als op vakantie doen. 

Wie kan de meeste foto’s van het lijstje aankruisen?
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Lijkt het je leuk om op 
‘Ontdekkingsreis’ te 
gaan door de Bijbel? 
Kun je daarbij wel wat 
hulpmiddelen gebruiken? 
Vraag je je af waarom de 
Bijbel het Woord van God 
is? Wil je graag de rode 
draad door de Bijbel heen 
ontdekken? Of wil je graag 
ontdekken hoe de Bijbel 
je relatie met God kan 
vergroten en verdiepen? 
En sta je te trappelen om 
je liefde voor de Bijbel nog 
meer te laten groeien? Dan is 
de ‘Ontdekkingsreis door de 
Bijbel’ iets voor jou!

Via Mozaiek Grow bieden we een 
gevarieerd menu aan van cursussen, 
thema-avonden en (bijbel)studies. 
Zowel online als fysiek op locatie 
in een van onze gemeenten. Check 
www.mozaiekgrow.nl voor de 
actuele data en tijden van activiteiten 
in jouw gemeenten en meld je direct 
aan!

G R O W

Ben je op zoek naar de 
zin van je leven? Vraag je 
je soms af of er meer is 
tussen hemel en aarde? 
Vind je het leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten, 
fysiek of online? En houd 
je van een goed gesprek? 
Of wil je je gewoon eens 
verdiepen in het christelijk 
geloof? Dan is een Alpha 
cursus iets voor jou! Het is 
ook mogelijk om de Alpha 
cursus in een online variant 
te volgen.

INTRODUCTIECURSUS
De afgelopen periode hebben 
alle Mozaiek gemeentes de 
introductiecursus gehouden. 
Wil je deel worden van een 
Mozaiek gemeente? Dan nodigen 
wij je graag uit voor onze 
intro-avonden. Tijdens deze 
avonden vertellen we je meer 
over onze gemeente, onze visie, 
en maak je tevens kennis met 
nieuwe mede-Mozaiekers.

LOVE2MEET
Binnen Mozaiek zijn er veel 
kleine Love2Meet groepen actief. 
Love2Meet is bedoeld om elkaar als 
Mozaiekers echt te ontmoeten en 
beter te leren kennen. Love2Meet-
groepen bestaan in alle soorten 
en maten. Zo zijn er groepen voor 
onder meer sporters, niet-sporters, 
motorrijders, kookliefhebbers, 
jonge koppels, senioren, 
ondernemers en jonge gezinnen. 

MOZAIEK FAMILY
Samen zijn we kerk. Dat kan overal! Of je nu met een groep op een 
eigen locatie samenkomt of op zondag in de zaal zit. Sinds corona 
zoeken we naar verschillende manieren van kerk zijn. Zo ontstonden 
de livestreams, maar ook kleine groepen die rondom de livestream 
samenkomen. Samen de dienst volgen, met elkaar zingen en bidden. 
Naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn. Zo’n groep noemen wij een 
Mozaiek Family. Een community van mensen die onderdeel zijn of zich 
onderdeel voelen van Mozaiek. Bijvoorbeeld doordat ze samen de 
livestream kijken of op een andere manier betrokken zijn bij Mozaiek.

Wil jij je gebedsleven verdiepen en 
zo groeien in je relatie met God? 
Dan is de Prayer Course wellicht 
iets voor jou! De Prayer Course 
is een reis door het 'Onze Vader', 
het meest beroemde gebed in de 
geschiedenis, samengesteld door 
Jezus zelf. In Mattheus 6 leert Jezus 
het gebed aan Zijn discipelen en 
daarmee ook aan ons.  

Ben je benieuwd welke Love2Meet 
groepen er bij jou in de buurt zijn? 
Ga dan naar de website van jouw 
gemeente voor meer informatie en 
meld je aan!

MOZAIEK ALS 

 GEMEENTE ONTDEKKEN

“Het was fijn om tijdens de
 introductiecursus meteen al nieuwe 

mensen te leren kennen.”

Zodra je tot geloof komt, ontvang 
je een nieuw leven. Ervaar jij 
ook dat het soms best lastig is 
dit leven in de praktijk vorm te 
geven? In deze cursus ontdek je 
in zes avonden rondom diverse 
thema’s wat dit nieuwe leven 
inhoudt. Je gaat in kleine groepen 
met elkaar hierover in gesprek, en 
er is ruimte om samen te bidden. 
Zo leer je om dit leven dagelijks 
handen en voeten te geven: een 
leven in Christus – een leven in 
vrijheid.

We blikken terug op een mooi 
seizoen van activiteiten binnen 
de verschillende Mozaiek 
gemeenten. Het aanbod was 
zeer divers en op verschillende 
plaatsen werden speciale 
thema-avonden georganiseerd 
over actuele onderwerpen. 

“Fijn dat de Love2Meet 
groep LGBTQ+ deze avond 
organiseerde. Het is als ouder 
ingewikkeld als je kind uit de 
kast komt, maar erover praten 
en luisteren naar elkaar is zo 
belangrijk.” 

“Een inspirerend thema, ik weet 
nu dat ik, dwars door mijn eigen 
gebrokenheid heen, door het 
volgen van Jezus herstel kan 
brengen voor mijzelf én voor 
anderen. De groepsopdrachten 
heb ik ook als zeer waardevol 
ervaren.”

