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“We willen meer van God!”
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redactioneel

Where everybody knows 
your name
 

Heb jij wel eens een Mozaiëk gezien? Even stilte, en dan direct die piano  
met dat deuntje. Where everybody knows your na-ha-haaam... Kippenvel! 
Weet je het nog? ‘Wat je verhaal ook is, je bent welkom.’ Dat was mijn eer-
ste kennismaking met Mozaiek0318. Dat frisse filmpje aan het begin van  
elke dienst met die persoonlijke boodschap. Warmte. Thuiskomen. Dat 
gevoel kreeg ik dan.

Er is het één en ander veranderd. Het filmpje kun je alleen nog kijken op 
youtube. We zijn groter geworden. Het is niet meer alleen Kees, maar ook 
Cees en Ido. Het is niet meer de Shelter maar ‘de Basiliek’. We hebben nu 
oudsten, Love2Meet, introductiecursussen, een Mozaiek0318 Magazine  
en videonieuwsbulletins tijdens de collectes. En er komt nog veel meer aan.

Heb je wel eens een Mozaiëk gezien? Van een afstand kan het zomaar lijken 
op een labyrint. Does anybody know my name?

We zijn groter geworden maar we verliezen elkaar niet uit het oog en deze 
speciale editie van Mozaiek0318 Magazine gaat daar een beetje bij helpen. 
Als je nog nooit van Mozaiek0318 gehoord hebt en ook als je er al jaren 
komt: Voor komend jaar zijn wij je reisgids in het labyrint. We duiken in onze 
historie en onze toekomst met Kees, verkennen elke hoek van ‘de Basiliek’ 
met Jacques. We zijn achter de schermen van de band met Dirk-Jan en dui-
ken in het kinder- en jeugdwerk met Herman. Zomaar een paar namen.  
Een paar stenen in het Mozaïek waar jij deel van uitmaakt. Allemaal  
gebroken stukjes waar God iets moois van weet te maken.

Het filmpje draaien we misschien niet meer maar het gevoel is voor mij niet 
veranderd. Warmte. Thuiskomen. ‘Wie je ook bent, waar je ook vandaan 
komt, wat je ook gedaan hebt, je bent welkom.’ Kippenvel.

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 2000 stuks en is ook te lezen op tablet, smartphone en 
pc via www.mozaiek0318.nl

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

Mozaiek0318 Magazine is bereikbaar voor berichten, 
opmerkingen, vragen en reacties via het e-mailadres: 
magazine@mozaiek0318.nl. De deadline voor de volgende 
editie is 20 november.

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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Voorganger Kees Kraayenoord  
over de fluisterstem van God  
en het afscheid van een  
artiestenbestaan, over kritiek  
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Social Media:

Women inC Activiteiten
 
Women inC richt zich binnen Mozaiek0318 op vrouwen  
met als doel om elkaar 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. 

Komend seizoen bieden we elke maand een activiteit aan  
en de 1e staat gepland op zondag 27 september. Zet deze 
datum alvast in je agenda! Meer informatie volgt snel.

Wil jij op de hoogte gehouden 
worden van alle activiteiten? 
Meld je dan via de website  
aan voor de nieuwsbrief van 
Women inC. 

www.mozaiek0318.nl/womeninc

Vrijdag 6 november is het zover  
dan zullen we voor het eerst een CD  
gaan opnemen als Mozaiek0318 

Een live worship CD waarbij Kees Kraayenoord de aanbidding  
zal gaan leiden. Met medewerking van een groot aantal Mozaie-
kers. Het is een eerste stap in het concreet maken van onze 
grote droom die aan de basis lag van de start van Mozaiek.  
Een lokale kerk met een school voor aanbidding. Een plek waar 
nieuwe aanbiddingsliederen worden geschreven en opgenomen 
voor lokale kerken in Nederland (en daarbuiten). Een ambitieus 
plan waarvoor we met elkaar voorzichtig eerste stappen aan  
het zetten zijn aan Zijn hand. 

Kortom: 6 november kunt u vast in uw agenda zetten, want dan 
zal de live opname plaats gaan vinden van deze worship CD, 
waarbij u als Mozaieker natuurlijk niet mag ontbreken! 

Jouw kerstgevoel in Mozaiek0318 
Magazine
Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is het  
weer kerst en is Mozaiek0318 Magazine terug met  
een speciale kersteditie. Voor volgend nummer willen  
we graag weten wat kerst voor jou betekent. Stuur  
jouw verhaal naar magazine@mozaiek0318.nl, graag 
met foto. Doe het nu, want voor je het weet is het al 
zover...

In het nieuws...
Organiseer je een activiteit gerelateerd aan Mozai-
ek0318? Heb je iets te melden? Wil je iets delen?  
Laat het ons weten! Deadline voor de kersteditie  
is 20 november 2015.

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

Kort nieuws

mailto:mailto://magazine%40mozaiek0318.nl?subject=Kersteditie
http://www.mozaiek0318.nl
http://www.mozaiek0318.nl/womeninc
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In de deuropening staat een mooie 
vrouw in een knalroze sportoutfit, 
lang donker haar en rode wangen: 
“Ik ben net terug van het dansen, 
dat kon nog net voordat je kwam.“ 
verontschuldigt ze zich. Als je Joy 
voor het eerst ziet, dan zie je een 
zelfverzekerde vrouw, maar dat is 
niet altijd zo geweest blijkt uit haar 
verhaal.

“Ik was tien jaar oud toen ik bij het 
spelen merkte dat de kracht in mijn 
linkerarm minder werd,” begint Joy. 
“Niemand is gealarmeerd, zeker in 
een gezin van 8 kinderen valt zoiets 
niet gelijk op.” Tot Joy na de zomer 
over een klein randje gras in de tuin 
struikelt, waarna het wel mis was. 
“Ik voelde ‘knak’ en ineens was mijn 
linkerarm verlamd”. De artsen in 
het ziekenhuis doen niet zoveel en 
sturen haar door naar de fysiothera-
peut. Die was wel wakker en terug 
in het ziekenhuis volgen foto’s en 
een MRI-scan… en de uiteindelijke 
diagnose: botkanker in de linker-
arm in een vergevorderd stadium. 
Er volgt chemotherapie, maar de 
bloedwaarden zijn niet goed.  
Helemaal niet goed en de familie 
wordt voorbereid om afscheid te 
nemen van Joy. “En dan gebeurt  
er iets dat alleen als een wonder 
kan worden omschreven: de kanker 
lijkt snel minder te worden. Daar 
waar de kankercellen zich hadden 

vastgehecht aan de bloedbanen en 
zenuwen van haar linkerarm, zat  
het nu alleen nog aan het bot. De 
artsen zijn perplex. En de operatie 
die was bedoeld om haar linkerarm 
te amputeren, wordt nu gebruikt 
om haar arm te sparen. Het lukt, 
maar wat liggen verdriet en blijd-
schap dan dichtbij elkaar.

Daarna wordt Joy ‘schoon’ verklaard 
en pakt ze de draad van het leven 
weer op. Maar dat is best lastig. Er 
volgen jaren waarin haar blijdschap 
over de genezing plaats maakt voor 
verdriet, een negatief zelfbeeld, 
eenzaamheid, angsten en onbe-
grip. Joy slikt als ze verder vertelt: 
“Eind vorig jaar zakte ik echt in een 
depressie. Ik was zo verdrietig en 
alle kleur was weg. Tot mijn moeder 
vroeg of ik meeging naar Mozai-
ek0318”. Daar gebeurde iets, het 
verdrietige hart van Joy werd aan-
gesproken, het opende zich. “Het 
voelde als iets nieuws. Het was alsof 
God na al die jaren van verdriet 
zoveel zegeningen op me strooide.”

“Het grootste verschil? Ik ben echt 
uit mijn comfort zone gestapt. Ik 
doe en durf dingen die ik hiervoor 
nooit zou doen! Zo heb ik meege-
daan aan de Alpe d’HuZes om de 
periode van ziekte en ellende af te 
sluiten. Ik ben twee keer deze berg 
in de Franse Alpen opgerend, zo 

steil en zo zwaar, maar zo gaaf. Ook 
heb ik een fotoshoot gedaan waarbij 
ik mijn arm met het litteken niet heb 
verstopt, maar juist heb laten zien. 
Ik leef nu samen met God. Ik heb 
tegen God gezegd: ‘Here, ik wil u 
zoeken en wilt u alstublieft mijn  
leven beter maken?’. En dat heeft 
God gedaan. Ik ben vrolijk, gevuld 
met de Geest. Hij draagt me en 
daardoor voel ik me zo sterk.”

En zo kwam het dat Joy op 28 juni 
van dit jaar vol overtuiging in het 
doopbad stapte. In haar getuigenis 
online schreef ze het al: Faith makes 
all things possible. “God heeft mijn 
zwakheid omgekeerd en er een 
sterkte van gemaakt. Voorheen 
verschuilde ik me achter mijn ziekte, 
ik was onzeker en ik wilde wegkrui-
pen. Een interview zoals dit, dat zou 
ik echt nooit durven.” vertelt Joy en 
ze straalt. “ Ik durf alles. Ik wil open 
zijn over mijn ziekte, mijn verhaal 
delen en anderen erdoor bemoe-
digen. Mijn boodschap is eigenlijk 
heel simpel: in welke situatie je ook 
zit, geef nóóit op, zoek God in alles 
en je zult zien: leven met Hem is een 
supergaaf leven.”

tekst: Maartje Dekens  •  fotografie: Eelco Noortman

Jouw getuigenisverhaal 
delen? Mail naar  
magazine@mozaiek0318.nl

Joy Romeijn (20): 
“Het was of God na al die jaren  
van verdriet zoveel zegeningen  
op me strooide” 

Joy is tien jaar oud als de diagnose wordt gesteld: botkanker in een vergevor-

derd stadium. Er is letterlijk een wonder nodig om weer beter te worden. En dat 

gebeurt! Een verhaal over hoe God Zijn werk doet, dwars door verdriet en ziekte 

heen.

Getuigenis

mailto:mailto://magazine%40mozaiek0318.nl?subject=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: Sandra Smit

tekst: Pim Molemaker  •  fotografie: Rachel van Reemst

•  Wat is je favoriete nutteloze bezig-
heid?

Nutteloos maar heel leuk: een strand- 
wandeling. De wandeling op zichzelf 
heeft weinig nut; er is geen eindbe-
stemming en wat je heen loopt, moet 
je ook weer terug. Maar ik vind het 
heerlijk, ik heb echt iets met de zee.

