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redactioneel

Op de proef gesteld
 
Ik ben een echte Thomas. Ja, ik weet het, zo’n populair bijbels figuur is dat 
niet, maar ik kan er niets aan doen. Ik was ook graag een Petrus geweest, 
met zijn vurige geest. Of een Gideon, met zijn moed. Maar nee, ik ben een 
Thomas. Ik wil eerst bewijzen zien. Ik ben kritisch. En van geloof loopt het bij 
mij nou niet direct over.

En toch zie ik het dan als leiding dat ik op dit plekje zit, als eindredacteur van 
Mozaiek0318 Magazine. Want zo mag ik het allemaal van heel dichtbij zien. 
Het geloof en vertrouwen van Arno en Ina waarmee ze zich opmaken voor 
een reis naar Nepal. De passie waarmee gezinnen hun vakantie besteden 
aan het helpen van kinderen in Sri Lanka. Ik mag de mensen spreken die zich 
onlangs hebben laten dopen, hun getuigenissen horen. En erover schrij-
ven. En misschien zult u onze redactie af en toe betrappen op een kritische 
houding, een wantrouwende vraag, maar we schrijven over wat we horen en 
wat we zien in deze kerk, over de mensen die we spreken en wat ze meema-
ken, en dat zijn hele mooie, hele indrukwekkende dingen.

Op de redactievergadering hadden we het er pas over. Dat sommige 
redactieleden, waaronder ik, zich wel eens onwennig voelen, tussen al het 
enthousiasme. Ik was het zelf die begon over de wonderlijke zondag waar 
ik pas geleden was. En ik vertelde over de spanning in mijn geest. Ik kan dit 
niet geloven, vertelde ik. Het voelt voor mij als een trucje, als een act. Ergens 
verwachtte ik dat de anderen er ook wel zo over zouden denken. En toen 
nam fotograaf Rachel het woord en terwijl ze begon te praten besefte ik dat 
ik al wist wat ze ging vertellen. Want ik had het gezien. Ik was erbij, toen zij 
naar voren kwam die avond en genezen werd. Toen de pijn in haar benen 
werd weggenomen.

Nee, het valt niet mee, een Thomas te zijn bij Mozaiek0318. Telkens wordt 
mijn verstand op de proef gesteld. En daarom, voor iedereen die zich ook 
wel eens Thomas voelt, sterkte.

Martin de Wit
Eindredacteur Mozaiek0318 Magazine

Colofon 
Mozaiek0318 Magazine is het kwartaalmagazine van 
de kerkelijke gemeente Mozaiek0318 in Veenendaal. 
Uitgangspunt voor het magazine zijn de doelstellingen van 
de gemeente: God aanbidden, van elkaar houden en onze 
omgeving dienen. 

Mozaiek0318 Magazine verschijnt in een gedrukte oplage 
van 1500 stuks en is ook te lezen op tablet, smartphone en 
pc via www.mozaiek0318.nl

Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door: 
Lotte Achterberg  |  Columnist 
Michiel Achterberg  |  Grafisch ontwerp / Vormgeving 
Rudy Boone  |  Correcties 
Ferry Gerritsen  |  Coördinatie Communicatie
Anja Hardeman  |  Verslaggeving
Suzanne van der Knijff  |  Verslaggeving / Fotografie 
Eelco Noortman  |  Fotografie 
Rachel van Reemst  |  Fotografie 
Rianne van Soest  |  Verslaggeving / Fotografie 
Gerdien de Wit  |  Secretariële ondersteuning
Martin de Wit  |  Eindredactie / Verslaggeving

Mozaiek0318 Magazine is bereikbaar voor berichten, 
opmerkingen, vragen en reacties via het e-mailadres: 
magazine@mozaiek0318.nl

Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren 
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in 
enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of 
(en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) 
het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, 
organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie 
of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor 
het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of 
tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een 
RTV-uitzending.
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Heleen Koudijs in concert voor India 
Om direct in de agenda te zetten; 
zaterdag 29 augustus om half 8 

lanceert Heleen Koudijs met een groot 
concert haar nieuwe cd ‘Over Leven’.

 De opbrengst van de cd en het concert gaat volledig naar de 
Living Water Shelter in India, een belangrijke project voor 

mensen met een handicap. “Als gehandicapte heb je in India 
geen schijn van kans. Onze kerk steunt dit hulpproject en we 

willen dit moment aangrijpen om dat ook concreet te maken in 
de hele gemeente.” De cd gaat over twijfels, vragen, over hoop 

en vergeven. Over het leven met ups en downs. Aan het concert 
werken o.a Kees Kraayenoord en Ralph van Manen mee. 
Voor 20 euro heb je een kaartje (7,50), de cd (12.50) en 

help je kinderen in India.  
Meer info en reserveringen: www.events4christ.nl

Bij de cover:

Bram en Roshani zijn beide 
langere tijd actief bij de tieners. 
Bram als tiener, Roshani als
jeugdleider. Wie zijn ze en wat 
betekent de tienergroep voor 
deze mensen? En wat staan  
er voor veranderingen binnen  
Youth op stapel? 
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Een nieuwe dag

 

Fare la bella figura

Zo tegen de zomervakantie kijk ik 

toch iets vaker in de spiegel. Mijn 

bewustzijn over de kilo´s, die er in 

de winter zijn bijgekomen, neemt 

hand over hand toe. Tijd voor mij 

om (opnieuw) in actie te komen en 

aan mijn figuur te werken. In dit ge-

val gaat het om mijn lichaam, mijn 

buitenkant.

Waar het gaat om figuur, hebben we in het Nederlands 
twee gezegden: ‘Een modderfiguur slaan’ en ‘Een slecht 
figuur slaan’. Beide hebben een negatieve betekenis. 
Betekenissen die slaan op dat wat je doet, en dat niet 
op een al te beste manier.
Hoe anders is dat in het Italiaans! Een van de mooiste 
uitdrukkingen uit mijn favoriete vakantieland is ´Fare la 
bella figura´.
“Fare la bella figura” is in het Nederlands te vertalen 
met ‘Een goed figuur slaan’. Het verwijst naar het Itali-
aanse ideaal om er continu goed uit te zien. 
Wellicht denk je daarbij meteen aan mooie Italiaanse 
vrouwen en mannen die -goed gekleed- in de Toscaanse 
zon genieten van hun espresso, vino of gelato.
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Dat is zeker wat het concept ‘la bella figura’ inhoudt. 
Maar het gaat verder dan dat. Het verwijst naar alle 
aspecten van voorkomen, presentatie en gedrag.
Het kan ook vertaald worden met  ‘Een goede indruk 
maken’. Hoe maak je die goede indruk? Door dat wat je 
doet ook goed te doen. 

‘Fara la bella figura’ gaat dus nadrukkelijk over het han-
delen van iemand. En hoe hij daarmee overkomt. Het is 
bijna een hele goede Nieuwtestamentische gedachte. 
Het zou een perfecte gedachte zijn wanneer het vooral 
om mijn identiteit zou gaan. Vanuit Gods perspectief 
gaat het juist om wie ik ben in Jezus Christus

2 Korintiers 5: 17 & 18 zegt het zo: ‘Daarom ook is ie-
mand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het 
oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het 
werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich ver-
zoend  en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.’

Door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus 
Christus zijn wij een nieuwe schepping geworden! Niet 
wat wij doen bepaalt wie we zijn, maar wat Christus voor 
ons gedaan heeft bepaalt wie we zijn.

Dat besef en het feit dat wij een nieuwe schepping zijn 
in Jezus Christus verandert alles. Moet ik bezig blijven 
om mijn oude mens (die met Christus begraven is) op 
te poetsen om een goed figuur te slaan?  Een plant die 
dood is gegaan, blijf je ook geen water geven.
Onze nieuwe identiteit vraagt juist dat wij daar aandacht 
aan besteden; gericht op de toekomst in plaats van op 
het verleden, gericht op wie we zijn in plaats van wat  
we doen.

Met mijn Italiaanse spreekwoord roep ik bij jou een 
gedachte op, één die wellicht tot de verbeelding spreekt: 
zon, zee, strand, wijn, mode.
Ik heb een sentiment proberen te creëren om je mee  
te nemen. Tegenover dat sentiment plaats ik Gods  
Waarheid over jou en mijn leven.
En toch... toch kost het mij soms moeite om die Waar-
heid over mijn leven voor ogen te houden. 
Hoe gaaf is het dan om te weten dat we elkaar daarin, 
zowel binnen Mozaiek0318 als daarbuiten, mogen on-
dersteunen! Samen 1, waarbij wij ons mogen uitstrek-
ken en verlangen naar meer van Gods wil voor ons en 
Zijn Gemeente.

Genoeg food for thought. Maar nog wel een vraag voor 
de komende zomermaanden: “Aan welke ‘figura’ ga jij 
werken?”

Kort nieuws
Youth start met nieuwe groep
Steeds meer jongeren weten Mozaiek0318 Youth te 
vinden. Mooi! De groepen worden inmiddels zo groot dat 
er een nieuwe jeugdgroep bijkomt; The Bridge. Zo 
houden we plek, tijd en aandacht voor jou. Meer over de 
nieuwe groepsindeling lees je verderop in dit magazine. 
Kom ook volgend seizoen weer naar Youth, gewoon zoals 
je bent. Je bent welkom. Vragen of aanmelden? 
Mail naar nextgen@mozaiek0318.nl of kijk op 
www.facebook.com/mozaiekyouth

Mozaiek0318 Magazine: Special
Mis het volgende nummer van Mozaiek0318 Magazine 
niet! Na de zomer komen we met een speciale jaareditie, 
onder meer over het jaarthema, een blik in de korte 
geschiedenis van de kerk en een uitgebreide gids over 
alles wat je wil weten over jouw kerk. Vanaf september 
ligt hij weer voor je klaar.

Extra aandacht voor digitale lezers
Lees je dit magazine digitaal? Dan heb je het al gemerkt. 
De digitale versie van Mozaiek0318 Magazine biedt 
meer. Interessante links, extra informatie en de mogelijk-
heid om direct te reageren op artikelen. Probeer het 
eens uit: www.mozaiek0318.nl

Pleegouders gezocht in Veenendaal
Mozaiek0318 organiseert in september een informatie-
bijeenkomst over pleegzorg. Er is een groot tekort aan 
pleegouders. De informatieavond is bedoeld voor ouders 
die pleegzorg overwegen of er meer over willen weten. 
Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar: 
contact@mozaiek0318.nl

Ingezonden:
Beste Mozaiek0318 Magazine, 
Vorige maand is mijn eerste officiële nieuwe boekje  
‘Op school bij de Meester’ uitgekomen. In dit dagboekje 
voor een maand neem ik je mee op avontuur door je 
geestelijke leven. Onder aanbeveling van Cees van 
Harten en Gerald Troost. Ben benieuwd of jullie hier wat 
mee kunnen. Groetjes Arjanne Burger (24 jaar)

RED: Hoi Arjanne, bij deze! We hopen dat mensen veel  
inspiratie uit je boekje halen.