“Wat fijn dat er binnen Mozaiek 
aandacht is voor de praktische 
kant van financiën. Mooi dat 
ook de koppeling gelegd wordt 
naar de Bijbel. Ik heb er erg veel 
aan gehad!” 

 ONTDEKKINGSREIS 

 DOOR DE BIJBEL

 PRAYER COURSE

 TERUGBLIK

DOORBREEK POLARISATIE 
MET HOOPVOL HERSTEL

LEVEN ZONDER 
FINANCIËLE STRESS

KIND UIT DE KAST: 
'HELP OF HALLELUJA?'

 LEVEN IN CHRISTUS

 ALPHA (ONLINE)
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Mozaiek is een kerk  waar je 

welkom bent, zoals je bent. 

O V E R  M O Z A I E K

*
Startende Mozaiek gemeentes 
hebben een interim 
leiderschapsteam (ILT) totdat 
er minimaal twee voorgangers 
zijn benoemd.

JULI 2022
Mozaiek Magazine 26 verschijnt in een oplage van 
7.000 exemplaren. Via www.mozaiek.nl/magazine 
kun je de uitgave tevens downloaden. 

REDACTIE
Wyke Bokma, Sanne van Deelen, Anja Diepeveen, Emiel Hop, 

Annemarie Kok-van Twillert , Job Kramer,  Fleur van Leeuwen, 

Anneloes Mauer,  Everdien Molenaar, Hilde Stapert, Martin de 

Wit.

FOTOGRAFIE
Mathijs Haverkamp, Lisa Hoogmoed, Everdien Molenaar, 

Regina van de Munt, Amber Oonk, Theo Snijder, Wiebe van 

der Hoek.

OPMAAK
Mascha de Graaf

DRUKWERK
Joost Westerink, Quality Dots

ADVERTENTIEBEHEER
Nicole Kraayenoord

Adverteren in Mozaiek Magazine?
Ga naar www.mozaiek.nl/magazine voor 

de tarieven en mogelijkheden.

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 privé́ 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. in digitale vorm of 
online) of in een RTV-uitzending. 

OPLOSSING PUZZEL

REAGEREN? 
Of heb je een tip? Mozaiek 

Magazine is bereikbaar via  

magazine@mozaiek.nl. 

C O L O F O N

VOORGANGERSTEAM 
Arjen ten Brinke
INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)*
Hans Bennis, Tonneke Bijker, Annemarie 
ten Brinke, Danielle en Jonathan van Es, 
Frank en Linda Terlouw en Eudia Winia.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek036.nl 
www.mozaiek036.nl

VOORGANGERSTEAM 
Eunice Anita Offerman en Joël Boertjens
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek020.nl 
www.mozaiek020.nl

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Wim en Marije Breukink, Ruben en Sanne 
ter Harmsel, Arno en Joke Hofman, 
Herman en Anneke Prinsen.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0548.nl 
www.mozaiek0548.nl

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Jaco Bos, Marijke Bos, Peter van der 
Mark, Karsten en Adrianne Rook.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0521.nl 
www.mozaiek0521.nl

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Melvin Blankenstijn, Roel Kosters, Fiona 
Kosters, Frank van Netten, Klaas IJkema, 
Debora IJkema. Lennard de Rijke
 en Jorick Vos
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0118.nl 
www.mozaiek0118.nl

VOORGANGERSTEAM 
Martha Jansen van Rensburg, Kees 
Kraayenoord, Johan Ravesloot en 
Nelinda Troost.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0318.nl | 0318-734900 
(dinsdag t/m vrijdag) • www.mozaiek0318.nl

VOORGANGERSTEAM  
Emiel Hop en vacant
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek033.nl | 033-3038800 
(dinsdag en vrijdag) • www.mozaiek033.nl

VOORGANGERSTEAM 
Joël Treuren en Job Vink. 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl

VOORGANGERSTEAM 
Martijn Rutgers en Jarno Zange 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek071.nl • www.mozaiek071.nl

VOORGANGERSTEAM
Jan-Willem Bosman, Ies Maaswinkel 
en Eline van de Woestijne.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek010.nl 
 www.mozaiek010.nl

Wij geloven dat Jezus van je houdt. Wie je ook bent, 

waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is. 

Of je leven nu in puin ligt of alles op rolletjes loopt. 

Daarom heten we Mozaiek. Wij zijn een kunstwerk van 

gebrokenheid en Jezus is de Kunstenaar. Hij maakt van 

onze puinhoop en ons succes, onze twijfel en ons geloof 

een fantastisch mooi kunstwerk: een mozaïek. 

Mozaiek online 

Kidsdienst en samenkomst

Iedere zondag is er een online kidsdienst met Ollie en 

Sophie om 9.00 uur en een livestreamdienst vanuit 

Mozaiek0318 om 11.00 uur.

Actuele informatie over onze diensten en het bijwonen 

daarvan is te vinden op onze websites. 
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Vind onze muziek op:

MOZAIEK KIDS WORSHIP

HOE HOOG, HOE DIEP

HOE GROOT IS  Uw liefde
HOE BREED EN WIJD

IS UW LIEFDE VOOR MIJ.