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

Het is een tijd lang niet veel meer 
dan een één geweest, omdat we 
bijna niet meer naar de kerk gingen. 
Nu is het zeker een acht. We gaan 
iedere week naar Mozaiek0318 en 
belangrijker: iedere zondag neem  
ik iets mee de week in. Kerkelijk zijn 
houdt voor mij niet op na de dienst, 
ik wil er ook iets van kunnen uitdra-
gen in mijn leven.

•  Wat kun je beter dan wie dan ook?
Lastige vraag. Wij hebben vanuit 
onze opvoeding niet meegekregen 
daar mee bezig te zijn, zeker niet in 
Oost Groningen, waar ik vandaan 
kom. Makkelijker is om te beant-
woorden waar mensen mij om 
waarderen. Ik ben attent en dat  
zit vaak in kleine dingen, even extra 
aandacht geven aan een ander. Thuis 
probeer ik een goede moeder te zijn 
en open te staan voor mijn kinderen. 
Dat valt niet altijd mee maar ik ge-
loof dat ik daar regelmatig in slaag.

•  Handen omhoog of handen 
gevouwen?

Gevouwen. Ik kom wel uit een gezin 
waar vooral mijn vader wel van de 
handen omhoog was. Ik ben welis-
waar gereformeerd opgevoed maar 
wij gingen ook wel eens naar een 
dienst bij Baptisten of andere kerken. 
Ik heb daardoor ook wel dingen als 
volwassendoop meegekregen. Bij 
mijn man Erik was dat niet zo. Het 
heeft na ons trouwen daarom een 
tijd geduurd voordat we een kerk 
vonden waar we ons allebei thuis 
voelden. Toen we binnen Veenen-
daal gingen zoeken kwamen we bij 
de Nederlands Gereformeerde Kerk 
uit. Er waren daar zo’n twintig jaar 
geleden veel jonge mensen. Onze 
kinderen groeiden samen op en  
zoals bij veel mensen, zochten we 
niet alleen een plek om te geloven 
maar ook waar we contacten met 
anderen konden leggen.

• Op welke plek voel jij je het meest 
thuis?
In Veenendaal. Ik ben in Groningen 
geboren, getogen en heb er gestu-
deerd. De helft van mijn leven heeft 
zich daar afgespeeld, de andere helft 
hier. Ik denk soms na over wie ik  
ben en wat ik ben geworden, wie  
ik graag wil zijn? Hier ben ik moeder 
geworden, ben ik juf en doe ik mijn 
werk voor de kerk. Ik fiets regelmatig 

over de Boslaan. Op één van de hui-
zen staat een tekst van Gerard Reve: 
‘In Veenendaal heb ik een evenwicht 
gevonden, dat ik nooit eerder in mijn 
leven heb gekend. Eindelijk ontplooit 
zich mijn talent in volle kracht’. Dat is 
precies zoals het voor mij is.”

•  Wat is voor jou ‘stille tijd’? 
Dat is voor mij tijd waarin het ook 
letterlijk stil is en in een gezin met 
drie kinderen is het dat bijna nooit. 
Daarom zoek ik mijn stille tijd iedere 
avond, voor het slapen gaan. Ik ge-
bruik die momenten om te lezen en 
te bidden. Dat is mijn stukje geloof 
en op die momenten deel ik alles 
met God, vreugde zowel als verdriet.

•  Waar in de Basiliek ben je op zon-
dag te vinden?

Op een vaste plek. We gaan altijd 
samen met vrienden van ons en  
hebben een aardig rijtje stoelen 
nodig. We zitten, als je binnen komt 
rechts van het midden en dan  
ongeveer halverwege.

naam

Sandra Smit 
leeftijd

46
woonplaats

Veenendaal
relatie

Getrouwd met Erik
kinderen

Sophie  (17)  
Vincent  (14 jaar)
Levi  (9 jaar)

Sandra en Erik gaan met hun gezin al een paar 
jaar naar Mozaiek0318. Toch zijn ze pas sinds 
kort deel van de gemeente. Sandra: “We wis-
ten al langere tijd zeker dat we hier thuishoor-
den. Echt deel worden betekent echter dat je 
definitief de banden verbreekt met waar je 
vandaan komt. Tegelijkertijd maak je bewust 
de keuze om een verbinding aan te gaan met 
een nieuwe gemeente. Dan kun je voor mijn 
gevoel niet zeggen: “We komen af en toe een 
zondag en verder zien we het wel. We zijn bij-
na twintig jaar lid geweest van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk. Het duurde even voordat 
we die stap echt konden nemen.”

Het gezin met het vriendje van Sophie,  
Mozaieker Remco Kuijsten (17)8 9



Magazine  •  september 2015

10 11

Daar heb je ze weer, de  
wijzende vingers die beweren dat  

ik ten alle tijden de regels van hen aan moet nemen en  
aan hen moet gehoorzamen. De vingers die mij wijzen  
op mijn fouten: de keuzes die ik gisteren maakte, hadden  

anders gemoeten. De problemen die ik heb veroorzaakt, hadden voorkomen  
kunnen worden, als ik anders had gehandeld. De harde woorden die mij telkens  
weer benadelend toespreken: “Je mag niet zondigen, je moet perfect zijn.”  
Ik sta beneden aan een hoge berg. Als ik bovenaan de berg kom, zullen mijn zonden 
vergeven worden. De zonden waar ik mij zo ontzettend voor schaam. Bovenaan die  
berg, dan zal ik perfect zijn. Een gids komt naar mij toe lopen. “Stap maar in de  
klimgordel, we zijn er zo. Ik weet de veilige stukken, dus er kan niets misgaan.”
Ik zie de blikken in de ogen van de mensen die om mij heen staan. “Kun je het niet  
zelf?” roept iemand. “Ja, inderdaad. Je kunt het toch wel zelf?” roept een ander.
Ik sta te tollen op mijn benen. Veiligheid boven alles, zeg ik altijd. Maar dit is mijn  
kans om me te bewijzen aan al die mensen. Als ik dit alleen kan, dan tel ik vast mee.
Ik weet dat ik mijn voeten niet op losse stenen moet zetten en ik weet ook dat ik de 
minst steile stukken moet opzoeken. Ik weet dat ik niet aan één arm kan hangen  
boven een ravijn en ik weet dat ik voorzichtig moet zijn. Ik zal bewijzen dat ik het kan.  
Natuurlijk kan ik dit alleen!
Ik begin met klimmen en als ik halverwege de berg ben, kijk ik naar beneden, naar  
de mensen die allemaal naar mij staan te kijken. “Zien jullie nu wel!” roep ik vol trots. 
Ze hadden niet verwacht dat ik dit zou kunnen. Eindelijk voel ik me meer dan hen, in 
plaats van minder. Eindelijk veroordelen zij mij niet met hun afkeurende blikken. Het 
geeft me energie, ik zal klimmen op eigen kracht. Tot ik die top heb bereikt.
Terwijl ik mijn trotse gevoel aan het koesteren ben, brokkelt er plotseling een stuk  
rots onder mijn linkervoet af. Snel zet ik mijn voet opzij, naar een stuk die nog vast zit.  
Maar dan voel ik onder mijn rechtervoet ook iets kraken. In paniek wil ik mijn voet ver-
zetten, maar ik stap mis… Het zweet breekt me uit. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik hang 
alleen nog aan mijn handen. Mijn handen die nu verantwoordelijk zijn voor mijn hele 
lichaam, op deze steile berg. Diep vanbinnen voel ik dat ik dit niet lang vol kan houden. 
“Help!” roep ik naar beneden, maar tot mijn grote verbazing zijn de mensen vertrok-
ken. Ze kijken niet meer tegen mij op, ze zijn weg, allemaal. Tranen prikken achter mijn 
ogen. Hebben ze mij nu echt in de steek gelaten? Mijn trotse gevoel verdwijnt, zo ook 
mijn energie. Ik voel het bloed naar mijn tenen stromen. Mijn handen verkrampen en 
beginnen te trillen. Ik houd het niet meer!
En dan val ik… Ver, naar beneden. Het lijkt wel alsof de val oneindig duurt. Stemmen 
van afwijzing en minachting gaan door mijn hoofd. Het gevoel van falen heeft de over-
macht. Een zwarte waas beperkt mijn zicht.
Ik knipper met mijn ogen en voel een overweldigende warmte over mij heen. Het  
voelt prettig. Maar tegelijkertijd voel ik me machteloos. Ik heb niet bereikt wat ik 
wilde.
Ik lig in de armen van de gids, die ik beneden, voor mijn klim de rug had toegekeerd. 
Hij glimlacht vriendelijk naar me. “Het is goed.” zegt hij. “Je bent echt wel meer dan 
hen, maar in je eentje ben je niets. Je kunt het niet alleen. Probeer het nog een keer.” 
Ik stap in de klimgordel en probeer het opnieuw, maar dan onder begeleiding van de 
gids.
Terwijl wij zo samen klimmen voel ik de spanning door mijn lijf gieren. Bang voor  
weer die zelfde wijzende vingers. Ze zullen me wel uitlachen, als ze nog beneden 
hadden gestaan. Zwakkeling, prutser. Elke keer dat deze woorden door mijn hoofd 
schieten, raakt mijn lichaam zo uitgeput, dat ik niet meer verder kan klimmen. Elke 
keer val ik weer een stukje naar beneden, maar doordat ik gehoorzaam aan mijn gids 
en met hem gezekerd ben, val ik niet ver. Ik onthoud zijn woorden: “Het komt niet 
goed, het is goed.” Ik wil leren bergbeklimmen, maar daarvoor heb ik eerst mijn trots 
opzij te zetten.
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Nieuw in Mozaiek0318
tekst: Martin de Wit  •  fotografie: Eigen foto’s

Henk van den Adel
Erica van den Adel
Christiaan Bruggeman
Hanneke Bruggeman - Baks
Gijs Bruggeman
Saar Bruggeman
Jouke Dekens
Maartje Dekens
Ivo Dekens
Rogier Dekens
Wijni van Doodewaard
Jacob Freeke
Thea Freeke - de Rooij
Jim van Geest
Carlijn van Geest - van   
Manen
Marleen van Geest
Bob van Geest
Elyanne Groeneveld
Anita Heikamp
Herman Jansen
Ans Drost
Toon Koudijs
Anne Kuijsten
Frits van Leeuwen
Marit van Leeuwen - Mulder
Danielle van Leeuwen
Suzanne van Leeuwen
Paul van Leeuwen
Arianne van Leeuwen
Esmee van Leeuwen 
Ilana van Leeuwen
Fenna van Leeuwen
Jasmijn van Leeuwen
Gerben Loonstra
Nienke Loonstra
Joël van der Meulen
Annelie Troost
Jos Quaak
Sharon Quaak
Tessa Quaak
Ryan Quaak
Merche Rodriquez
Elin Stalenhoef
Ieke van de Steeg
Marije Tamerus
Niels van Capelleveen
Aalt van Veen
Hanne de Vries
Corinne de Vries
Anita Willebrand
Govert Willebrand
Marieke Willebrand
Milou Willebrand

Nieuwe delen die niet  
op de foto staan:

Patricia van Kessel, Valerie en Elvira Vos

Rachel van Reemst

Melinda HendriksenMartita van den Brink

Gerrit Jan en Wendy Hoefnagel
Davy, Jacco, Finn, Jeff en Arno Hanneke van den Brink Klasina van Hal

Ieke van de SteegFreek, Gera en Anna van RoekelElina de Ruiter

Eddy en Helma de Weerdhof Corine Hulstein en Levi en Norah de Wals

Roos en Mae Blom

fam. Boksman

Ben en Miranda de Jong en Elisa en SilAnne van der Mark en Fabian SpiesAnne de Jong
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Interview: 
Kees Kraayenoord

MORE OF YOU
2015 - 2016

Voorganger Kees Kraayenoord over de fluisterstem van God  

en het afscheid van een artiestenbestaan, over kritiek krijgen  

en kwetsbaar zijn.