Hoi redactie,
Ik wil jullie bedanken voor het toffe magazine. Het was 
leuk en interessant om te lezen en zit goed in elkaar. En 
het ziet er gewoon mooi uit :) Succes met de volgende 
editie! Groetjes, Corinne

RED: Jij bedankt voor het compliment! Hopelijk is ook 
deze editie weer naar je zin.

Social Media:

mailto:nextgen%40mozaiek0318.nl?subject=
http://www.facebook.com/mozaiekyouth
http://www.mozaiek0318.nl
http://contact@mozaiek0318.nl
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Vierentwintig is Mark als hij zich 
afgelopen mei laat dopen in de 
Basiliek. Hij valt haast niet op in 
de lange rij dopelingen. Maar zijn 
verhaal is bijzonder en de moeite 
waard om verteld te worden. Nog 
maar kort geleden heeft hij de 
knoop doorgehakt. Als iemand niet 
geloofd zou hebben dat het zo zou 
lopen, was het Mark zelf wel. 
God komt in de hele jeugd van 
Mark niet voor. Achttien jaar lang 
leeft hij zonder Hem. En zo gek is 
dat niet. De ouders van Mark zijn 
geen christenen. Hij krijgt als kind 
geen verhalen over Jezus mee. En 
zelf vindt Mark dat helemaal geen 
probleem. Sterker nog, als hij dan in 
contact komt met een christen, een 
vriend van school, is er alleen maar 
weerstand. 
“Hij had het over God als we het 
over mijn vader hadden. Daar werd 
ik alleen maar heel boos van.” zegt 
Mark. “Hoe kun je daar nou mee 
aankomen. Als er een God is, waar-
om heeft hij mijn vader dan dood 
laten gaan.” Het onderwerp geeft 
alleen maar spanning in de vriend-
schap. Meer niet. Maar ergens raakt 
het Mark wel, want onverschillig is 
hij niet. Hij wordt boos op die God. 
God, die zijn vader wegnam. God, 
die toeliet hoe de kleine Mark 
gepest werd. Hoe de schoolkinde-
ren hem nariepen, ‘ga maar naar je 
dode vader’ en ‘ik hoop dat je net 
zo eindigt als je vader’.  

En die laatste opmerking is extra 
pijnlijk, want Mark draagt dezelfde 
genetische afwijking als zijn vader. 
Een afwijking die risico geeft op de-
zelfde nieraandoening als waar zijn 
vader uiteindelijk aan bezweek. 
Op zijn negentiende ontmoet 
Mark toevallig de moeder van zijn 
schoolvriend, en ze raken met elkaar 
aan de praat. En weer komt het 
onderwerp al snel op God. En dan 
gebeurt er iets geks: Mark, die niks 
heeft met God, gaat in op het voor-
stel om voor zich te laten bidden. 
Nog vol van afwijzing en ongeloof 
staat hij het toe. En ergens binnen in 
al die afwijzing, in al die boosheid, 
diep binnen in hem, wordt iets 
wakker gemaakt. Iets waardoor hij 
terugkomt en opnieuw voor zich 
laat bidden. 
“Het gebeurde niet zomaar van het 
ene op het andere moment. Er was 
strijd. Veel strijd.” zegt Mark. Maar 
zijn nieuwsgierigheid is gewekt en hij 
begint te beseffen dat God bestaat. 
“Ik wilde weten wie Hij is. En in een 
nacht gooide ik het er uit. Ik zei tegen 
God: Als u er bent, laat het dan ook 
zien.” Mark krijgt sneller antwoord 
dan hij had verwacht. Overspoeld 
wordt hij met een gevoel van liefde, 
haast niet te houden, en daar, 
liggend in bed, beseft hij dat God 
echt is. 
Er volgen alpha-cursussen, opwek-
kingsweekenden, er is groei, maar 
haast onzichtbaar begint het kleine 

vlammetje langzaam weer te doven. 
“Tijdenlang heb ik het er bij gelaten, 
niet wetend wat ik er mee moest. 
Andere christenen kende ik eigenlijk 
nauwelijks. Thuis liep een gesprek 
over geloof altijd uit op een discus-
sie.” Mark mist een maatje, met wie 
hij zijn geloof kan delen. En dat ma-
tje arriveert begin dit jaar in Eva. 
Met de liefde voor elkaar bloeit ook 
de liefde voor God weer op. En al 
snel besluit Mark dat het nu ook zaak 
is zich te laten dopen. “Ik wil samen 
met Eva blijven werken aan mijn 
geloof, aan óns geloof, elkaar scherp 
houden zodat we God niet meer 
kwijt raken.” 
De familie van Mark is nog steeds 
niet enthousiast, maar ze zijn er wel 
die zondag. Ze zien hoe hij kopje on-
der gaat. “En het heeft ook met hen 
wat gedaan.” glundert Mark. “Wie 
weet. Wie weet leren ook zij God 
kennen, is dit voor hen een nieuwe 
start nu. Ik leg het in Gods handen.” 
Als Mark zijn vader niet had verloren, 
had hij God misschien nooit leren 
kennen. Mark worstelt soms nog met 
die vraag. Maar hij vindt er steeds 
vaker vrede in. “Ik weet niet hoe het 
precies zit maar het is goed zo.” 

tekst: Martin de Wit  •  foto’s: Eelco Noortman

Jouw getuigenisverhaal 
delen? Mail naar  
magazine@mozaiek0318.nl

Mark Schuilenburg: 
“Ik dacht vaak: Waarom laat Hij 
mijn vader doodgaan? Waarom?” 

Hij is nog maar acht als zijn vader overlijdt. Voor de jonge Mark Schuilenburg is 

het een gebeurtenis die zorgt voor een diep verdriet. Op school wordt hij  

ermee gepest. En in hem groeit een boosheid die steeds groter wordt. 

En toch... Als Mark als kleine jongen zijn vader niet verloren had, had hij zijn 

Vader in de hemel misschien wel nooit leren kennen.    

Getuigenis
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Handen omhoog of 
handen gevouwen? 

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

tekst: Martin de Wit  •  foto: Rachel van Reemst

•  Wat is je favoriete nutteloze 
bezigheid?

Films kijken, ja ik ben een aardige 
filmfreak. Vooral actiefilms. En 
science fiction. ‘Interstellar’ vond 
ik wel leuk. Heb je die ook gezien? 
Echt een stukje ontspanning voor 
me. De echt goeie films wil ik wel 
in de bios zien maar ik kijk ook vaak 
films thuis.

•  Op een schaal van 1 tot 10: hoe 
kerkelijk ben je? 

Ik weet het niet, dat klinkt heel 
tricky. Als ik zeg 2, dan klinkt dat zo 
loom he? Ik kan toch niet 2 zeggen? 
Maar als ik denk aan ‘kerk’ dan vind 
ik dat zo statisch. Dan denk ik meer 
aan een gebouw. Niet echt aan ge-
loof. Ja, we gaan elke zondag. Maar 
ben ik dan heel kerkelijk? Moet ik 
echt een cijfer zeggen? Ik vind dat 
niet echt meetbaar.

•  Wat kun je beter dan wie dan ook?
Waar ben ik heel goed in? Haha. 
Ja. Eh. Ik denk redelijk sociaal. Ik 
vind het leuk om met mensen om 
te gaan. Ik ben echt een gezellig-
heidsmens. Koken kan ik niet. Ik had 
pasgeleden soep gemaakt, niet te 
knagen. Toen heb ik maar pannen-
koeken gemaakt. Je moet toch wat.

•  Handen omhoog of handen 
gevouwen?

Ik zit er een beetje tussenin eigen-
lijk. Als ik er behoefte aan heb doe 
ik dat wel. Maar ik vind het ook fijn 
om soms gewoon met m’n handen  
gevouwen te zitten. Dat heeft te ma-
ken met de beleving van de dienst.

•  Welke acteur/schrijver/kunste-
naar/artiest inspireert je meer 
dan wie dan ook?

 Zoals, wie een voorbeeld voor me is 
ofzo? Nee zo ben ik niet echt. Ik ben 
niet echt van de voorbeeldtypes. 
Een acteur? Een schrijver? Nee.

•  Wat is voor jou ‘stille tijd’? 
Ehm. Dat doe ik meestal ‘s avonds. 
Veel te weinig hoor. Maar als ik het 
doe is het meestal ‘s avonds. Soms 
loop ik wel eens een rondje om. Ja, 
een beetje de rust zoeken. Dat vind 
ik wel mooi.

•  Waar in de Basiliek ben je op 
zondag te vinden?

Beneden. Maar ik zit ook wel eens 
boven. We zitten meestal bij de 
zus van Tamara. En ik zit ook vaak 
bij Maarten (red: Diepeveen). Als 
we beneden zitten dan is het, denk 
ik, de vijfde rij van voren. Ik zit 
soms ook wel eens boven hoor, als 
Tamara moet oppassen. Dan ben 
ik meestal wat later. Met vrouwen 
erbij moet het allemaal sneller he?

naam

David Westerink 
leeftijd

31
woonplaats

Veenendaal
relatie

Getrouwd
kinderen

Vive  (10 maanden) en 
Yana (2 jaar)

Nieuw? David voelt zich helemaal niet nieuw. 
Het lidmaatschap, daar kwam telkens iets tus-
sen, maar David komt al bij Mozaiek0318 sinds 
de ‘Shelter’. En nu staat hij daar dan, met zijn 
hele gezin, in de lijst nieuwe leden. David is ge-
boren in Sri Lanka maar hij woont al zijn hele 
leven in Nederland. 

Vier keer is hij terug geweest, hij heeft in Sri 
Lanka niet alleen zijn moeder teruggevonden, 
maar ook zijn vader en een broer en zus. Zijn 
vrouw Tamara kent hij al zijn halve leven. De 
twee zijn onafscheidelijk. Voor Mozaiek0318 is 
hij de beheerder van de e-mailadressen. Daar 
draait hij zijn hand niet voor om als professio-
nal in de IT.
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23. Yana Westerink 

Daar loop je. Over het strand. Ik 
zie je. Het zachte zand schuurt onder je voeten. Je 

bent al lang onderweg. Hoe lang weet je niet, ik wel. Waar 
je naartoe gaat weet je net zo min. Maar ook dat weet ik.

Het is al laat en de vakantiegangers druipen af. De strand-
tenten raken leeg. Hier en daar rennen nog wat kinderen 
gillend van pret heen en weer. Jouw blik valt op een klein 
jongetje, dat in zijn eentje druk bezig is om de laatste 
aanpassingen aan zijn zandkasteel te doen. Als hij klaar 
is, haalt hij zijn vader erbij en wijst trots met zijn vingertje 
naar het prachtige kasteel dat hij gemaakt heeft. “Kijk 
papa! Ik heb het kasteel van God gemaakt!” Hij tilt zijn 
zoon hoog op in de lucht en zet het jongetje op zijn nek.
Het strand is leeg. Er is niemand meer te bekennen. Daar 
loop je dan. Alleen, over het strand. Nog altijd zie ik je. Je 
voeten beginnen zeer te doen. Om de pijn te verlichten 
besluit je te gaan rennen. Door te rennen kom je sneller 
op je bestemming, denk je.
Terwijl je langs de vloedlijn rent, vangt het water jouw 
tranen op. Het voelt alsof de hele zee van jou is. Jouw 
tranen, waarin je ieder moment zou kunnen verdrinken. 
Ik lijd met je mee. Wat doe je jezelf toch aan?
Op een gegeven moment sta je stil. In het water zie je de 
restanten van een zandkasteel liggen. Een rilling glijdt over 
je rug. Je kijkt om je heen. Komt deze plek je niet bekend 
voor? Je herkent de strandtenten, de duinovergang en de 
volgorde van de kleuren van de strandhuisjes. Je blik valt 
weer op het geruïneerde zandkasteel. Dit was het kasteel 
dat het jongetje vanmiddag maakte. Met een schreeuw 
laat je je vallen in het zand. Je hebt er de hele dag over 
gedaan om een rondje te lopen…
‘Wat doe jij zo laat nog op het strand?’ Ik kom naast je 
zitten en trek je dicht tegen me aan. Je wangen voelen 
koud en nat aan van het huilen. “Ik ben op vakantie.” ant-
woord je. “Dat is geen antwoord op mijn vraag.” zeg ik je. 
“Wat doe jij zo laat nog alleen op het strand?” “Ik had de 
rust nodig. Ik wilde even weg, ontglippen uit de realiteit.” 
Ik glimlach. “Dus dit is jouw manier van vakantie vieren? 
Tot middernacht in je eentje vicieuze cirkels lopen op het 
strand?” Je kijkt me aan met je waterige ogen. “Wat doe 
jij hier dan?” vraag je. “Ik ben hier voor jou.” zeg ik. “Voor 
mij?” “Ja, voor jou. Zie jij dat zandkasteel? Vanmiddag was 
een jongetje ermee aan het werk. Toen kwam je er langs. 
Je zag hem aan het werk. Nu ben je hier weer en zie je dat 
de zee het kasteel heeft afgebroken. Er kan veel verande-
ren in de tijd vanaf dat je ergens vandaan loopt totdat je 
weer terugkomt. Je bent uitgeput, moe en verdrietig. Is dit 
jouw rust? Jouw manier van vakantie vieren? Laat me niet 
lachen, je kunt geen rondjes blijven lopen. Kom, klim op 
mijn rug. We gaan naar huis.
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Nieuwe delen
tekst: Martin de Wit  •  foto’s: Rachel van Reemst
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Corine Hulstein 
Patricia van Kessel 
Merche Rodriguez 
Erik Smit 
Sandra Smit 
Jaap Stapert 
Hilde Stapert - Kalsbeek 
Marije Tamerus 
Niels van Capelleveen 
Aalt van Veen 
Henk van Vlastuin 
Lydia van Vlastuin 
Govert Willebrand 
Marieke Willebrand 
Rolf Bakker 
Maartje Bakker - Voerman 
Nathan Bakker 
Hannah Bakker 
Gerlof Bokma 
Gerlies Bokma - Wijchers 
Elize van de Fliert 
Lois Freeke 
Tjitske den Hollander 
Ewout Hooijer 
Marten de Jongh 
Evert Legemaat 
Martine Legemaat - Westeneng 
Gijs Legemaat 
Petra Legemaat 
Kees Legemaat 

William Legemaat 
Reijer van Ommeren 
Jorien van Ommeren - Kruijt 
Luc van Ommeren 
Daniel van Ommeren 
Joyce van Rhee 
Rob Riemersma 
Natasja Riemersma - Koger 
Lonneke Koger 
Rhode Riemersma 
Erik Smit 
Sandra Smit 
Sophie Smit 
Vincent Smit 
Levi Smit 
Yerik Stegeman 
Douwe Swart 
Mark van Teylingen 
Heike van Teylingen - Ho-
vestad 
Maaike van Teylingen 
Esther van Teylingen 
Ezechiël Verheij 
Henk van Vlastuin 
Lydia van Vlastuin 
Willemien van der Voet 
Gerdy de Jongh 
Annouk de Jongh 
Yasmijn de Jongh 
Sem Zietsma

Nieuwe delen die niet op de foto staan:
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Voor de elfde keer vertrekt hij naar Ermelo. 

Hij kent de camping inmiddels als zijn 

broekzak en veel van de gasten ook. En 

toch blijft het trekken. “Dit is voor mij 

werken aan Zijn koninkrijk.”

“Het campingwerk is op mijn pad gebracht” zegt Rutger Stegeman. 
35 is hij. Getrouwd met Floriana en vader van inmiddels  
3 kinderen. De oudste is alweer 6, de jongste nog maar een paar 
maanden. En toch gaat het deze zomer, ook met zo’n kleintje, 
gewoon door. “Het is juist echt goed als de kinderen meegaan. 
Een kinderwagen of een draagzak doet wonderen. Daar bereik je 
weer een heel ander publiek mee.”

Rutger besteedt sinds 2005 een week van zijn vakantie aan 
evangelisatie, georganiseerd door de interkerkelijke evangelisatie-
commissie in Harderwijk. “In 2004 kwam ik tot geloof en ik wilde 
aan de slag voor God.” Rutger ging tot eind jaren ‘90 naar de kerk, 
maar echt een levend geloof, dat kende hij nog niet. “Het was 
gezellig hoor; op club en tijdens catechisatie hadden we leuke 
gesprekken, maar meer dan dat was het niet.” De ommekeer 
kwam tijdens Opwekking. Een preek die insloeg. 

En daarna een Alpha-cursus. Wie de Alpha-cursus heeft gedaan 
weet hoe de cursus eindigt. ‘En hoe nu verder. Toen er een oproep 
voor campingwerk kwam, hoefde hij dan ook niet lang na te 
denken.

“Het is altijd echt bijzonder zo’n week. Er komt een nieuw team, 
van alle windstreken. Je slaat aan het puzzelen, die werkt samen 
met die, zo gaan we het doen. En dan neemt God het roer over. 
Zo komt het altijd goed.” Voor Rutger zit de meerwaarde juist in 
dat hij het al heel wat jaren doet. “Je komt zo steeds dezelfde 
mensen weer tegen. Het volgende jaar mag je ‘jij’ zeggen. Een jaar 
later kijken ze niet meer op als je heel directe vragen stelt. Je komt 
echt een laag dieper.”
Evangeliseren is voor Rutger vooral laten zien. “Dat is belangrijker 
dan vertellen. Je kunt de hele avond vertellen, maar als je dan aan 
het eind van de avond een conflict niet goed oplost, dan is dat 
hetgeen dat blijft hangen. Mensen horen niet altijd wat je zegt, 
maar zien wel altijd wat je doet.”

In die tien jaar heeft Rutger bijzondere dingen gezien. “In mijn 
eerste jaar kreeg ik contact met een 10-jarig jochie. Echt zo’n 
jongen waar je of wel mee kunt of niet. En mij lukte het heel goed 
om contact te leggen. De jongen kwam uit een niet-christelijk 
gezin maar toch bleef hij elk jaar komen. Nu is hij al de twintig en 
als je dan ziet wat een bijbelkennis hij heeft opgebouwd en wat hij 
weet over het geloof. Hij is nu bijna zover dat hij een keer meewil 
naar de kerk. Hoe gaaf is dat!”

Rutger en Floriana Stegeman:
“Mensen horen niet altijd wat je zegt, 
maar zien wel altijd wat je doet.”

tekst: Martin de Wit
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Ze is 14 jaar, maar dat weerhoudt haar er 

niet van een vakantieweek te organiseren. 

Niet voor zichzelf. Nee, Petra zet zich deze 

zomer in voor mensen die het niet breed 

hebben of mensen die vanwege omstandig-

heden niet op vakantie kunnen. Ruimte is 

er genoeg op de boerderij van haar ouders.

Het idee voor de vakantieweek ontstaat spontaan, thuis samen 
met haar vader aan de keukentafel. Als ze moet kiezen tussen 
Opwekking en zicht op een vakantiebaan is de keus snel gemaakt. 
En zo heeft Petra ineens tijd over. “Mijn fantasie sloeg op hol,” 
zegt Petra nu. En als haar fantasie op hol slaat, berg je dan maar. 
“Ik dacht: deze keer laat ik het niet bij fantasie. Nu ga ik het ook 
echt doen.” Iets doen voor anderen, Petra heeft het niet van een 
vreemde. Haar ouders vangen op de boerderij mensen op die 
in de problemen zitten. Het gezin helpt die mensen voorzichtig 
terug richting de maatschappij. Mensen helpen, dat past wel bij 
Petra. En dat vanuit de liefde voor God. Want het draait tijdens de 
vakantieweek maar om één ding en dat is God.

“Ik wil dat God op de eerste plek staat. We gaan zondag naar  
de kerk. We willen elke dag een deel van de dag aan God geven. 
Bijbelstudie, een aanbiddingsuur. Gerald Troost komt zelfs een 
concert geven. Het kamp heeft ook al een naam: ‘Life-Camp’. En 
life staat dan voor ‘Love is for everyone’.” En dan doelt Petra op de 
liefde van God. Maar de vakantievierders gaan ook ontspannen. 
Waterspellen, voetballen, het hoort er allemaal bij.

Hoe het allemaal precies gaat lopen, Petra weet het nog niet.  
“In die week valt alles vast op zijn plaats. Veel mensen hebben  
al aangeboden om te helpen. Tenten, spullen om eten warm te  
houden, mensen die willen meehelpen met muziek. En ik 
kan altijd nog meer hulp gebruiken. Mijn telefoonnummer is 
06-1015661.” Petra is de organisator, maar ze noemt God als 
regisseur. “Als mensen naar mij gaan kijken dan wordt het wel 
spannend. Ze moeten het niet van mij verwachten. God staat 
centraal. Zonder God red ik het niet. “

Petra Legemaat: 
“Ze moeten het niet van mij 
verwachten. God staat centraal.”

 
 
2

Mozaiek0318 vliegt deze zomer uit en voor sommige mensen is 

zon, zee en strand gewoon niet genoeg.  Mensen met een hart dat 

brandt voor anderen.  Zij kiezen voor een Zomer met een Missie. 

Mozaiek0318 Magazine vroeg drie van hen wat hen bezielt en 

waarom zij hun vakantie opofferen voor anderen.

Meer weten over de kampeerweek van Petra of wil je helpen? 
Bel dan 06-1015661
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 Met z’n zessen vertrekken ze deze zomer 

naar Sri Lanka. Een jubileumreis voor Dick 

en Judith van Noort naar de plek waar al 

tien jaar hun hart ligt. Het opvanghuis voor 

misbruikte en verwaarloosde meisjes.  