Er schalt een ‘halleluja’ door de repetitieruimte achterin ‘de Basiliek’. Voorganger 
Kees Kraayenoord stemt tegelijk zijn gitaar en zijn stem. “Hij staat wel hard genoeg,” 
zegt één van de bandleden terwijl hij zijn eigen gitaar inplugt. “Tactisch opgemerkt”, 
zegt een ander. “Moet ik wat zachter?” vraagt Kees. Kabels worden uit lade’s getrok-
ken. Statieven uitgeklapt. “Waar zijn de microfoons, er horen er dertien te zijn. Er 
liggen er hier maar zes.” En dan ineens ontstaat er vanuit het stemmen, het inzingen 
en het draaien aan de knoppen zomaar een meerstemmig lied. “Hoe groot is uw 
trouw, o Heer.”

12 13
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hoop te delen en zijn liefde te laten zien. Dat doet  
hij door zijn gemeente heen. In welke vorm dan ook.  
Grote kerken, kleine kerken, zwarte kerken, blanke  
kerken, traditionele kerken en moderne kerken.”

Mozaiek0318 Magazine: “Hoe is dat gegaan, die 
overgang van artiest naar voorganger?”

Kees: “2008 was misschien wel ons meest succesvolle 
jaar. Ik had net een album gemixt en gemasterd in  
Nashville met jongens die ook met Chris Tomlin  
werken. Ik had dat najaar een tour samen met Tim  
Hughes en we trokken veel met elkaar op. Maar op 
zaterdag ging Tim vroeg naar bed want hij moest  
zondag vroeg op; om tien uur moest hij alweer in  
Londen de aanbidding leiden. Mijn eerste reactie was: 
Ah, wat zielig. En direct daarna dacht ik, dat wil ik ook.  
Ik wil ook een gemeente die zegt, hier hoor je thuis.  
Een plek waar je liederen worden geboren, waar je  
met elkaar optrekt. Een concerttour? Dat is bijzaak.  
‘De local church is de Champions League voor wor-
shipleaders.’ Dat zegt Matt Redman. Het is gewoon  
het hoogst haalbare om voor de lokale kerk aan het  
werk te mogen zijn. Onze eerste roeping als worship- 
leader is dat we mensen aan het hart van God mogen 
brengen; mensen die een geliefde hebben verloren of 
door een echtscheiding gaan, of die gewoon het jour-
naal kijken en denken, wat een ellende. Dat vind ik zo 
mooi, een aanbiddingsleider hoeft niet alle antwoorden 
te hebben, maar je kan wel zeggen, ik weet het niet, 
maar zullen we in de tegenwoordigheid van God zijn. 
Zullen we daar onze troost zoeken en met onze vragen 
komen?”

Mozaiek0318 Magazine: “Toen ontstond dus de  
eerste gedachte, wanneer werd het concreet?”

Kees: “Dat was een paar weken later. Iemand gaf mij 
een beeld van iets wat hij had gezien, een aanhangwa-
gen met drie wielen en het vierde lag ernaast. Ik ging 
daarover nadenken maar ik begreep er niets van. Mijn 
manager van destijds, Willem Diepeveen, die zei tussen 
neus en lippen door: “Waarom begin jij geen gemeen-
te?” En ik zei, nee joh, wat ben ik blij dat God me daar 
niet voor roept. En terwijl ik dat zei gingen mijn haren 
overeind staan en hoorde ik een fluistering: ‘En je vierde 
wiel dan?’. Op dat moment voelde ik me tot in het diepst 
van mijn hart geroepen om een kerk te starten die een 
fundament kan worden voor een school van aanbidding. 
In die week heb ik Ido Buwalda al gebeld om erover  
te praten.

Mozaiek0318 Magazine: “Waarom moest er een 
nieuwe kerk komen. Had het niet in een bestaande  
kerk gekund?”

Kees: “Daar hebben we goed over nagedacht en we  
hebben er ook met bestaande kerken over gepraat.  
Maar wat we voor ogen hadden, dat kun je er niet  
een beetje bij doen. We wilden een gemeente die  
zich tot in de kern geroepen voelde. Ik geloof ook  
dat elke generatie het recht heeft om zijn eigen kerk  
te planten. Om het goede wat we van de generaties 
meekrijgen, mee te nemen, maar ook nieuwe manieren 
te vinden om de nieuwe generatie te bereiken met het 
evangelie. Het heeft een paar jaar geduurd van zoeken 
en gebed, en in 2012 hadden we onze eerste eigen 
dienst.”

Mozaiek0318 Magazine: “Met name in het begin werd 
Mozaiek0318 wel eens de Kees-kerk genoemd. Wat 
vind je daarvan?”

Kees: “Ik heb het idee dat dat inmiddels wel weggeëbd 
is. Als ik het hoorde, dan zuchtte ik even. We hebben  
die eerste periode heel bewust niets gedaan wat zou  
lijken op een concert. Het was niet de Kees-band. De 
band bestond uit tieners. En tja, ik kan mezelf niet weg-
stoppen. Ik ben Kees Kraayenoord. Dat is zoals God me 
gemaakt heeft. Ik neem mezelf altijd overal mee naar 
toe.”

 

 

“Ik neem mezelf 
altijd overal mee 
naar toe.”
tekst: Martin de Wit  •  fotografie: Rachel van Reemst en Eelco  Noortman

Het is donderdagavond. De vaste oefenavond van de band. 
Komende zondag leidt Kees de aanbidding in de dienst en dat 
betekent dat hij ook de repetitie leidt. Maar eerst is er tijd voor 
koffie. De tien bandleden scharen zich rond de tafel. Er worden 
grappen gemaakt, verhalen uitgewisseld en dan vraagt Kees of 
er ook iets is om voor te bidden en vertelt hij ook over zijn eigen 
gedachten. Over bezig zijn met je kerk. Over activiteiten, enthou-
siasme en volle agenda’s. Niet zozeer zijn eigen agenda, maar 
van al die mensen die druk zijn voor Mozaiek0318. “Het is onze 
kwetsbare plek. We moeten niet vergeten waarvoor we het doen. 
Ook vanavond. Ik hoop dat het meer is dan alleen een lied onder 
de knie krijgen.” Kees Kraayenoord in zijn element. De nieuwe 
Kees Kraayenoord. Zeven jaar geleden zei hij nog: “Een gemeente 
leiden? God, wat ben ik blij dat u dat niet van mij vraagt.”

Mozaiek0318 Magazine: “Mozaiek0318 is een grote kerk met 
zo’n 1400 bezoekers op zondag. Is dit wat je voor ogen had jaren 
geleden toen je met het idee kwam voor een nieuwe kerk?”

Kees: “Ik kon er niet echt een voorstelling van maken. Maar als je 
nu een foto kon maken, terug in de tijd kon, en de foto kon laten 
zien aan het groepje van toen, dan zouden we gedacht hebben: 
Dat kan helemaal niet.”

Mozaiek0318 Magazine: “Want wat was jouw gedachte 
destijds?”

Kees: “Het gaat nooit om aantallen. Per definitie is dat een 
doodlopende weg. Laat ik het heel persoonlijk houden. Ik voelde 
me in 2008 geroepen om mijn bediening van aanbidding en van 
lofprijzing thuis te brengen in de local church. Dat we van daaruit 
bezig gaan met nieuwe liederen schrijven voor het land, andere 
kerken te helpen met muziek en aanbidding. Ik geloof dat muziek 
en aanbidding ongelofelijk belangrijke ingrediënten zijn van de 
christelijke kerk. De bijbel staat er vol mee, vol lofprijzing, gejubel 
en aanbidding. Ik denk wel eens, door de reformatie hebben we 
nu heel veel woord-woord-woord, dat is ook belangrijk, maar ik 
zeg altijd, nee, het is Word and Worship.”

Mozaiek0318 Magazine: “Wat bedoel je met ‘de local church’?”

Kees: “De lokale kerk is de hoop van de wereld. Ik hoorde die 
woorden in 1997 van de Amerikaanse voorganger Bill Hybels.  
Het moment dat hij dat zei dacht ik: Ja, dat is het. De kerk laat  
zich niet altijd van zijn mooiste kant zien, kijk maar naar 2000  
jaar van zijn mooiste kant zien, kijk maar naar 2000 jaar kerkge-
schiedenis, en toch geloof ik dat het Gods manier is om zijn  

 Tijdlijn Mozaiek0318

15 januari 2012   Eerste samenkomst  
   in de Shelter.

14 april 2013   Eerste keer dubbele  
   diensten in de Shelter

3 november 2013   Eerste dienst in  
   de Veenendaalhal

30 november 2014   Inzegeningsdienst  
   van de voorganger   
   sechtparen; Kees en   
   Nicole, Cees en Rommy  
   en Ido en Dieke.

21 dec 2014   Eerste dienst in de  
   Basiliek
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Mozaiek0318 Magazine: “Vind je het lastig als er  
kritiek is op Mozaiek0318?”