“Ruim tien jaar geleden ontstond er een diep verlangen bij 
Dick.” vertelt Judith. “We wilden ons nuttig maken. Iets doen 
van betekenis. Maar wat? En toen was daar de tsunami. We 
zagen op televisie beelden van een meisje in Sri Lanka en Dick 
werd daar zo door geraakt. We moesten daar gewoon iets mee. 
De stichting ‘Iemand geeft om mij’ werd opgericht. We zochten 
contact met stichtingen en organisaties en uiteindelijk kwam -via 
een aantal omwegen- een noodkreet vanuit Sri Lanka tot ons. 
Een opvanghuis voor meisjes zat in de problemen. Nog even en 
de opvang zou moeten stoppen. Voor ons was het duidelijk. 
Een paar weken later stapte Dick op het vliegtuig.”  

Tienermeisjes. De jongsten ongeveer acht, de oudsten tegen 
de twintig. Allemaal misbruikt en verwaarloosd. Een wezenloze 
blik in de ogen. Compleet getraumatiseerd. Dick en Judith willen 
er met de stichting voor deze tieners zijn. “De meiden hebben 
allemaal een afschuwelijk verhaal. Eén meisje werd verkocht aan 
jongens door haar oma die hierdoor inkomsten kreeg. Een ander 
was tempelprostituee.” Via de overheid komen de meisjes uitein-
delijk bij het opvanghuis terecht en zo krijgen ze de hulp die ze zo 
hard nodig hebben. “Rust, liefde en aandacht. Datgene waar ieder 
mens recht op heeft. En ze leren Jezus kennen, want het opvang-
huis heeft nadrukkelijk een christelijke identiteit. Zo mooi om te 
zien dat de liefde van Jezus letterlijk het verschil maakt.” 
Herinneringen komen boven bij Judith als ze daarover vertelt. 
“We waren in Sri Lanka en een paar dagen eerder was er een 
meisje aangekomen in het huis. Haar moeder was overleden aan 

kanker, haar vader had zelfmoord gepleegd. Ze kwam bij ooms 
in huis, die haar misbruikten. Toen ze hierna in een opvanghuis 
kwam, werd dit verwoest door de tsunami. Meerdere zelf-
moordpogingen volgden. Het meisje was er slecht aan toe. Ze 
kon geen enkele emotie meer uiten, haar ogen waren leeg.”  
Een paar maanden later, als Dick en Judith weer terug zijn 
in Nederland, ontvangen ze een foto. “Dat was zo bijzonder. 
Hetzelfde meisje had nu een stralende blik in haar ogen. Ze had 
Jezus aanvaard, ontving echte liefde en kon een nieuw leven 
beginnen. Dan denk je: Hier doen we het voor.” 

Er is in de afgelopen periode heel veel verbeterd in het project. 
Er kon een stuk van 10 hectare grond gekocht worden, waarop 
een nieuw meisjeshuis gebouwd werd. Op het grondgebied 
zijn veel kokosnootbomen, bassins met vissen, maar ook een 
gedeelte waar de verbouwing van gewassen plaats vindt. Zo 
willen we de zelfvoorziening stimuleren. 
Het opvanghuis wordt bijna volledig vanuit Nederland gefi-
nancierd. Donateurs, giften en acties maken dat mogelijk. Als 
stichting zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers die ons 
helpen. Een goede bron van inkomsten is het maken van bijbel-
hoezen. Al het geld dat binnenkomt gaat rechtstreeks naar het 
opvanghuis. Wat betreft de financiering is er altijd rust geweest 
bij Dick en Judith. Soms stopte een donateur, maar er kwam 
er altijd een voor terug. “Het project hebben we echt van God 
gekregen om voor te zorgen en het is zo duidelijk in die 10 jaar: 
Hij is trouw!”  

Het wordt een bijzondere reis vanwege het jubileum. “Verschil-
lende vrouwen die inmiddels weer een leven hebben opge-
bouwd en getrouwd zijn, komen voor één dag terug voor een 
reünie. Een feestelijk moment. Je ziet ook de dankbaarheid van 
de meisjes als we er zijn. Dat stimuleert ons ook weer enorm 
en geeft dankbaarheid en blijdschap.” 
Tien jaar inzet voor een meisjeshuis. Het heeft veel gekost, tijd 
en energie. Maar zo ervaren Dick en Judith dat niet. We doen 
het met elkaar als bestuur en vrijwilligers. “We hebben het nooit 
gevoeld alsof het een offer is.” zegt Judith. “We zijn alleen maar 
dankbaar dat we dit mogen doen. Dat wij deze taak van God 
gekregen hebben maakt ons stil. God heeft ons deze passie gege-
ven. Zolang het mogelijk is, willen we er voor deze meisjes zijn.” 

Dick en Judith van Noort  
“Het heeft nooit als een offer gevoeld.”
Dick en Judith van Noort:  
“Het heeft nooit als een offer gevoeld.”

ZOMERS 
MET EEN 
MISSIE

3

Meer weten over de stichting van Dick en Judith? 
Kijk op: www.iemandgeeftommij.nl
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Vrijwel elk moment draait er wel een superheldenfilm 
in de bioscoop. De reeks begon met bekende namen als 
de X-men, Batman en Spider-man en inmiddels krijgen 
ook redelijk onbekende namen als Antman en Aquaman 
hun eigen film. Ik mag er graag naar kijken, maar ik zou 
er hier niet over schrijven als ik de films alleen maar als 
vermakelijke actiefilms zou zien. Als je er eenmaal oog 
voor krijgt zie je gelijkenis met die andere superheld van 
2000 jaar geleden. Ook Jezus had superkrachten, hij liep 
over het water, wekte doden tot leven en bracht een 
storm tot stilstand. Superkrachten die je nu allemaal ziet 
passeren in de bioscoop. En ook de edelmoedigste van 
alle superkrachten komt voorbij, zelfopoffering. Filmma-
kers doen geen moeite meer de parallellen te verhullen. 
In één van mijn favoriete films, de tweede spider-man 
(voor de liefhebbers: die uit 2004) lopen altijd de rillingen 
over mijn rug als de held een trein met reizigers redt, door 
zichzelf voor de trein vast te klampen. Het is haast een 
kruisiging, en als de held ineenzakt wordt hij opvangen 
door de mensen die hij gered heeft, en wordt hij neerge-
legd, zelfs een wond in zijn zijde ontbreekt niet.
Weet je wat ik zo gaaf vindt? Mensen dromen van 
superhelden. Ze krijgen er geen genoeg van. Ze betalen 
keer op keer een tientje in de bioscoop om anderhalf uur 
te geloven in een superheld. En dan gaan ze naar huis, 
wachtend op de volgende film van Marvel of DC. En wij? 
Nou? Cool toch!

Tjitske den Hollander over 

De uitnodiging - W. Paul Young
Het boek gaat over Mack die een briefje krijgt met een 
uitnodiging -schijnbaar van God- om terug te gaan naar een 
plek waar hij heel veel verdriet heeft ervaren/opgelopen. 
Het grote verdriet dat door die gebeurtenis altijd bij hem 
is. Hij besluit naar de plek des onheils te gaan: De hut. Wat 
Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig. 
Het boek raakt me enorm diep in mijn ziel. Wat dragen 
wij mensen vaak gebrokenheid van intimiteit en eenheid 
(en de daaruit voorkomende pijn) met ons mee waar 
we niet over praten. Het beïnvloedt ons denken over 
onszelf en anderen, het beïnvloedt onze waarnemingen 
en verwachtingen, hoe we iets ervaren, welke keuzes we 
maken voor de toekomst. 
In het boek wordt Mack meegenomen op een reis, zowel 
pratend met God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Hij 
stelt daar vragen die ik ook wel eens stel in deze wereld 
van gebrokenheid. Zijn eerlijkheid over zijn twijfels en 
vraagstukken komen echt binnen bij mij. 
Daarbij staan er (in mijn beleving) zoveel wijze woorden 
in dit boek die mijn hart aanraken. Het leert mij het 
verdriet (dat ikzelf vasthoudt) eruit te gooien zodat God 
mij ook op die plekken kan omarmen met Zijn liefde en 
deze kan genezen. 
Zinnen als:
• ‘Als je leeft alsof je niet geliefd wordt, is dat zoiets als 
het kortwieken van een vogel die je zo zijn vermogen om 
te vliegen ontneemt.  En dat is niet iets wat ik (De Vader) 
voor jou in gedachten heb.’
• ‘Vertrouwen is de vrucht die voortkomt uit een relatie 
waarbinnen je weet dat je geliefd bent.’
• ‘Het is buitengewoon moeilijk om iemand te redden als 
die persoon je niet vertrouwt.’
• ‘Wij schiepen een cirkel van relaties, net als die van ons,  
maar nu voor mensen. Maar jullie afhankelijkheid van de 
zucht naar macht en zelfverwezenlijking heeft in feite de 
relatie, waar jullie hart zo naar verlangt, vernietigd.’
• ‘Jezus hield niet vast aan zijn rechten, Hij koos ervoor 
dienaar te zijn en te leven vanuit zijn relatie met Pappa.’
• ‘Wat wij graag zien is dat je je richt op ons en dan 
zullen wij in je komen wonen, en dan zullen we samen 
optrekken. Die vriendschap is echt, niet ingebeeld. 
Hiertoe ben je bestemd, om dit leven, samen met mij, 
in een dialoog, op deze gezamenlijke reis te ervaren. Je 
mag delen in onze wijsheid en leren lief te hebben met 
onze liefde.’
Maar een kleine greep citaten uit dit boek dat 
geschreven was voor enkel de kinderen van de
schrijver en op wonderlijke wijze als bestseller in 
Amerika terecht kwam. 

Jouw film, boek of muziek delen? 
Mail naar  magazine@mozaiek0318.nl

“Ik vertel er thuis eigenlijk niets 
over. Nee, mijn gezin merkt  
eigenlijk niets van mijn werk voor 
Mozaiek0318.” Dochter Lisanne 
stribbelt tegen: “O jawel hoor! Als je 
bezig bent, mogen we je niet storen. 
Als we dan iets vragen, zeg je altijd: 
‘Nu even niet, ik ben nu bezig’.” 
Iedereen lacht, want dat is toch wel 
waar. “Maar het is toch helemaal 
niet interessant wat ik voor  
Mozaiek0318 doe?” Aan het woord 
is Daniëlle Verhoek. Heel beschei-
den vertelt ze over het vele adminis-
tratieve regelwerk dat ze doet voor 
Mozaiek0318. Gaandeweg haar 
verhaal blijkt hoe ze onopvallend 
heel veel werk verricht achter de 
schermen van het kinderwerk. 

Daniëlle, getrouwd met Bert en 
moeder van Lisanne, Jorik en Riva-
no, is sinds 2013 deel van Mozai-
ek0318. “Daarvoor waren we actief  
binnen ‘Wake up’, een stichting voor 
geestelijke groei. Toen dat stopte, 
vonden we het belangrijk om als 
gezin weer bij een gemeente te ho-
ren. Zo vonden we onze plek binnen 
Mozaiek0318. Met name de predi-
king spreekt me erg aan. Natuurlijk 
is alles er omheen ook geweldig. 

Het is het totaalplaatje. Maar het 
gaat toch naar mijn mening om het 
Woord, dat je oplaadt.”

Na ongeveer een jaar benaderde Ka-
rin Koornstra Daniëlle met de vraag 
of ze kinderwerker wilde worden. 
Daniëlle: “Dat zag ik niet zitten. Het 
is gewoon niet m’n ding. Ik had wel 
zin om iets te gaan doen, maar wil-
de iets vinden dat echt bij me past. 
Als iets je hart heeft, dan krijg je er 
energie van. Zoiets wilde ik vinden 
en daarom legde ik het in Gods han-
den. Niet lang daarna vroeg Karin 
of ik dan de administratie van het 
kinderwerk wilde gaan doen. Toen 
maakte mijn hart een sprongetje!”
De administratie van het kinderwerk 
houdt meer in, dan je in eerste 
instantie zou denken. Daniëlle’s 
werk bestaat voornamelijk uit het 
mailcontact met alle teamleiders, 
kinderwerkers en buddy’s, maar 
omvat bijvoorbeeld ook het maken 
van het zomerrooster en de badges. 
“Soms krijg ik ook mails van ouders 
met vragen. Zo kreeg ik pas een mail 
van ouders, die hun kind wel naar 
de kinderdienst wilden brengen, 
maar dit lastig vonden omdat hun 
kind een ‘gebruiksaanwijzing’ had. 

Toen heb ik met trots kunnen 
melden dat we Parelkids hebben.”
Bijna verontschuldigend zegt Daniëlle: 
“Sommige mensen kunnen zich, 
denk ik, niet voorstellen dat dit werk 
leuk is om te doen. Maar ik vind 
het leuk! Ik vind het heerlijk om te 
regelen, structuur aan te brengen. 
Dat is zelfs rustgevend. Het is echt 
mijn dingetje.”

Naast de werkzaamheden voor 
Mozaiek0318, verzorgt Daniëlle ook 
de administratie voor het bedrijf 
van Bert, van het bedrijf van een 
vriendin en de stichting Kind in 
Suriname. Bovendien doen Bert en 
Daniëlle aan crisisopvang binnen 
de pleegzorg. “Sinds 2011 hebben 
we vier kinderen een tijdelijk thuis 
mogen bieden. Dat is fantastisch.”  
Het mag duidelijk zijn dat Daniëlle 
een druk leven heeft. Heeft ze dan 
ook nog verdere ambities? “Ik ben 
nu even te druk voor nieuwe of 
andere dingen. Maar ik heb ze wel! 
Bert en ik hebben best wat dromen. 
En binnen Mozaiek0318 heb ik ook 
best nog wat ambities. Laat God z’n 
ding maar doen!” 

Werk in de kerk: 

Daniëlle Verhoek
tekst: Anja Hardeman  •  foto: Eelco Noortman
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Als iets je hart heeft, dan 
krijg je er energie van

Even delen

Martin de Wit over 

Superheldenfilms

Marga Veer over 

Cornerstone - Hillsong
Dit lied is mijn favoriete lied geworden. 
In de tijd dat het met ons als gezin 
niet goed ging, man en zoon langdurig 
zonder werk, financiële zorgen, e.d. heb ik mogen ontdekken wat mijn 
geloof waard is. Door Jezus’ Liefde bleef ik sterk (Weak made strong). Ik 
wist waar ik terecht kon met mijn vragen en zorgen. (My anchor holds 
within the veil). Hij is  de Rots waar ik altijd op kan bouwen. Mijn anker 
is verankerd in Hem. Trough  the storm, He is Lord, Lord of All. Door de 
stormen van het leven blijft hij bij mij, houdt Hij mij vast. Dit heb ik ook 
zo mogen ervaren. Daar waar mensen het laten afweten blijft Hij erbij.
Hij is mijn Cornerstone, mijn hoeksteen op wie ik kan en wil bouwen. Ik 
kan dit lied niet zingen of ik ben in tranen. Omdat het mij overweldigd 
dat Hij zo om mij geeft, dat hij zelfs zijn Zoons Bloed voor mij over had.

mailto:magazine%40mozaiek0318.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=WfV-0Yv5vNY
https://www.youtube.com/watch?v=bV3rYXc152E
http://www.bol.com/nl/p/de-uitnodiging/1001004006051880/
https://www.youtube.com/watch?v=SjOVlcqhedM
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“Ezechiël betekent: ‘God maakt sterk’. God is nog lang 

niet klaar met dit jochie. Dat geloven wij. God doet  

wonderen.” Aan het woord is Jaël Verheij. Vanaf het 

begin van Mozaiek0318 is zij -samen met haar man  

Johann- deel van de gemeente.  

Ze hebben een zoontje van net twee: Benaja. Sinds een 

aantal maanden is hij de grote broer van Ezechiël.  

Al tijdens de zwangerschap bleek dat er iets mis was 

met het ruggetje van het kleine mannetje. Het verhaal 

van een nieuw leven met een pittige start.

Nieuw leven: Ezechiël Verheij

Johann is hoofdwerktuigkundige 
op de internationale koopvaardij. 
Hierdoor is hij in totaal zes maanden 
per jaar werkzaam in het buitenland. 
Afgelopen november, toen Jaël toe 
was aan de 20-weken echo, voer Jo-
hann op de Atlantische oceaan. Jaël 
kreeg tijdens de echo te horen dat 
er iets mis was met het ruggetje van 
de baby. “Ik probeerde direct Johann 
te bereiken. Ik belde naar zijn werk 
en vroeg of er een mogelijkheid was 
dat Johann terug naar Nederland 
kon komen. ‘Toevallig’ zouden ze de 
volgende dag een stop maken in Las 
Palmas en zou er iemand beschik-

baar zijn om hem af te lossen. Ik 
geloof niet dat het toevallig was. Net 
als het feit, dat ik net in de krant had 
gelezen over prenatale operaties in 
België. Ik wist toen nog niet, dat dat 
bij mij zou gaan gebeuren.”

Prenatale operatie
De weken daarna verlopen hectisch. 
Eerst moet Jaël vanuit Nijmegen 
worden doorverwezen naar Leuven. 
Daar onderzoeken ze of Jaël en haar 
baby in aanmerking komen voor een 
prenatale operatie.  Ze komen door 
de selectie en half december is Jaël 
de veertiende vrouw in het  

tekst: Anja Hardeman  •  Fotografie: Johan en Jaël Verheij

 “Ik kon Johann alleen bereiken via 
Whatsapp. En er was op dat moment 

geen terugkeer te regelen.”

Universiteitsziekenhuis in Leuven, 
bij wie deze operatie plaats vindt.  
“Het was allemaal heel spannend”, 
zegt  Jaël. “Maar ik werd er zo in  
bevestigd! Buiten de buik had  
Ezechiël er veel meer pijn van  
gehad. En uiteindelijk is het ook 
heel positief verlopen allemaal. 
Een week na de operatie mocht 
ik naar huis. Omdat Johann toch 
weer moest gaan, mocht ik bij mijn 
ouders in huis met Benaja.” Jaël lag 
twee maanden lang op een bed in 
de woonkamer van haar ouders. 
Haar groeiende buik zorgde voor 
veel pijn. Iedere week was er de rit 
naar Nijmegen voor de controles. 
“Kleine uitjes hielden me op de 
been. Af en toe, als ik me wat beter 
voelde, reed ik soms even met de 
auto naar huis. Maar ook daar had 
ik een soort buitenaards gevoel. 
Niets was even mijn thuis.“ 

Spoedkeizersnee
Op een dag in februari gaat Jaël 
nietsvermoedend voor haar we-
kelijkse controle naar Nijmegen. 
Daar ontdekken ze veel vocht in 
het hoofdje van de baby. De artsen  
willen zo spoedig mogelijk een drain 
aanbrengen. “Daar schrok ik van, 
want Johann was er niet,” zegt Jaël. 
“Ik kon Johann alleen bereiken via 
Whatsapp. En er was op dat mo-
ment geen terugkeer te regelen.”  

De artsen planden, hoewel de baby 
nog erg jong was, een spoedkeizer-
snee. Na overleg met haar ouders, 
vroeg Jaël haar vader om bij de be-
valling te zijn. “Tijdens de operatie 
lag ik te appen met Johann. Toen 
Ezechiël geboren was, knipte mijn 
vader de navelstreng door en vroe-
gen de verpleegkundigen aan hem 
of hij trots was. Dat was allemaal 
heel bijzonder. Mijn vader is de hele 
tijd bij Ezechiël gebleven.”

Strijdkracht
De dag na de geboorte werd er 
bij Ezechiël een permanente drain 
geplaatst. Daarna maakte hij  steeds 
kleine stapjes vooruit. De prognoses 
zijn positief. “Maar we zijn er nog 
niet. Ezechiël zal de rest van zijn 
leven in de gaten worden gehou-
den en binnenkort zal hij worden 
geopereerd aan zijn heupjes. [Deze 
operatie heeft 17 juni jl. plaatsge-
vonden, red.]  Het is zo’n fantastisch 
jochie. Zonder God had ik dit nooit 
volgehouden. Ik had het volste recht 
om in de put te gaan zitten, maar 
ik heb de strijdkracht gehouden. 
En Ezechiël is tot in detail door God 
gemaakt. Ook hij krijgt de kracht die 
hij nodig zal hebben.”

Johann en Benaja

 Trotse mama Jaël
Meer nieuw leven:

23/2 Ezechiël Verheij, 
zoon van Johann en Jaël

21/1 Lisa Stapert, 
dochter van Jaap en Hilde (geen foto)

14/2 Ava van den Brink, dochter van Coen en Loesje

2/3 Sem Zietsma, 
zoon van Joël en Nanda

1/4  Elize van de Fliert, 
dochter van Jaap en Karin

29/4 Yerik Stegeman, zoon van Rutger en Floriana

12/5 Loïs Freeke, dochter van Matthijs en Marijke

25/5 Elin Stalenhoef, dochter van Marcel en Petri
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Iedere maand proberen ze een 
andere sport uit. Maar een topspor-
ter hoef je er niet voor te zijn. “Een 
sportieve instelling is voldoende. 
Verder gaat het er om dat we in een 
ontspannen sfeer elkaar beter leren 
kennen.” zegt organisator Dick Boon.
Sinds het begin van dit jaar komt de 
Love2Meet sportgroep maandelijks 
bij elkaar. Het begon in een plaatse-
lijke gymzaal. “Waar ik vandaan kom 
qua kerk, was het gebruikelijk dat 
je naar huis ging als de dienst was 
afgelopen.” zegt Dick Boon. 