Kees: “Ik probeer altijd te denken: Weet ik mezelf ge-
hoorzaam aan God? En als je dan kritiek krijgt, so be it. 
Het is wel zo dat ik door kritiek naar mijn eigen handelen 
kijk. Hebben ze een punt, dan doe ik er wat aan. Zo niet, 
dan laat ik het zo. Mensen kennen mij misschien alleen 
als artiest en dan heb je er misschien gedachten bij, 
maar op mijn vijftiende stond ik al in de aula op school 
met een gitaar om mijn nek om te zingen en over God  
te vertellen. Ik doe eigenlijk nog steeds hetzelfde.”

Mozaiek0318: “Inmiddels zijn er twee voorgangers 
bijgekomen. Hoe loopt dat?”

Kees: “We zijn met zijn drieën een fantastisch team  
met elk eigen talenten. We kunnen allemaal iets wat  
de anderen niet kunnen. Dat vindt ik zo’n mooie aan-
winst. Dat had ik ook echt nodig. Ik geloof in teams. 
Jezus stuurde zijn discipelen ook twee aan twee uit.  
Cees is iemand die veel energie krijgt van het één op  
één kletsen. Er lopen vaak mensen het kantoor binnen 
om even met Cees te kletsen. Dat is echt zijn kracht.  
Ido is zo goed in strategie en focus en durven te snijden. 
Om ‘nee’ te durven zeggen zodat je ‘ja’ des te sterker 
wordt. Mijn energie zit meer in creativiteit. In muziek,  
in zang en in aanbidding.”

Mozaiek0318 Magazine: “Je straalt veel positieve 
energie uit. Zit je altijd zo lekker in je vel?”

Kees: “Ik denk dat ik een geboren twijfelaar ben en ook 
best somber kan zijn. Dat is ook iets wat bij creatieve 
mensen hoort. Pieken en dalen horen echt bij mijn  
bestaan. Die horen er bij en dat moet je ook omarmen.  
God maakt introverte en extraverte mensen. Vaak zijn  
de dingen die ik moet doen, ook de dingen die ik zelf  
net nodig heb. Vandaar dat je dat enthousiasme ziet,  
dat komt omdat ik ook voor mezelf preek. Als het  
mezelf niet raakt kan ik ook niet goed preken.”

Mozaiek0318 Magazine: “In je preken is soms iets van 
je twijfel en worsteling te zien. Dat zie je niet altijd in 
de kerk bij voorgangers.”

Kees: “Paulus zegt: ‘Als ik zwak ben, ben ik sterk’. We 
denken dan wel eens dat hij bedoelt: Als ik zwak ben,  
is God sterk. Maar dat zegt hij niet. Dat is zo bijzonder 
om over na te denken. Er zit kracht in het weten waar  
je zwakte ligt. Ik wil er daarom niet bang voor zijn om 
mijn kwetsbaarheid te tonen als ik ergens mee worstel. 

Gods kruis vraagt ook dat we komen zoals we zijn.  
Dat zeggen we ook elke zondag: ‘Kom zoals je bent’.  
Het is zo raar om te zeggen: Jezus stierf voor onze  
zonden maar ik doe net alsof ik die niet heb.”

Mozaiek0318 Magazine: “Naar de toekomst dan.  
We starten het seizoen met een nieuw thema:  
‘More of You’. Wat kunnen we verwachten?”

Kees: “’More of You’ is niet zomaar een leus, het is  
vooral een hartenkreet. Dit is ons verlangen. Het is een 
soort terugkeer naar het hart van God. Een verlangen  
dat Zijn liefde in ons leven mag groeien, dat aanbidding 
en dienstbaarheid in ons leven mag groeien, dat wie 
Jezus is in ons bestaan, mag groeien. We groeien als 
gemeente ook heel erg en dan denk je vaak: We hebben 
meer kinderenwerkers nodig, meer geld, meer ruimte. 
Het woord ‘meer’ is vaak gevallen afgelopen jaar. Meer 
stoelen. Meer koffiekopjes. En toen dachten we: Waar 
willen we eigenlijk meer van? We willen meer van God. 
En we denken dat God dat ook tegen ons zegt. Hij wil 
meer van ons. We hebben als gemeente pas geleden 
Hosea gelezen en daarin staat: ‘Want liefde wil ik, geen 
offers.’ Offers kun je berekenen. Ik stop ergens zoveel  
tijd in. Maar liefde overstijgt dat. Het gaat God om liefde.  
We werken nu aan concrete uitvoering van die ideeën. 
Zo zijn er voorzichtige plannen voor zondagavonddien-
sten waarin we afstappen van draaiboeken en Gods 
Geest de ruimte geven.”

Mozaiek0318 Magazine: “En wat is jouw eigen rol  
de komende periode?”

Kees: “In het najaar willen we een album opnemen in 
Mozaiek0318. Het zijn nieuwe, zelfgeschreven liederen. 
We zijn aan het nadenken over een aanbiddingsconfe-
rentie in 2016 en we zetten concrete stappen naar de 
opzet van een school voor aanbidding. Wat dat betreft 
komt er steeds meer focus. Wat ik verwacht is dat mijn 
leven uiteindelijk weer wat meer gaat lijken op 8 jaar  
geleden. Dat ik met een team het land doortrek langs 
kerken. En wat is dan het verschil met 8 jaar geleden? 
Straks doe ik het vanuit mijn eigen lokale kerk samen 
met mijn gemeente. Zo zie ik het zelf. God mag er ook 
iets anders van vinden, maar Word en Worship, wat is 
intimiteit met God, creatief zijn met aanbidding, dat  
zijn dingen waarop ik mijzelf wil richten.”

17
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Wie op de vier drukt in de lift komt op de tweede  
verdieping uit. Dat lijkt vreemd maar dat is niet zo.  
"Je vergeet de parkeergarage, daar kun je er ook uit."  
Jacques van de Meent grijnst. De Basiliek is zijn  
domein sinds hij aan de slag is als de beheerder van  
het pand. Hij leidt Mozaiek0318 Magazine vandaag 
rond. Een wandeling van een uur die voert van crèche  
tot doopbad en van spoelkeuken tot stilteruimte. En 
elke zaal heeft een eigen verhaal.

De deuren glijden open en we stappen op de vloerbe-
dekking. Een enorme ruimte, in Amerikaanse dinersfeer. 
Een lange rij bankjes met tafels ertussen. En daarnaast 
veel beweegruimte met losse bankjes. De plek straalt 
tegelijk rust en creativiteit uit. Achterin is het nu donker. 

"Daar zitten de studio's die we verhuren, bijvoorbeeld 
aan Ralph van Manen en Rob Buis." Daarnaast is een 
bar. Er staan nog wat bekers op het aanrecht. "Die moet 
ik maar even mee naar beneden brengen."

Maar eerst gaan we de deur in de zijwand door en zo 
staan we -uit het niets- bovenaan het balkon van de 
grote zaal. "Oh, wat een zaal hè." verzucht Jacques.  
Hij loopt de trap af tot hij onderaan het balkon staat  
en zo de hele zaal kan overzien. De oppervlakte is goed 
te zien omdat de zaal helemaal leeg is. Een strakke grijze 
vloer kijkt ons aan. Zelfs de stoelen zijn weg. "Komend 
weekend staan hier zeven springkussens, dat is weer 
eens wat anders. Als ik er nu al aan denk dat we alle 
stoelen weer moeten terugzetten. Tjonge." Gelukkig 
hoeft Jacques dat niet alleen te doen. "Er zijn altijd wel 
mensen die willen helpen om zaterdagavond alles weer 
klaar te zetten. Gelukkig maar." Jacques heeft afgelopen 
periode al heel wat activiteiten in 'de Basiliek' voorbij 
zien komen. "Pas geleden was hier nog Bobby, weet je 
wel, van Ernst, Bobby en de rest. Dat was tijdens een 
modeshow voor mensen met een beperking. In oktober 
komt hij nog drie keer langs hier. Ja, je ziet echt van alles 
hier."

We lopen onderaan het balkon de hal in en komen 
bovenaan de grote trap uit. "Kijk, hier zit de kleine zaal. 
Hij staat nu in trouwerij-opstelling". Het gekke aan de 
kleine zaal is dat hij zo klein helemaal niet is. Veel ker-
ken zouden er meer dan genoeg aan hebben. "Deze zaal 
wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de lev-avonden maar 
ook voor de wat kleinere optredens. Die grote zaal krijg 
je niet zomaar vol, voor veel concerten is deze groot 
zat." Ik wil al omdraaien als Jacques wijst op een deur 

Meer dan een kerk
tekst: Martin de Wit  •  fotografie: Eelco Noortman

naast het podium. Achter het podium blijkt nog een  
zaal verstopt te zitten. Het doet wat denken aan  
een klaslokaal, en inderdaad, Mozaiek0318 gebruikt 

de plek nog wel eens voor jeugdwerk. Ook het Veens 
Koper Ensemble oefent hier ook elke week. Vanuit het 
raam horen we hoe de Mozaiek0318 band oefent voor 
komende zondag. Daar komen we straks nog langs.

Als we teruglopen passeren we nog een deur. Het  
kantoor van Harm en Rianne Hardeman, leden van  
Mozaiek0318 en eigenaren van 'de Basiliek'. "Ze komen 
hier nog wel eens werken en dan kunnen de kinderen 
rustig spelen." Jacques wijst op een speelhoekje met 
speelgoed. "Het kantoor wordt ook nog wel eens ge-
bruikt als gesprekskamer voor een christelijke psycho-
loog, die pas geleden begonnen is en nog geen eigen 
werkruimte heeft. Harm en Rianne geven mensen  
graag kansen. Dat is typerend voor ze en dat merk  
je hier overal om je heen."

"Deze lampen mag je niet vergeten hoor." Jacques  
wijst naar het plafond als we terug in de hal over de  
grote trap naar beneden lopen. Enorme witte bollen 
met een gerafelde opening aan de onderkant, haast  
als drie opengebroken eieren, hangen aan touwtjes  
in de lucht. "Die heeft Rianne zelf gemaakt." grijnst hij.

"En dat was een heel karwei." Klinkt een vrouwenstem. 
Rianne Hardeman blijkt beneden achter de receptiebalie 
te zitten. Ze is vaak te vinden in 'de Basiliek'. "Dit pand 
was onze roeping." zegt ze. "Zo zie ik dat wel. Het was 
nooit onze droom om een evenementenhal te beheren, 
maar toch is het zo gelopen."

Niet iedereen weet dat 'de Basiliek' en Mozaiek0318 in 
feite twee onafhankelijke organisaties zijn. Mozaiek0318 
is één van de huurders, niet meer, niet minder. 'De 
Basiliek' is veel meer dan een kerk. Het is een theater-
zaal, een trouwlocatie, een vergadercentrum, en ja, ook 
een kerk. "Het is wel wat veel geworden." zegt Rianne. 
"Harm heeft er een fulltime baan aan om 'de Basiliek' 
te beheren, maar hij had natuurlijk ook al een baan. Hij 
is nogal druk nu. Dat kan natuurlijk niet continu dus we 
zoeken nog naar hoe we hier een goede weg in vinden."

Zonder Mozaiek0318 was er ook geen 'Basiliek' geweest. 
De kerk had een pand nodig toen de Veenendaalhal met 
duizend zitplaatsen echt te klein werd. Het is een bijzon-
dere relatie, Mozaiek0318 en 'de Basiliek'. "Soms is het 
ook wel wat verwarrend, omdat niet het hele gebouw 
en niet alle spullen voor Mozaiek0318 zijn." zegt Rianne. 
"Maar daar komen we altijd wel uit."

Vanaf de receptie gaat Jacques mij voor de grote zaal 
in. "Ik rij hier vaak op skeelers," zegt Jacques lachend, 
wachtend op mijn reactie. "Ken je zo'n schrobmachine? 
Zo'n groot apparaat. Die stuwt zichzelf langzaam voort. 
Weet je hoe een eind ik moet lopen als ik daar lopend 
mee werk? Ik ben hier niet om het mezelf moeilijk te 
maken." Vanuit de zaal gaan we de zwarte deur links  
van het podium in. We zijn backstage, een praktische 
ruimte, direct naast het podium met een trap die om-
hoog voert. "Eigenlijk is dit de echte backstage ruimte", 
zegt Jacques als we boven arriveren. Hier bereiden de 
bands zich voor en komen ze terug na hun optreden. 
Het is een wat stoerder ingerichte ruimte, er staat een 
tafel, een koelkast en achterin is een kleedruimte en  
een toilet. En natuurlijk een make-up tafel, compleet 
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met peervormige lampen naast de spiegels. "Cool he?" 
Verstopt om de hoek zit een trap die nog verder naar 
boven voert, nog een backstageruimte met een span-
nende gesloten deur die naar de brug voert boven de 
zaal. "Daar mogen we niet op. Helaas."
We zijn bijna de grote zaal weer uit als ik me bedenk  
dat het podium twee kanten heeft. Wat gaat er schuil 
aan die andere kant? "Kom maar kijken, maar het is  
niet spannend hoor." zegt Jacques. Hij haalt zijn sleu-
telbos weer tevoorschijn. Achter de deur komen twee 
bekende attributen tevoorschijn. Het doopbad en het 
grote houten kruis, die op zondagen altijd op het podi-
um staat. Daar staan ze dus!

Waar op zondagochtend de dreumesen worden opge-
vangen staat nu een grote roze wagen. De verf is bijna 
opgedroogd. De kit aan de randen is nog zacht. "Ja, die 
heb ik gemaakt." vertelt Jacques. "We hadden iets  
nodig om een suikerspinmachine in te zetten." Het  
plezier is van het gezicht van Jacques af te lezen. "Ik  
heb zulk mooi werk. Zo afwisselend. Elke keer kom ik 
weer andere mensen tegen, ik kan zelf mijn dag indelen, 
ik kan mooie dingen maken, wat wil ik nog meer?"

Aan de andere kant van de gang zit Mozaiekzaal 1. Een 
ruimte die permanent van Mozaiek0318 is. Het kantoor. 

"Daarachter zitten Kees en Cees." wijst Jacques.  
"Hiervoor zit het secretariaat." De plekken zijn nu leeg. 
De deur zit op slot. "En hier zit Mozaiekzaal 2, de verga-
derzaal en repetitieruimte." Als de deur opengaat komt 
de gitaar- en drummuziek ons tegemoet. Daar hebben 
we uiteindelijk toch de band gevonden.
Links van ons zijn de crèches, rechts een aantal zalen 
en achteraan 'de Taverne', de ontspanningsruimte in de 
Basiliek. Het zijn voor vaste bezoekers van Mozaiek0318 
bekende plekken. "Maar dit zaaltje kent niet iedereen." 
Zegt Jacques als hij me voorgaat naar het laatste zaaltje, 
het meest bijzondere en meest kenmerkende zaaltje  
van 'de Basiliek', de stilteruimte. "Het is zo gaaf dat 
dit er is, maar er wordt nog veel te weinig gebruik van 
gemaakt. Ik denk dat mensen gewoon niet weten dat  
dit er is." We stappen een sfeervolle kamer binnen,  
een huiskamer haast. Er staat een lage kast, op de muur 
staan namen van God, een paar lage poefjes staan op 
de grond tegenover de ontspannen bank. "Hier kun je 
komen als je behoefte hebt aan een moment rust, een 
moment stilte met God. We vinden het belangrijk dat 
mensen weten dat de deur open staat. Elke dag. Je  
kunt hier altijd binnen lopen. Een moment alleen met 
God, of een kop koffie, er is hier altijd wel iemand. Dat 
willen we uitstralen. Dat je welkom bent en dat je hier 
thuis mag komen."
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“De liefde van God is 
zichtbaar geweest”
Petra Legemaat blikt terug op Life-Camp

Je zou er haast om lachen. Een tienermeisje die een vakantie-

week wil organiseren voor mensen die niet op vakantie kunnen. 

Is dat niet wat te hoog gegrepen? Petra Legemaat voegde de 

daad bij het woord, en hoe! In Mozaiek0318 Magazine kijkt  

ze terug op een fantastische week.
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Het spontane idee voor de vakantieweek is 
een super Life-camp geworden voor iedereen. 
Van 11 tot en met 18 juli 2015 heeft de eerste 
editie van Life-camp plaats gevonden op een 
boerderij in Maarsbergen.

Mijn fantasie is werkelijkheid geworden. In 
zeer korte tijd hebben we vanuit niets een 
geweldige vakantie kunnen bieden aan perso-
nen die het nodig hadden. Het begon gewoon 
met een gesprek met mijn vader (boer Evert) 
aan de keukentafel, waaruit iets is ontstaan 
wat we van tevoren nooit gedacht en gehoopt 
hadden. In korte tijd is er achter de schermen 
veel geregeld zoals: Flyers laten maken en 
drukken, vergunning aanvragen en activitei-
ten bedenken. Drie weken voordat het kamp 
begon zijn we het bekend gaan maken, de 
reacties waren overweldigend. Allerlei spullen 
werden voor bruikleen aangeboden: tenten, 
caravans, zeskampspullen, luchtbedden, 
keukengerei en een springkussen. Vrijwilligers 
boden zich spontaan aan om mee te helpen 
en toen zijn wij op zoek gegaan naar sponsors. 
Ook hierin zijn we niet teleurgesteld, het was 
bijzonder om te zien hoe vrijgevig mensen  
waren, zowel individuen als winkels. Lang-
zaam kwamen de aanmeldingen binnen.  
Een week voor het kamp zaten we op 35  
personen, wat uiteindelijk 65 personen  
zijn geworden.

Voor zowel jong als oud waren er diverse 
activiteiten. De vele kinderen die aanwezig 
waren hebben een plekje in mijn hart gekre-
gen. Het was mooi om te zien hoe leuk de 
kinderen samen speelden (ook met mij) en 
te zien dat ze echt plezier hadden. Regen of 
zonneschijn, het maakte hen niet uit. Er was 
voldoende ruimte om ze lekker buiten te laten 
spelen, zo konden we een buikschuifbaan 
opzetten en hebben ze veel plezier gehad met 
het voetballen. Ook werden er een rondrit 

in een paardenkar en oudhollandse spelen 
georganiseerd. Eigenlijk was er de hele dag 
vermaak, zowel buiten als binnen in tenten 
of de kantine. Daarnaast was er vrije toegang 
om op de boerderij van mijn ouders dieren 
te knuffelen en op de trampoline te springen. 
Op donderdagavond kwam de vrijwillige 
brandweer van Maarsbergen, om in eerste 
instantie de kinderen te vermaken. Dit festijn 
viel bij jong en oud in de smaak en uiteindelijk 
waren de volwassenen een watergevecht aan 
het houden. We konden geen betere avond 
treffen om dit te laten plaats vinden, het was 
een warme zonnige avond die niemand droog 
beleeft heeft, ieders humeur was opperbest. 
Al met al hebben we die avond veel gelachen, 
plezier gehad, ontspannen en samen opge-
trokken. Voor de ouderen waren er naast rust 
en ontspanning, Bijbelstudies, een zeskamp 
en een vrouwen verwenmiddag. Als het 
mogelijk was werd ’s avonds het kampvuur 
aangestoken, waar gezellige gesprekken op 
gang kwamen.

Door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk 
gemaakt dat we ’s morgens een ontbijt  
neer konden zetten, ’s middags een lunch  
en ’s avonds een uitgebreide warme maaltijd.  
Wat de mensen vooral heerlijk vonden was 
dat ze niet hoefden na te denken over de 
boodschappen en wat er die dag nu weer 
gegeten moest worden.

Op de laatste avond was er voor iedereen 
een BBQ waar ook de vrijwilligers voor waren 
uitgenodigd. Aansluitend op de BBQ volgde 
een concert van Gerald Troost, die een onbe-
schrijflijke sfeer bracht. Deze avond en deze 
week sloten we af met een zegenboog waar 
iedereen door heen mocht, dit symboliseerde 
liefde voor elkaar en bracht emoties met zich 
mee. De liefde van God is deze week zichtbaar 
geweest en dat was wat wij wilden uitdragen.

MORE OF YOU
2015 - 2016

tekst: Petra Legemaat  •  fotografie: Lotte Achterberg
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Werk in de kerk: 

Dirk-Jan van den 
Aardweg

We hebben afgesproken in ‘de  
Basiliek’ en belanden op de rode 
bank waar Dirk-Jan elke week het 
MozaiekNieuws opneemt.
 “Als teamleider Media ben ik ver-
antwoordelijk voor alle bewegende 
beelden. Denk bijvoorbeeld aan  
de video’s, het MozaiekNieuws,  
de doopvideo’s, de countdown voor 
de dienst, maar ook de live beelden 
op de grote schermen tijdens de 
diensten op zondag. Daarnaast 
ben ik toetsenist en bandleider 
worship.” Dirk-Jan praat snel, rijgt 
zinnen aan elkaar, beantwoordt 
tijdens ons gesprek nog even een 
telefoontje en is vooral ontzettend 
enthousiast.