“Vanaf het moment dat ik met 
mijn gezin naar Mozaiek0318 ging, 
voelde ik me een beetje alleen na 
de dienst. Ik ben niet iemand, die 
zomaar op anderen af stapt. Ik heb 
me toen opgegeven bij Gerdien de 
Wit. Sporten is echt mijn ding, dus 
een Love2Meet groep met dat the-
ma was voor mij  logisch. Het is een 
goed middel om mensen te leren 
kennen. En dat blijkt ook, want onze 
groep bestaat inmiddels uit vijftien 
mensen. Maar er kunnen er nog 
veel meer bij hoor!”

sport
tekst: Anja Hardeman  •  foto’s: Suzanne van der Knijff

Bootcamp
Je mag wel zeggen dat Mayerli 
Schuurmans de meest fanatieke is 
van het stel. Dat is te verklaren van-
uit haar sportachtergrond. Ze heeft 
een sportopleiding gedaan en zich  
gedurende acht jaar moeten ontzien 
door een verwaarloosde enkelblessu-
re. De derde bijeenkomst gaf ze haar 
groepsgenoten een Bootcamp-les. 
Mayerli: “Ik vroeg hen:  ‘Weet je het 
zeker?’ Het was heel pittig voor ze. 
Ik heb er erg om gelachen. Maar ze 
gingen er wel voor en dat was leuk 
om te zien.” Voor Mayerli heeft  de 
Love2Meet sportgroep een grote 
meerwaarde: “Je kan jezelf zijn met 
sporten. Je hoeft er niet mooi uit te 
zien. Je maakt je hoofd lekker los 
tijdens het sporten.”

Diversiteit
Ook voor Anne van der Mark was de 
groep een welkome manier om meer 
mensen te leren kennen. Anne: “Je 
merkt het echt wel dat het helpt. Nu 
praten we met elkaar voor en na de 
dienst en drinken vaak samen even 
koffie. Het creëert een ontspannen 
sfeertje.”  Ook de diversiteit spreekt 
Anne aan. “Ik vind het beachvolley-
ballen erg leuk, want dat doen we 
’s zomers vaak. Maar het mountain-
biken vond ik echt een uitdaging, 
want dat had ik nog maar één keer 
eerder gedaan. Toen heb ik wel gren-
zen voor mezelf verlegd. En voor één 
van de volgende keren is het voorstel 
gedaan om te gaan blowkarten. Dat 
lijkt me ook erg leuk.” 

meer weten over 
love2meet? Mail naar 
l2m@mozaiek0318.nl

Zeer ontspannen en vrolijk zien 

ze eruit. De een wat fanatieker dan de 

ander. Maar alle acht gedreven 

om de bal over het net te krijgen. 

Op een zonnige donderdagavond 

oefent de Love2Meet sportgroep zich 

in het beachvolleybal. 

Iedereen welkom
Niet alle vijftien groepsleden zijn er 
elke maand bij.  Dick: “Dat is gewoon 
pech hebben. We organiseren iedere 
maand iets en vaak moet je daarvoor 
reserveren. Maar dat niet iedereen 
altijd aanwezig kan zijn, dat hou je 
toch. Maar dit is zo mooi dat de kans 
groot is dat er nog veel meer mensen 
zullen aansluiten.” Anne: “Ja, dat 
zou leuk zijn. Iedereen is welkom. 
Het zou leuk zijn als we over drie 
jaar hier alle drie de volleybalvelden 
vol hebben en dan ook nog moeten 
wisselen!”

mailto:l2m%40mozaiek0318.nl?subject=
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Zendingsdagboek:   aftellen tot het vertrek
We worden raar wakker. O ja, de aardbeving. 
Gisteren. Na de eerste berichten hebben we 
intensief het nieuws gevolgd tot ’s avonds 

laat. Samen met de kinderen keken we journaal. 
Verwoesting. Chaos. Mensen die met hun handen graven 
naar dierbaren. Jaïr, Ezra en Imre zien leeftijdsgenootjes 
tussen de puinhopen van wat hun huis, hun straat was. 
Zouden ze nu bang worden om naar Nepal te verhuizen? 
Vannacht hebben ze in elk geval rustig geslapen.
Vandaag is het ook de laatste ‘Mission Possible’-zondag 
in Mozaiek. Dat hoort vreemd bij elkaar. We hebben een 
flip-over waar mensen gebedspunten en bemoedigingen 
kunnen opschrijven voor Nepal. Gaaf hoeveel mensen 
dat doen. Wij sturen ze door. En we mogen 14 nieuwe 
donateurs verwelkomen. Vanwege de aardbeving? Dat 
zou een dubbel gevoel geven. Of nee, waarom. Het land 
hééft meer dan ooit hulp en hoop nodig. Juist voor de 
lange termijn.
’s Avonds hebben we een ‘Mission Possible’-avond: een 
intieme avond van ontmoeting en aanbidding, met zo’n 
dertig mensen. We delen kort iets over de afgelopen 
tijd: de onzekerheid, het wachten, wat dat doet met ons 
gezin. En terwijl we vertellen raken we opnieuw bewust 
dat het Góds missie is waar wij in delen: 

deze voorbereiding is voor God even bruikbaar als de 
uitzending zelf. Hier samen zijn om hem groot te maken, 
elkaar bemoedigen, opnieuw onze afhankelijkheid 
ontdekken… in plaats van onze eigen doelen en ons 
ongeduld.
Vanavond spreekt een aantal mensen concreet uit 
‘wachter op de muur’ te willen zijn in gebed voor ons 
gezin. Na weken met de nadruk op fondsenwerving een 
heerlijke avond over het fundament onder onze uitzen-
ding. Waarop we duidelijk merken dat onze missie niet 
iets is van alleen ons gezin, maar van een grote kring 
broers en zussen op de muur.

Mijn (Ina’s) wekker gaat om 5 uur: Konings-
dag! Jaïr wilde wel een keer met mij mee 
naar de vrijmarkt in Zuid om in alle vroeg-
te leuke dingen te scoren voor weinig… 

Zo leuk (vinden wij ☺). En gezellig om dat met je 
oudste zoon te doen. Het scoren bestaat dit jaar vooral 
uit praktische dingen als kleding en Nerfs. We merken 
dat we met andere ogen naar dat leuke oude kastje of 
groot speelgoed kijken. Het kan toch niet mee straks. 

Regelmatig berichten van bekenden uit Nepal: iedereen 
van Interserve en UMN is veilig, sommigen zijn alles 
kwijt. Veel naschokken. Buiten slapen, onzekerheid, 
puin en stank. Maar ook: burenhulp, verbondenheid, 
gebed. Onze eerste reactie was “waren we er maar, dan 
konden we wat doen”. Maar snel beseffen we wat er 
had kunnen gebeuren, wat dat voor de kinderen had 
betekend, en dat je helemaal niets kunt doen. “Daarom 
zijn jullie nog niet weg.” We zijn dankbaar dat we er niet 
middenin zitten. Maar we merken ook hoe verbonden 
we al zijn met het land en de mensen, en hoe het ons 
raakt dat dit land dat al zoveel armoede kent zo zwaar 
getroffen wordt. Waarom Heer? 

“Wat betekent de aardbeving voor jullie?” 
Die vraag krijgen we vaak, en hebben we 
zelf ook. Ons werk straks? Ons dagelijks 
leven? We hebben al vaak geleerd onze 

verwachtingen niet té concreet te maken. Ook 
onze rol straks ligt niet in beton vast: we zijn beschik-
baar voor werk in Gods koninkrijk.

Zendelingenechtpaar 

Arno en Ina van Turennout 

bereidt zich voor op een vertrek 

naar Nepal. Al twee jaar zijn 

ze in voorbereiding op de 

grote stap, waarin ze alles 

achter zullen laten, voor een 

langdurige zendingsmissie met 

hun hele gezin. In de maanden 

voor hun vertrek houden ze 

voor Mozaiek0318 Magazine 

een dagboek bij.
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27ZMAANDAG
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30DONDERDAG
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Vandaag een medicijnverklaring geregeld en op-
gestuurd naar het CAK. Ezra heeft medicijnen die 
we mee willen nemen. Dan moet je een Engelstalige 
verklaring bij de huisarts aanvragen en die naar het CAK 
opsturen voor een stempel. Na een paar weken krijg 
je dat terug en mag het door naar het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor de volgende stempel. Yeah.
’s Avonds hebben we bidstond bij Kathelien Troost.

De wekker gaat heel vroeg: rond half zes 
rijden we weg voor onze vakantie! Heer-
lijk! Het voelt als een voorrecht om er 
tussenuit te gaan, maar we kregen ook 

het advies om even rust en afstand te nemen na 
de afgelopen periode. En op te laden voor de tijd die 
komt. Alle vijf dachten we daarbij aan kamperen in 

Frankrijk, dus we hebben twee weken een tent in de 
Ardêche. Daar zijn heel wat meer Nederlandse kinderen 
op meivakantie, gezellig! 

We kamperen op een terrascamping. 
Tussen de terrassen loopt een asfaltweg-
getje naar beneden. Ezra is daar al wat 
keren met z’n step afgeraced. Dan zien 

we Jaïr opeens opstappen en gaan. Eh, Jaïr? Die 
stept bijna nooit… Hij gaat steeds sneller en verdwijnt 
achter een caravan. Even later een enorme kreet. Snel 
zijn we bij hem: bloed, schrammen, pijn… Gelukkig had 
Ina net onze EHBO-voorraad aangevuld. Een uurtje later 
zijn alle gaasverbandjes en pleisters op… “Dit doe ik 
nooit meer”, zegt Jaïr wel tien keer. Deal.

Vandaag vonden we een heel bijzonder mailtje in 
onze mailbox. Een overleden dame die ook 
gebedspartner was laat ons een bedrag na voor 
ons werk in Nepal. Daar zijn we even stil van. 

God voorziet op bijzondere manieren!

Vandaag berichten over een tweede aardbe-
ving in Nepal, maar weinig details. De wifi op 
de camping is niet al te best.

Vóór de aardbevingen hebben we via de orga-
nisatie in Nepal (UMN) woonruimte vast-

gelegd voor de eerste maanden in Kath-
mandu. We kregen een ruim ‘oppashuis’ 
aangeboden voor een relatief lage huur, 

doen dus! In de wijk waar we vanwege de vei-
ligheid ‘verplicht’ moeten wonen. We zien nu waarom: 
terwijl grote delen van Kathmandu zwaar beschadigd 
zijn, staat in deze wijk vrijwel alles nog overeind.
Vandaag krijgen we echter een mailtje dat de huidige 
huurder (die werkt voor Tear) vanwege de ramp langer 
wil blijven. En dat UMN daarin heeft toegestemd: onze 
aankomst is immers nog niet definitief. Onze eerste 
gedachte: “Hé, gaat dat zomaar? We hadden het toch 
vastgelegd?” Oei, een echte Hollandse reactie…

Vanochtend bericht vanuit Nepal dat we nog 
niet in juli kunnen komen. Nog teveel chaos, 
en ze zijn zelf té gestresst. “Eind septem-
ber” lijkt een betere optie. Geen complete 

verrassing natuurlijk, maar bevestigt wel dat we 
nog moeten wachten. Net nu de financiële steun zover 

gegroeid lijkt dat we echt kunnen kijken naar vertrek. 
Allerlei gedachten: ons huis loopt af in juli, de kinderen 
konden in de vakantie zo mooi van school wisselen… Te-
gelijk weten we dat onze zorgen peanuts zijn vergeleken 
met wat mensen in Nepal momenteel meemaken. Maar 
het is opnieuw even schakelen.
We vertellen het ’s avonds gelijk aan de kinderen. Die 
reageren redelijk rustig. Of is het gelaten, en zijn ze 
uitstel inmiddels gewend?