“Ik ben hier terecht gekomen in 
een periode dat ik niet zoveel meer 
met ‘de kerk’ had,” vervolgt hij zijn 
verhaal. “Mijn vrouw Josca nam me 
mee naar Mozaiek0318 en ik voelde 
zoveel ruimte en lucht, er was een 
verhaal. Het greep me en liet me 
niet meer los. En ja, van het een 
kwam het ander. Ik werd gevraagd 
of ik een keer mee wilde drummen. 
De laatste keer dat ik drumstokken 
had vastgehouden was al even gele-
den, maar ja, why not, ik mazzelde 
me er een beetje doorheen. Daarna 
nam muziek maken een serieuzere 
vorm aan. Ik werd toetsenist bij 
de band en later bandleider. In die 
begintijd was het laagdrempelig en 
gezellig. Het voelde een beetje als 
muziek maken met 200 vrienden. 

Met het groeien van Mozaiek0318 
ging de lat qua muziek en perfor-
mance wel omhoog.” Dirk-Jan kijkt 
even naar buiten terwijl hij nadenkt. 
“En dat is ook goed. Mozaiek0318 
heeft nu zijn eigen signatuur qua 
muziek, beelden, geluiden, de lijn 
die we hebben ingezet moeten we 
ook vasthouden. Maar het plezier 
van de begintijd, die is er nog”. En 
dat de kerk een plek is waar je je 
gaven en talenten in mag zetten, 
bewijst hij ook met zijn andere 
taken. Dirk-Jan verdient zijn geld als 
regisseur en editor. Hij wordt veel 
door christelijke organisaties ingezet 
als regisseur en vliegt daarvoor de 
wereld over. Hij gniffelt een beetje 
als hij vertelt over de eerste video’s 
die hij maakte voor Mozaiek0318. 
“Het was eigenlijk eerst een beetje 
een noodgreep,” vertelt hij. “Met 
het groeien van de gemeente, groei-
de ook het MozaiekNieuws: gebeds-
bijeenkomsten, gemeenteavonden, 
geboortes, jubilea, Alpha Cursussen. 
Het werd een lange zit. We besloten 
de praktische info vooraf op te 
nemen en deze te vertonen tijdens 
de collecte. Een schot in de roos!  
Er zit vaart in, past met zijn toon  
en knipoog helemaal bij de cultuur 
van Mozaiek0318 en is via het 
videokanaal Vimeo later terug te 
kijken. Ook heel praktisch.”

“Het dienen in deze kerk geeft me 
plezier en zo veel voldoening. Het 
allermooiste vind ik om tijdens de 

diensten de gemeente te leiden in 
aanbidding. Een hele zaal in aanbid-
ding. Te gek! En ja, tegelijkertijd wil 
ik het werk op het podium relative-
ren. Het springt in het oog, het valt 
op en bepaalt voor een groot deel 
de uitstraling van de kerk, maar er 
gebeurt ook zoveel waar niemand 
iets van ziet. Het strijken van de 
t-shirts voor het welkomstteam en 
het kinderwerk, roosters maken, 
schoonmaken. Dat hoort er ook bij. 
Ik ben er van overtuigd dat iedereen 
aan de slag kan in deze kerk.”

Tenslotte benoemt Dirk-Jan de  
impact die zijn ‘werk in de kerk’ 
heeft voor het thuisfront. Zijn toon 
verandert een beetje terwijl hij 
over zijn vrouw Josca en zoon Abel 
spreekt. Langzamer. “Ik vind het 
heel bijzonder hoeveel ruimte ze me 
geven. Ja, het zou ook heel leuk zijn 
om elke zondag met z’n drieën de 
kerk in te lopen. Of om ’s avonds  
vaker naast elkaar op te bank te 
zitten. Maar dit is wat ik wil en mag 
doen. En Josca dient de gemeente 
en God met de ruimte die ze me 
geeft. Dat vind ik pas bijzonder.”

tekst: Maartje Dekens  •  fotografie: Eelco Noortman
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“Ik ben er van overtuigd  
dat iedereen aan de slag  
kan in deze kerk”
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Ferry en Mariska  
gaan ‘Down under’

1. Jullie hebben ogenschijnlijk een prima lopend leven in 
Veenendaal. Waarom laten jullie dat voorlopig achter?

Ferry: “Al een tijd lang kriebelt het om te gaan studeren aan een 
bijbelschool. Eigenlijk al van kinds af aan, maar toen ben ik Pabo 
gaan doen. Daar heb ik nooit spijt van gehad hoor, ik rolde van 
het een in het ander daarna. Maar de afgelopen tijd kwam mede 
door onze rol binnen Mozaiek0318, bij mij weer het verlangen om 
dit alsnog te gaan doen. Ik zocht eigenlijk een parttime studie die 
gericht was op theologie en leiderschap in een lokale kerk. Toen  
ik de geschikte opleiding niet helemaal kon vinden vroeg ik Ido 
om advies. Hij zei: “Tja de opleiding die jij zoekt zou ik zo 1-2-3 
ook niet weten, wel in Engeland, Amerika of Australië, maar dat  
is geen optie natuurlijk…” Ik was even stil en dacht bij mijzelf: 
geen optie!? En zo reed ik die middag naar huis.”

Mariska: “Ferry komt wel vaker thuis met ideeën, ik zeg dan 
meestal gelijk ja of nee. Dit keer was het dus ja ;-). Zeker ook  
omdat we 10 jaar terug al 5 maanden in Australië zijn geweest  
en toen dachten, hier willen we nog wel een keer naar terug,  
met onze eventuele kinderen. Het is zo’n mooi en relaxed land. 
Toen Ferry Australië noemde werd ik gelijk enthousiast en zei: 
Dat is goed, maar dan ga ik ook die studie doen. Dan doen we  
het samen.”

2. Hoe hebben jullie de knoop doorgehakt? Hoe zag dat proces 
er uit?

Mariska: “De week na dat gesprek was ik druk, ik ben onderbouw- 
coördinator op een basisschool en het was een hele drukke periode. 
Ik zei: “Zullen we het de komende week laten bezinken en er dan 
volgende week verder over nadenken en ervoor bidden?” Dat 
leek Ferry ook een goed plan. We vroegen mensen om met ons 
mee te bidden maar hoe langer we er over nadachten, hoe  
meer het ons hart raakte. We werden er enthousiast van en  
voelde bevestiging op onze plannen. Aan het einde van die  
week hadden we de knoop doorgehakt. We’re going down  
under!!!”

Ferry: “Toen ben ik met mijn compagnon gaan praten en na  
twee weken had ik mijn aandelen van mijn communicatiebedrijf 
verkocht. Ik zal tot 1 december nog voor EF2 blijven werken,  
daarna hopen we eind december te vertrekken. Maris kreeg  
een jaar onbetaald verlof en ook de gesprekken met onze ouders 
voelden als een bevestiging, ze gaan ons uiteraard best missen 
(vooral de kinderen natuurlijk ;-), maar ze hadden ook zo iets  
als je het nu niet doet dan doe je het waarschijnlijk nooit meer.”

 

“We gaan er met open  

handen naar toe”

Tekst: Martin de Wit  •  Fotografie Ferry Gerritsen

Ze zijn allebei vertrouwde gezichten 

in Mozaiek0318. Mariska onder meer 

bij het kinderwerk. Ferry als gastheer 

tijdens de zondagse diensten en als 

voorzitter in het coördinatorenteam.  

In december vertrekken ze voor een 

jaar bijbelschool naar Australië.  

En daarna? Dat ligt helemaal open.  

Mozaiek0318 Magazine vroeg hen  

naar hun plannen.

3. Hoe gaat jullie leven er komend jaar uit zien?

Mariska: “We zullen twee dagen in de week naar school gaan. De andere 
drie dagen zullen we thuis aan de studie gaan. Ik vind het belangrijk om  
een goede balans te vinden tussen moeder zijn en studeren, aangezien  
het een fulltime studie is. Het is dan ook wel erg tof dat Sanne Kraayenoord 
met ons mee zal gaan. Zij wil er een tussenjaar van maken om aan haar 
Engels te werken. Heerlijk natuurlijk dat ze ook wat op onze kinderen kan 
letten op zulke momenten.”

Ferry: “De kinderen zullen daar naar een reguliere school gaan, dit moeten 
we allemaal nog regelen, maar komt vast goed. De komende tijd hopen we 
definitief te horen dat we worden toegelaten tot Harvest in Melbourne. 
Daarna kunnen we een visum, de school voor de kinderen en natuurlijk  
een huis gaan regelen.”

4. Hoe blijven jullie verbonden met Mozaiek0318? En hoe gaat  
Mozaiek0318 het zonder jullie doen?

Ferry: “We zijn begonnen met het versturen van een nieuwsbrief, dus  
mensen die het leuk vinden kunnen zich daar op abonneren door een  
mailtje te sturen aan ferrymariska@gmail.com, verder uiteraard via  
Facebook en Whatsapp. Ach het is al lang niet meer zoals 10 jaar geleden, 
contact houden gaat nu veel makkelijker. Zonder ons?! Mozaiek0318 gaat 
ook prima draaien zonder ons hoor, daar maak ik me geen moment zorgen 
om. Natuurlijk hoop ik dat jullie ons als persoon soms zullen missen, maar  
ik weet inmiddels dat de taken die wij nu binnen Mozaiek0318 mogen  
uitvoeren, door mensen zullen worden opgepakt die daar heel veel  
talent voor hebben. Volgens mij gaat het alleen maar beter worden!”

5. Wat gaan jullie het meest missen?

Mariska: “Ja, natuurlijk vooral vrienden en familie. Daarnaast is ons gezin  
fan van Kwink-hagelslag, dus misschien kan er vanuit Mozaiek0318 af en  
toe een pakketje onze kant op ;-).”

6. Hoe ziet jullie leven er over twee jaar uit? Wat zijn jullie  
verwachtingen, wat is jullie hoop voor de lange termijn?

Ferry: “Daar hebben we echt geen idee van. We gaan er met open handen 
naar toe. Ik denk dat het jaar ons veel aan het denken zal zetten. Ik hoop  
dat het onze relatie met God, elkaar en de kinderen verder gaat verdiepen. 
Wat voor plan God daarna met ons leven heeft, zal vast wel duidelijk worden. 
Misschien zijn we al na 3 maanden terug… We willen God echt de ruimte 
geven om Zijn plan voor ons leven te ontvouwen.”
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De tekst op Toons geboortekaartje is van Coldplay: 

You’re a sky full of stars. It’s such a heavenly view.

Gerard Koudijs: ‘“Dat beschrijft wat het jochie met  

ons doet, nu hij er eenmaal is.” Zijn woorden verraden 

dat het niet vanzelfsprekend is dat hij Toon in zijn  

armen heeft. De weg die Willemieke en hij hebben  

afgelegd was lang en niet altijd makkelijk.

Nieuw leven: Toon Koudijs

Ethisch dilemma
Zes jaar geleden trouwden ze. Twee 
jaar later begonnen ze er aan te 
twijfelen of ze ooit een eigen kindje 
konden krijgen. Medisch onderzoek 
bevestigde hun vermoeden: De kans 
dat dat op natuurlijke wijze zou 
lukken, was uitermate klein.
Een lange weg van onderzoeken,  
testen en behandelingen volgde. 
Vooral de hormoonkuren eisten  
hun tol. Willemiekes lichaam rea-
geerde daar zeer heftig op.
Uiteindelijk bleek geen van deze 
behandelingen aan te slaan en  
bleef er nog maar één optie over: 
IVF. Daardoor werden ze geconfron-
teerd met een ethisch dilemma. 
Waar ligt namelijk de grens tussen 
wat wij als mens kunnen en mogen 
bepalen en op welk moment speel 

je voor God? Wanneer begint leven 
eigenlijk? Is dat zodra er bevruchting 
heeft plaatsgevonden, op het mo-
ment dat het hartje begint te klop-
pen of op nog een ander moment?
“Zelf kwamen we er niet uit”, zegt 
Gerard. “We hebben veel gebeden 
en onze vragen bij God neergelegd. 
We hebben Hem gevraagd wat te 
doen. Daarnaast hadden we samen 
afgesproken dat alle levensvatbare 
embryo’s een kans moesten krijgen. 
Uiteindelijk bleek dat er maar één 
te zijn.”

Ivoren toren
Vanaf het begin zijn Willemieke en 
Gerard bij Mozaiek0318 betrokken. 
Gerard drumt er regelmatig en ze 
hebben al veel mooie en bijzondere 
diensten en momenten meegemaakt. 

tekst: Pim Molemaker  •  Fotografie: Eelco Noortman

 “Als je dit ziet, besef je pas  
wat een bijzondere  

schepper God is.”

Soms missen ze de kleinschaligheid 
van het begin, maar ze vinden het 
prachtig om te zien wat er ook nu  
-in de Basiliek- gebeurt.
“De afgelopen jaren kreeg ik steeds 
meer moeite met de opdraagdien-
sten,” vertelt Willemieke. “Ik merkte 
dat ik behoefte had dat er ook iets 
gezegd werd over mensen bij wie 
het allemaal niet zo vanzelfsprekend 
ging. Er zijn momenten geweest 
dat ik besloot op zondagochtend 
in bed te blijven liggen. Voor mijn 
gevoel zat God in een ivoren toren 
en ik moest maar raden welk plan 
Hij voor mij had. Toch gebeurde er 
op de lastigste momenten altijd iets 
wat mij raakte, in een dienst werden 
dan rake woorden gezegd of tijdens 
een samenzijn met familie zei iemand 
iets waar ik niet omheen kon. God 
wist me iedere keer te vinden. Ik 
kwam er achter dat ik het alleen  
niet kon redden.”

Tekens van leven
Willemieke heeft in de afgelopen 
jaren een dagboek bijgehouden  
met gedachten, verhalen, foto’s  
en teksten. Er zitten foto’s bij van 
het allereerste begin van Toon: een  
minuscuul klompje van acht cellen.
“Als je dit ziet, besef je pas wat een 
bijzondere schepper God is,” vertelt 

Gerard. “Hoe zo’n prutje cellen  
kan uitgroeien tot een baby.” 
In het boek zit ook een briefje  
met een Latijnse en een, naar  
het Nederlands vertaalde, tekst.
“Een jaar of twee geleden trok ik  
mij een week terug in een klooster,” 
legt Willemieke uit. “Het werd mij 
even te veel en ik had behoefte aan 
stilte en rust. Daar besefte ik dat ik 
mijn kleingelovigheid moest afleg-
gen over wat God in mijn leven zou 
kunnen doen. In een samenkomst 
kwam deze tekst voorbij: ‘Die de  
onvruchtbare geeft haar plaats in 
het huis: een lachende moeder van 
kinderen.’ Hoewel ik het soms lastig 
vond me eraan vast te houden, zijn 
er steeds tekenen geweest dat het 
goed zou komen.”

Laatste loodjes
In de afgelopen jaren is hun relatie 
met elkaar en God dieper en hech-
ter geworden. Op de moeilijkste  
momenten botste het wel eens, 
maar iedere keer wisten ze met  
praten en bidden de rust te vinden.
Op de zondag nadat het embryo  
was teruggeplaatst, werd Wille-
mieke onwel tijdens de dienst. 
Gerard heeft zijn drumstokjes aan 
een ander gegeven en snel zijn ze 
richting het ziekenhuis vertrokken. 

Meer nieuw leven:
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Jeshua Elijah den Hollander, zoon van Tjitske 
den Hollander en Oscar van der Meer

Joas Henk Heijting, zoon van Ronald en  
Marianne Heiting. 

Als gevolg van de IVF behandeling 
bestond er een kans op trombose 
waardoor ze rust moest houden. 
Uiteindelijk had haar lichaam vier 
maanden nodig om, grotendeels  
in bed, te herstellen. Toch was dat  
geen moeilijke periode voor haar.  
“Ik voelde me rustig en gelukkig en 
kon me aan de situatie overgeven. 
Nu is het zo ongelooflijk om Toon  
in onze armen te kunnen houden.” 
Gerard knikt. “Ze heeft er van geno-
ten. Ik heb nog nooit iemand gezien 
die tot het laatste moment met 
zoveel plezier over haar buik heeft  
lopen wrijven.” Opnieuw kijkt hij, 
zoals steeds tijdens het gesprek,  
naar zijn zoon. “Wat een lekker  
jong. Hij hoort nog niet te lachen 
maar doet het al wel.”
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   Ondernemers
tekst: Anja Hardeman  •  fotografie: eigen foto

De eettafel behelst het kantoor. Zo 

kan ik het best de plaats omschrij-

ven waar ik Bert Bouman voor het 

eerst ontmoet om te spreken over 

zijn Love2Meet groep. In zijn woning 

tref ik Bert en zijn collega aan, ieder 

achter een laptop, de luidspreker van 

een mobiele telefoon verraadt dat ze 

‘in de wacht staan’. Het bevestigt me 

direct waar ik voor kom: het onderne-

merschap binnen Mozaïek0318.

Bert zet een kopje koffie voor me en neemt de tijd om 
te vertellen over zijn Love2Meet groep. “We komen 
één keer per zes weken bij elkaar. We behandelen dan 
meestal een Bijbels onderwerp, dat gerelateerd is aan 
een actueel onderwerp op het gebied van ondernemen. 
Als christen probeer je ook als ondernemer christelijk  
te handelen.” Deze uitspraak maakt me direct nieuws-
gierig naar wat dat dan is: ‘Christelijk ondernemen’. 
Bert: “Nou, bijvoorbeeld eerlijkheid. Dat je doet wat  
je belooft. Dat zal iedere ondernemer zeggen, maar als 
christenondernemer laat je zien wie Christus is in jouw 
leven. We willen heel praktisch zijn. Dus niet alleen op 
zondag geloven, ook doordeweeks!”

Ontspannen
Is Mozaïek0318 dan zo ondernemend in deze zin?  
“Jazeker,” zegt Bert. “In onze Love2Meet groep zitten  
nu ongeveer tien mensen. Hierin overheerst de ict-sector. 
Maar ik weet dat we nog veel meer ondernemers bij 
Mozaïek0318 hebben. Sommige hiervan hebben

 aangegeven geen tijd te hebben voor onze groep en 
dat is natuurlijk wel een beetje ondernemer-eigen. 
Wij proberen hier rekening mee te houden, door geen 
voorbereiding te vragen voor een bijeenkomst en zo’n 
avond op een ontspannen manier door te brengen. En 
we hebben pas ons eerste seizoen afgesloten met een 
gezellige barbecue.”

Bijbelse adviezen
De leeftijd van deze Love2Meet groep varieert van  
dertig tot zestig jaar. Daarvan houdt één vrouw zich 
staande te midden van mannen. Bert: “Ja, dat is wel  
een beetje typerend. Wel jammer hoor.” De grootte  
van de ondernemingen variëren ook behoorlijk. “Klein  
of groot; de principes zijn gelijk. De Bijbel geeft ons  
goede adviezen. En de behoefte is er wel, dat we vanuit 
de Bijbel nadenken over ondernemerschap. Zo hebben 
we als christen wel eens de neiging om wat eerder toe 
te geven. Wij vragen ons dan af: moet je over je heen 
laten lopen als christen?” aldus Bert.

Mijn kop koffie is leeg en terwijl ik mijn spullen in mijn 
tas stop, stelt Bert me een vraag met wat onbegrijpelijke 
terminologie erin. Zijn collega begint te lachen als hij 
mijn vragende blik ziet. Ik begrijp dat het iets met ict 
te maken heeft en verontschuldig me. Bert neemt het 
me niet kwalijk. Ieder zijn kwaliteiten! Hij noteert mijn 
gegevens om nog wat informatie uit te kunnen wisselen. 
Ik stel hem mijn laatste vraag: mogen er nog mensen 
bij de Love2Meet groep voor ondernemers? Bert: “Er 
is altijd ruimte! We zijn tenslotte een ondernemende 
gemeente!”

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

Love2Meet groepen zijn er bij Mozaiek0318 
om mensen te helpen elkaar te ontmoeten, 
naar elkaar om te zien en voor elkaar te 
zorgen. De groepen hebben onderling een 
verschillend karakter, komen op verschillende 
momenten en met verschillende frequenties 
samen en verschillen ook in grootte. Wel sluit 
de visie van iedere Love2Meet groep aan 
bij wat Paulus onder andere schrijft in 1 Kor. 
12:25: “opdat alle delen elkaar met dezelfde 
zorg omringen”.

32
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Veel plannen voor  
Mozaiek0318 Kids  
en Youth

"Ik denk dat ik het zelf vroeger gemist hebt, een leuke jongerengroep van de 
kerk. Ik denk dat dat het is." Aan het woord is Herman Pol. 48 jaar, getrouwd 
met Laura en vader van de 14-jarige Maarten en 11-jarige Thomas. Elke 
zondag rijdt hij vanaf zijn woonplaats Bennekom naar Veenendaal. Ooit 
regelde hij dat er op zondag een crèche was voor de jongste kinderen in 
Mozaiek0318, inmiddels is hij coördinator Nextgen waaronder alle jeugd-  
en kinderactiviteiten vallen. En Herman heeft nog plannen genoeg, van een 
maandelijkse worshipdienst voor kinderen en een project om Veenendaalse 
hangjongeren te bereiken tot Youth Travel; zendingsreizen voor jongeren.