Pinksteren! De zon schijnt, ’s morgens een 
prachtige dienst in Mozaiek: Kees spreekt 

over ‘de gegijzelde Geest’, en Harry die 
vertelt hoe de Geest zijn leven radicaal 

veranderde. We herkennen ons wel in die 
twee kanten: soms lijkt Zijn leiding zo overduide-

lijk, een andere keer zijn we maar heel voorzichtig in 
onze verwachtingen.
Vandaag is het ook Ina’s verjaardag én 25 graden, dus 
bezoek, gebak en de bbq aan. Genieten, kostbare tijd 
met familie en vrienden. Dat realiseren we ons vandaag 
extra goed. Opa’s en oma’s moeten hun kleinkinderen 
straks lang missen, en andersom. Vrienden die je ken-
nen in pieken en dalen, en die je lange tijd niet zult zien.

Vanmorgen een belangrijke afspraak bij Interser-
ve: waar staan we, kunnen we vertrek gaan 

plannen? We bespreken de financiën: de 
ondersteuning is flink gegroeid, we kunnen 
concreet naar vertrek werken als we tegelijk 

blijven werken aan het laatste stukje. Mission 
Possible! Gaaf, mooie stap, zegen! 

Praktisch gezien zijn de meeste voorbereidingen klaar. 
Qua planning richten we ons op wat Nepal aangeeft: 
eind september.
We merken vandaag ook hoe snel we rust krijgen bij 
het uitstel naar september. Natuurlijk is het beter, liever 
goed starten dan overhaast. 

Onze huurbaas mailt wanneer we vertrek-
ken. Eerder zei hij dat hij graag in juli terug wil in 

zijn huis. We sturen antwoord over de nieuwe situatie, 
met de vraag of we tot eind juli kunnen blijven, zodat 
we naar een andere plek kunnen als de kinderen vakan-
tie hebben. Zijn reactie is even verrassend als gaaf: “Het 
lijkt me voor jullie veel werk en onrust om tussentijds te 
verhuizen. Jullie kunnen nog blijven.” Hoe heerlijk is dat. 
Dat geeft een hoop rust! Dank u Heer!
De medicijnverklaring is weer binnen. Klaarmaken en 
opsturen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens ons voorbereidingsjaar in Engeland wa-
ren we deel van een ‘Church of England’-ge-
meente. We hebben veel mensen leren 
kennen en regelmatig in de dienst mogen 

delen over onze missie. Ons latere vertrek 
geeft gelegenheid om het contact met hen weer aan 

te halen. Vandaag sturen we een mail: zijn we welkom? 
Past bijvoorbeeld het weekend van de 14e? Sinds ons 
vertrek is er een nieuwe voorganger die ons niet kent. 
Zou hij enthousiast zijn?

Al voor de middag hebben we reactie uit 
Engeland: “Het is vast Gods plan dat jullie 
komen, want die zondag is het thema ‘Into 
the world’! Jullie zijn meer dan welkom, ik 

maak m’n preek wat korter!” Duidelijk genoeg…

Regelmatig praten we even bij met Cees van 
Harten over de voorbereidingen van onze 
uitzending. Vanochtend doen we dat heerlijk 
in het zonnetje in de tuin. We vieren dat we 

richting concreet vertrek gaan, en praten over wat er 
nog moet en mag gebeuren, ook in Mozaiek.

We hebben oppas voor de kinderen voor komend 
weekend, dus vandaag tickets geboekt voor 

de ferry naar Engeland. ’s Avonds hebben 
we overleg met onze ThuisFrontCommissie.

’s Morgens de nieuwste nieuwsbrief afge-
maakt, inclusief een versie voor onze 
Engelse lezers. Daarna opgestuurd naar 
Jannette van onze TFC, die zorgt voor 

een snelle verspreiding. ’s Middags gesprek in 
De Basiliek met Ferry over de communicatie in Mozaiek 
richting onze uitzending.

Vandaag voorbereiden voor ons ‘werkbe-
zoek’ aan Engeland. Zin in! Natuurlijk 
gaan we delen over de missie zelf, maar 
we willen vooral over het afgelopen jaar 

vertellen: over verwachtingen, uitstel, onze-
kerheid, teleurstelling, frustratie... Maar ook over wat 
God ons heeft laten zien, doorbraken, voorziening. Om 
hiermee onze Engelse broers en zussen te bemoedigen: 
God is trouw, maar Zijn plannen en timing zijn soms 
anders dan die van ons.
Helaas valt een deel van onze voorbereiding in het 
water: als Arno ’s avonds even voetbalt met de jongens, 
krijgt Ezra een bal tegen z’n hand. Hij heeft flinke pijn. 
Een belletje naar de huisartsenpost. “Kom toch maar 
even langs.” Even? Om middernacht, na 4,5 uur, is Ina 
weer thuis. Met Ezra, en een pols in het gips… En dan 
moeten we nog inpakken.

Na een paar uur slaap brengen we de kids 
naar school en regelen we snel de laatste 
dingen. Leve ouders die het weekend 

oppassen! Om 10 uur rijden we richting 
Calais. Gelukkig halen we de boot.

Tegen tienen rijden we de parkeerplaats 
op van St James Church. Wat een har-
telijk weerzien! We maken kennis met 

de nieuwe voorganger. Net als in Mozaiek 
is hier voor de dienst een ‘bakkie troost’. Met iets 

erbij, want we hebben Hollandse stroopwafels meege-
nomen. Hier zijn minder bezoekers dan in Mozaiek: 
100 is genoeg!
Na een inderdaad korte preek over het thema ‘Into the 
World’ mogen wij spreken. We zijn best wat gespannen, 
maar we krijgen de goede woorden. Daarna wordt er 
voor ons gebeden, iemand heeft een woord voor ons, 
en vieren we Avondmaal. Verbonden onder het kruis.
Na de dienst worden we verrast en vereerd met een 
‘shared lunch’: veel gemeenteleden hebben iets lekkers 
meegenomen en blijven eten en bijpraten. Gezellig! Een 
aantal mensen meldt zich aan voor onze nieuwsbrief, 
en als donateur. Moe maar dankbaar rijden we naar ons 
logeeradres. Morgenvroeg terug naar Holland. 
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Shared lunch

De voorbereidingen 
blijven volgen? 
Check www.arnoenina.nl

http://www.arnoenina.nl
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Zoek de 10 verschillen

PUZZELPAGINA Geheim ontrafeld
In het vorige Magazine stond een raad-

selachtige boodschap met allemaal gekke 

tekens. Heb jij ontdekt wat daar stond?

Als je voor ieder teken de juiste letter had 

gevonden, stond er het volgende te lezen:

IEDER KIND IS EEN PAREL IN GODS HAND

Je vergeet dit misschien wel eens, en het 

gevoel is ver te zoeken soms, als je ergens 

van baalt of als je gepest wordt. Maar je 

mag weten dat het zo is, en je hoeft er niet 

eens buitengewoon knap in het oplossen 

van raadsels voor te zijn. Jij bent een parel 

om jouw eigen speciale dingen, die  

misschien een ander weer niet heeft. 

Zo heeft ieere parel iets bijzonders. 

Geeneen ziet er het zelfde uit, maar ze zijn 

stuk voor stuk prachtig en heel uniek!

Oplossing rebus uit nummer 2: 
IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN
20 verschillen: ZIE HIERNAAST 

De oplossingen van de puzzels op deze pagina vind je weer 
in het volgende nummer van Mozaiek0318 Magazine
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Zomerkruiswoordpuzzel
 Van links naar rechts
4. Als je geen school hebt, heb je...
6. Heb je nodig als je een kuil gaat graven. 
8. Hier hoef je niet naar toe als je vakantie hebt. 
9. Slaap je in, als je kampeert. 
10. Zwemmen veel vissen in. 
11. Lekker warm als hij schijnt. 
12. Moet je doen, anders verbrandt je huid in de zon. 
 Van boven naar beneden:
1. Mooi gebouw, waar je een kamer kunt huren. 
2. Doen jongens als ze gaan zwemmen. 
3. Kun je vanaf duiken in een zwembad. 
4. Als je heel ver weg op vakantie gaat, ga je met het...
5. Kun je veel vinden op het strand. 
7. Lekker koud om van te likken. 
10. Doe je om af te koelen.

Bram van Gent (13) woont in Veenen-
daal en is sinds anderhalf jaar actief 
bij Mozaiek0318. Hij gaat na de zomer 
naar de tweede klas van het Christe-
lijk Lyceum Veenendaal en speelt in 
zijn vrije tijd graag jambé. Eén keer 
in de twee weken gaat Bram naar de 
tieneravonden.

“Ik ben opgegroeid in een gelovig 
gezin en voorheen ging ik samen met 
mijn ouders, broer en zussen naar de 
hervormde kerk in Veenendaal. Wat 
ik leuk vind aan Mozaiek0318? Met 
name de Engelstalige liedjes, omdat ze 
wat ‘actiever’ zijn. Als kind vond ik de 
kerk saai, omdat ik een uur stil moest 
zitten, maar nu hoeft dat niet meer.”

Geloof je in God? 
“Dit alles om ons heen kan toch geen 
toeval zijn? Ik geloof zeker in God.”

Waarom ga je naar de 
tieneravonden?
“De tienergroep is heel gezellig.  
Door hier naar toe te gaan maak ik 
niet alleen vrienden op school, maar 
juist ook in de kerk. Dit maakt de 
zondagdiensten leuker.”

Wat zijn je dromen?
“Ik zou graag verpleegkundige 
willen worden. Toen mijn oma in het 
ziekenhuis lag, zag ik hoe bijzonder 
dit beroep was en sindsdien lijkt het 
mij superleuk om verpleegkundige 
te worden.”

Roshani de Wit (31) is getrouwd, 
moeder van drie prachtige kids, 
woonachtig in Veenendaal en werk-
zaam als fitnesscoach bij Curves. Ze 
krijgt veel energie van de tijd die ze 
steekt in tieners. Roshani was al lange 
tijd actief in het jeugdwerk en besloot 
dit bij Mozaiek0318 voort te zetten. 
Inmiddels dient ze alweer twee kleur-
rijke seizoenen in onze gemeente. 

Waarom vind je het leuk om met 
jongeren te werken? 
“Tieners zitten in de groei van hun 
leven. Het is hartstikke leuk om mooie 
gesprekken te voeren en met elkaar 
te lachen. Bovendien is er alle ruimte 
voor zowel diepgang als gezelligheid 
en ik vind het belangrijk om deze brui-
sende groep meer mee te geven over 
het geloven in God. Daarbij bieden we 
de jeugd een veilige omgeving in de 
wetenschap dat God van hen houdt.” 

Wat vond je als tiener van de kerk?
“Ik ben opgegroeid in de gerefor-
meerd vrijgemaakte kerk en ging 
wekelijks naar de kerk. Ik kijk er met 
plezier op terug al vond ik de diensten 
wel wat saai. Toch heeft zich hier de 
basis van mijn geloof gevormd waar ik 
nog steeds op bouw.”

Wat wil je meegeven aan de jeugd 
van Mozaiek0318?
“Mijn verlangen is om verbinding 
centraal te zetten bij de tieners, het 
omkijken naar elkaar, zodat niemand 

zich alleen voelt. We zijn graag actief 
met de tieners: bowlen, samen naar 
de EO-jongerendag en een sing-in 
met Hanne de Vries zijn voorbeelden 
van de verbindende activiteiten. We 
kiezen bewust voor aansprekende 
thema’s zoals social media, hobby’s,  
talenten, seksualiteit en muziek. 
Daarnaast voeren we ook bij de jeugd 
zo veel mogelijk de drie pijlers door van 
Mozaiek0318. God aanbidden, elkaar 
liefhebben en onze omgeving dienen. ” 

Welke vraag zou je aan Jezus willen 
stellen?
“Ik vind het moeilijk te begrijpen 
waarom er zoveel armoede, pijn en 
verdriet in de wereld is. Waarom was 
het niet meteen een groot feest op 
aarde? In Gods woord wordt vaak ge-
sproken over een hoopvolle toekomst 
en daar geloof ik ook echt in.”

Wat verwacht je van komend seizoen? 
Gaaf nieuws! Omdat de tienergroe-
pen steeds groter worden zal de 
groep met de leeftijd van 12 - 15 jaar 
gesplitst worden in twee groepen: 
The Bridge (eerst- en tweedeklassers) 
en Rock Solid (derde- en vierdeklas-
sers). De andere groepen blijven 
gewoon zoals ze zijn. Solid Friends is 
dus voor 16- en 17-jarigen en Durf te 
volgen is voor de leeftijd van 18 tot 21 
jaar. Ik ga komend seizoen voor Rock 
Solid in de nieuwe vorm aan de slag 
en ik  hoop het jeugdwerk van het 
afgelopen seizoen ook in het nieuwe 
seizoen voort te zetten. Eén ding staat 
voorop; we doen het samen met God.

tekst en foto’s: Suzanne van der Knijff

Steeds meer jongeren weten Youth te vinden. Het seizoen 

zit er op. Jeugdwerker Roshani de Wit en jongere Bram van 

Gent kijken terug en vooruit.

Ik geloof zeker in God
“Dit alles om ons heen kan toch geen toeval zijn? ”

Meer weten? Heb je vragen? 

Of wil je je aanmelden als jeugdleider?

Neem dan eens contact op via  

nextgen@mozaiek0318.nl. Op de 

hoogte blijven van de jeugdavonden? 

Check facebook.com/mozaiekyouth

•
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http://magazine@mozaiek0318.nl
http://facebook.com/mozaiekyouth
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L2M
Love2Meet (L2M) is de naam van onze ‘kleine groe-
pen-werk’.  De naam sluit aan bij onze visie, in het bijzon-
der onze tweede speerpunt Van elkaar houden.
Bij L2M gaan we uit van ontmoeting!
Met L2M willen we Mozaiekers aanmoedigen die be-
trokkenheid handen en voeten te geven. Denk daarom 
ook niet te snel: ‘Kleine groepen heb ik niet nodig’. Een 
belangrijkere gedachte is namelijk misschien wel: ‘Wie 
heeft mij nodig?’ Vraag niet alleen ’Wie is mijn naaste’, 
maar ook: ‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’
Dit hangt af van het karakter van de groep. L2M is na-
melijk niet rondom één specifiek onderwerp te kaderen. 
Een kook- of sportgroep heeft namelijk een heel ander 
karakter dan een lotgenotengroep. In de ene groep staat 
namelijk vreugde centraal, terwijl de andere groep sa-
menkomt om verdriet te delen of elkaar te bemoedigen.
Alles wat binnen L2M plaatsvindt moet passen bij de 
visie, missie en cultuur van Mozaiek0318.

Meer weten?
Neem contact op met de contactpersoon van L2M, 
Gerdien de Wit via: L2M@mozaiek0318.nl

LEV avonden
Op de woensdagavond eens in de 14 dagen worden onze 
LEV avonden gehouden.
Deze avonden van verdieping zijn voor mensen die al 
deel zijn van Mozaiek0318 en draaien om een thema. 
Het eerste deel van de avond bestaat uit praise en aan-
bidding. De agenda geeft aan wanneer er een LEV avond 
is en wat het thema is.
De avonden worden gehouden in ‘de Basiliek’ en begin-
nen om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie.

Introductiecursus 
Tegelijk met de LEV avonden wordt de introductiecursus 
gehouden. De introductiecursus is bedoeld voor mensen 
die nadenken over het deel worden van Mozaiek0318 of 
het net geworden zijn. Deze cursus wordt gegeven door 
Kees Kraayenoord. Als u mee wilt doen aan deze cursus 
wilt u zich dan opgeven via: contact@mozaiek0318.nl.

Samenkomsten
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318 
samenkomsten in ‘de Basiliek’. De koffie staat klaar 
vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur start de dienst.

Contact 
Mozaiek0318 is op dinsdag t/m vrijdag  
van 9.30 – 16:30 uur telefonisch bereikbaar op 
nummer 0318-734900. Op deze tijden zijn er ook 
mensen van Mozaiek0318 aanwezig in De Basiliek.  
Mozaiak0318 is ook bereikbaar via 
contact@mozaiek0318.nl.

Voorgangersteam
Kees Kraayenoord  |  kees@mozaiek0318.nl
Ido Buwalda  |  ido@mozaiek0318.nl
Cees van Harten  |  cees@mozaiek0318.nl

Oudstenteam  |  oudsten@mozaiek0318.nl
· Stephan van de Velde
· Ejo en Akke Smit
· Dirk Koudijs
· Evert en Anja van Klompenburg
 
Secretariaat  |  contact@mozaiek0318.nl 
Pastoraat  |  care@mozaiek0318.nl
Praktische hulp  |  diaconie@mozaiek0318.nl
Voorbede  |  gebed@mozaiek0318.nl
Zending  |  zending@mozaiek0318.nl
 
Coördinatorenteam
Voorzitter en Communicatie: 
Ferry Gerritsen  |  ferry@mozaiek0318.nl
Nextgen: Herman Pol  |  nextgen@mozaiek0318.nl
Worship: Pieter Zuidema  |  worship@mozaiek0318.nl
Facility: Harm Hardeman  |  facility@mozaiek0318.nl
Grow : René Koolhaas  |  grow@mozaiek0318.nl

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

Mozaiek0318 achter de schermen: 
in twee pagina’s helemaal wegwijs 
in jouw kerk

Care
We leven in een gebroken wereld en in ons midden 
hebben velen met die gebrokenheid te maken. Onze 
naam Mozaiek0318 (kunstwerk van gebrokenheid) geeft 
dat ook aan en daarom hebben we als kerk een speci-
fieke roeping om in onze omgeving de liefde en genade 
van God vorm te geven door daadwerkelijk mensen te 
helpen en zo samen door te groeien naar een vastbera-
den, volwassen discipelschap. “Volg Mij.” zei Hij. En dat 
volgen zit ’m vooral in het liefhebben: het liefhebben van 
God, de ander en onze omgeving. Om dat vanuit Mozai-
ek0318 handen en voeten te geven zijn er binnen Care 
een heel aantal mensen actief die er graag voor u willen 
zijn. Care binnen Mozaiek0318 staat voor een pijler 
waarin de volgende taakgroepen samen komen:
• Voorbede  |  gebed@mozaiek0318.nl
• Pastoraat  |  pastoraat@mozaiek0318.nl
• Diaconie  |  diaconie@mozaiek0318.nl
• Zending  |  zending@mozaiek0318.nl

Zo gaan we, ook met Care, verder bouwen aan Mozaiek0318. 
Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van Hem die 
ons liefheeft.

Coördinatoren Care:
Fred en Margreeth Steitner
Valreep 28, 3904 PH  Veenendaal
0318-518227

Nextgen
De pijler NextGen richt zich op alle kids vanaf geboorte 
tot de jongvolwassen van 25 jaar. 
NextGen hebben we onderverdeeld in Mozaiek Kids 
(0-12 jaar) en Mozaiek Youth (12-25 jaar).
De visie van Mozaiek0318 is dat iedereen welkom is… 
Je mag komen zoals je bent.

Elke zondagochtend zijn er voor de Kids eigen samen-
komsten. De Kids komen per leeftijd (0-4 jaar) en per 
basisschoolgroep samen. Wilt u helpen, meldt u aan via: 
nextgen@mozaiek0318.nl.

De Mozaiek Youth activiteiten liggen nu op de zondag-
avonden. 1 x per 2 weken komen alle jongeren van 
12-25+ bij elkaar in ‘de Basiliek’. Daar gaan ze met elkaar 
zingen, luisteren, discussiëren, lachen en bidden.  

Vragen, opmerkingen of aanmelden? 
nextgen@mozaiek0318.nl.

Women inC
Women inC richt zich binnen Mozaiek0318 op vrouwen 
met als doel om elkaar echt te ontmoeten, naar elkaar 
om te zien, te groeien in het vrouw-zijn zoals God het 
bedoeld heeft en daardoor verschil te maken in onze 
omgeving.
De afkorting inC staat voor ‘in Christ’, omdat wij geloven 
dat wij door ons geloof in Jezus Christus met Hem en 
met elkaar verbonden zijn. Jezus is de persoon die in 
het middelpunt staat van alles waar Mozaiek0318 en 
Women inC voor staan. Jezus helpt ons om elkaar te ont-
moeten, elkaar lief te hebben, elkaar te dienen in groei 
en verschil te maken in onze omgeving.
Lijkt het jou leuk om op afroepbasis mee te werken aan 
de organisatie van de activiteiten? Laat het ons weten!

Contactgegevens:
womeninc@mozaiek0318.nl
Postadres: Sprenkelaar 70, 3905 WS  Veenendaal.
Team:
Carina Koerting-Hooijer (teamleider)
 Rieda van Viegen
 Marijke Versteeg
 Charlotte Versluis

Zending - voor mensen met een missie…
Het team Zending draagt niet alleen zorg voor zendelin-
gen, in hun voorbereiding voordat zij naar het veld gaan, 
zolang zij daar verblijven en een tijd na hun terugkeer, 
maar wil ook een platform bieden voor mensen met een 
speciale taak of roeping. Hebben wij niet allemaal een 
roeping?! 
Een prachtige kans voor mensen met een hart voor men-
sen, waar dan ook op de wereld.

Teamleiding:
Cees van Harten
0314-844209
zending@mozaiek0318.nl

mailto:ending%40mozaiek0318.nl?subject=
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Daarom ook is iemand die één met Christus is,  

een nieuwe schepping. Het oude is voorbij,  

het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. 

Hij heeft ons door Christus met zich verzoend   

en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.

2 Korintiers 5: 17 & 18  
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