Elke zondag vangt Mozaiek0318 Kids honderden kinderen op. Van baby’s  
tot kinderen in groep acht. Ze horen er allemaal bij. En iedereen mag komen 
zoals hij of zij is. “Dat komt vooral tot uiting bij Parelkids.” vertelt Herman 
Pol. “Ik ben er zo blij mee dat we die groep hebben, speciaal voor kinderen 
die het in een normale groep lastig zouden hebben.”

Bij Parelkids is het allemaal wat rustiger en wat overzichtelijker. De groep is 
niet zo groot en er is extra aandacht van de begeleiding. “Eventueel kunnen 
de kinderen zelfs één op één begeleiding krijgen.”

Nieuw volgend jaar is de komst van kids worship eens in de maand. In de zaal 
boven in ‘de Basiliek’ wordt dan een speciale worshipdienst voor kinderen 
georganiseerd.

Sterretjes: 
Baby’s (0 - 1,5 jaar) 
Zonnetjes: 
Zonnetjes 1  
(1,5 - 2,5 jaar)  
Zonnetjes 2  
(2,5 - 4 jaar) 
Confettikids: 
Groep 1 - 2 
 

Rainbowkids: 
Groep 3 - 4 
Coolkids: 
Groep 5 - 6 
Powerkids: 
Groep 7 - 8 
Parelkids: 
4 - 12 jaar

tekst: Martin de Wit  •  Fotografie: Rachel van Reemst

Berto Veenvliet (teamleider Musickids): 
Afgelopen jaar heeft het kids musicteam niet  
stil gezeten. Naast het bezoeken van de verschil-
lende leeftijdsgroepen om met de kids en met 
de diverse instrumenten samen te zingen, is er 
ook voor elke leeftijdsgroep een eigen Mozaiek 
muziekbundel gemaakt. Voor elk kind een eigen  
thuis exemplaar en een exemplaar voor in de 
groep. Verder is het muziekteam de laatste 
periode behoorlijk uitgebreid met het oog op 
kidspraise en Kidschurch meetings wat één keer 
per maand zal plaatsvinden. De muziekteams  
zien er naar uit om ook weer in het nieuwe sei-
zoen met de kinderen de Heer groot te maken.

Norbert van Hooijdonk: 
Toen mij werd gevraagd om iets met worship en kids te gaan 
doen dacht ik: "Wat? Ik en kids?" Maar nadat ik er verder over 
nadacht werd het: "Ja! Ik en kids!" Want ik geloof dat God  
aanbidden iets is wat iemand van jongs af aan moet meekrij-
gen! Dat we onszelf in aanbidding helemaal mogen geven 
aan Hem. Dat we een stukje van de Hemel al op aarde mogen 
proeven. Dat is aanbidding. Hoe mooi is het om dat straks bij 
de kinderen te zien. Dat ze God zo mogen ervaren in hun leven, 
dat ze volledig gaan verlangen naar Hem. Ik ben ooit een keer 
in een kinderdienst geweest waar ik kinderen heb gezien die 
vol aanbidding met hun handjes omhoog aan het meezin-
gen waren. En eerlijk gezegd heb ik wel een traantje moeten 
wegpinken. Het was zo mooi om een kind zo vol voor God te 
zien gaan! En zulke aanbidding is iets wat ik binnen Kidschurch 
graag zou willen gaan zien. Dus: "Ja! Ik en kids!" Want ik geloof 
dat onze kinderen ook al het verschil kunnen maken in onze 
samenleving. Dat zij een voorbeeld mogen zijn en God mogen 
aanbidden, mogen liefhebben en hun naaste mogen dienen!

Mozaiek KIDS

"Het loopt goed bij Youth." zegt Herman. Ja, ze kunnen 
nog wel wat jeugdwerkers gebruiken maar Herman 
is niet ontevreden. "Ik vind het zo gaaf om zondag de 
groepen in de kerk te zien zitten. Vooraan zit vaak Durf 
Te Volgen. Iets verder naar achter Solid Friends en Rock 
Solid. De jongeren zoeken elkaar op, vormen een groep, 
en dat is precies de bedoeling. Verbinding. En het werkt 
blijkbaar aanstekelijk. Bij de laatste groep dopelingen 
was tachtig procent jongere. Dat zegt iets."

"De gedachte bij Mozaiek0318 is altijd: je mag komen 
zoals je bent. En zo willen we het ook bij Youth. Maar 
toch kan er soms een drempel zijn. Jongeren vinden het 
vaak moeilijk om alleen te komen voor de eerste keer. 
Soms spreken ouders me daarover aan. Dan koppel ik 
zo'n jongere altijd met een jeugdleider en dat werkt 
altijd. Voor ze het weten zitten ze er middenin."

Komend seizoen wordt er weer veel nieuwe aanwas ver-
wacht. Onlangs stonden alle kinderen uit groep 8 op het 
podium om hen welkom te heten bij Youth. Het podium 
stond vol. En dat is alleen nog maar één leeftijdsgroep.

"Vandaar dat we dit jaar ook starten met The Bridge, 
een groep speciaal voor jongeren in de eerste en de 
tweede klas. Daarna volgt dan Rock Solid voor klas 3  
en 4. Solid friends is voor 16- en 17-jarigen, Durf te 
volgen voor 18+ en Next level voor 21+."

Herman mag er dan min of meer uit enthousiasme 
ingerold zijn, hij heeft geen moment spijt gehad van 
zijn rol in Youth. "Ik vind het zo gaaf om al die jongeren 
te zien rondlopen 's avonds in de kerk. De diensten zijn 
echt wel toegankelijk voor ze, het is niet zo dat ze daar 
iets tekort komen. Maar dit is een plek waar ze met 

hun vrienden kunnen rondhangen, en tegelijk met hun 
geloof bezig kunnen zijn."

Komend seizoen zal er elke maand een thema zijn waar 
aandacht aan besteedt wordt. En daarnaast kunnen 
jongeren ook zelf onderwerpen aanvragen. "Zo wilde 
Durf Te Volgen het pas hebben over de eindtijd en over 
de Heilige Geest. Daar is ruimte voor. We proberen de 
onderwerpen juist actueel te houden. Wat speelt er in 
hun leven? Wat speelt er in de wereld? Daar draait het 
om."

Ondertussen timmert Youth nog steeds aan de weg: 
Youth Worship komt er aan. "De eerste keer op 6 
september, een avond van worship met vrienden en 
leeftijdsgenoten. En dat gaan we vaker doen. Op 29 
november is de volgende, en vanaf volgend jaar doen 
we het elke maand."

En dan is er nog Youth0318. "Youth0318 moet een 
interkerkelijk project worden waarmee we de straat op 
willen gaan. Als je kijkt naar de pijlers van Mozaiek0318, 
dan is de derde pijler: Onze omgeving dienen. Dit is 
onze manier. We willen de skatebaan in Veenendaal 
adopteren en daar in contact komen met de jongeren. 
Ze iets laten zien van wie we zijn."

Maar Youth kijkt verder dan Veenendaal. "Met Youth 
Travel willen we de wereld intrekken. Op dit moment is 
er een projectleider en wordt voorzichtig gekeken naar 
2016 of 2017 voor een eerste jongerenzendingsreis. 
Spannend!"  

Mozaiek0318 Youth komt eens in de twee zondagen samen.  
Op de hoogte blijven? Check www.facebook.com/mozaiekyouth

Bram van Dijk (Durf te volgen) 
“Ik vind het vooral geweldig om  
met mensen van mijn leeftijd 
over mijn geloof te praten. Je 
bouwt echt vriendschappen  
op en zo kun je ook moeilijke 
dingen met elkaar bespreken. 
Echt gaaf is dat.”

Erica Touwen (Solid Friends) 
“Ik vind het heel gezellig. Het is 
voor mij niet alleen een groep 
van de kerk, het zijn ook met mijn 
vrienden. Buiten Solid Friends 
doen we ook veel. Maar in die  
gezelligheid kan je ook over  
serieuze dingen praten. Het is  
een hechte groep, maar als je  
vaak komt, zit je er heel makkelijk 
in. We proberen iedereen overal 
bij te betrekken.”

Janine Beijer (Rock Solid) 
“Rock Solid is echt supergezellig.  
Je voelt je heel welkom. Er zijn 
geen groepjes ofzo. Je wordt 
direct aangesproken, ook als je 
voor het eerst komt. Ik heb een 
paar hele goede vrienden bij 
Rock Solid gekregen. Niks is  
raar. Als je vragen hebt kun je  
die gewoon stellen. Het is heel 
fijn om er gewoon over te  
kunnen praten.”

Hanne de Vries: 
Ik ben Hanne de Vries en ben sinds deze zomer team- 
leider YouthWorship. Vooral het aanbidding leiden  
voor tiener en jeugd heeft mijn hart en ik kan er echt  
van genieten om met een groep tieners/jongelui samen  
te zingen voor God. De mix van een enorme berg  
enthousiasme en de onbevangen diepgang die je  
met die doelgroep meemaakt is gewoon heerlijk. 
We starten in het nieuwe seizoen met YouthWorship 
avonden (de officiële naam volgt nog!) omdat we speciaal 
voor tieners en jongelui een plek willen creëren om God 
te aanbidden, naar een preekje te luisteren en voor 
elkaar te bidden. God is al een geweldig werk aan het 
doen onder jongelui in Mozaiek en dat willen we graag 
(h)erkennen en versterken! Het gaat echt he-le-maal te 
gek worden! En daarbij komt dat deze avonden zijn open 
voor alle jongelui uit de omgeving, omdat we zoveel 
mogelijk mensen kennis willen laten maken met de  
liefde van Jezus!

http://www.facebook.com/mozaiekyouth
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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 
Care: Fred en Margreeth Steitner | care@mozaiek0318.nl 
Financiën: Frits Versluis  | financien@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 zes pagina’s helemaal wegwijs 
in jouw kerk

Worship
Coördinator: Pieter Zuidema

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

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

Komend seizoen mogen wij ook dienen binnen Kingdom 
Come-avonden. Een avond zonder agenda; waar ruimte 
is voor aanbidding, gebed en waar we openstaan voor de 
leiding van Heilige Geest. En we zien uit naar Kidschurch; 
we mogen onze jongste kinderen leren hoe zij God 
mogen aanbidden. Dat is niet het spelen van een paar 
liedjes maar samen Gods aanwezigheid opzoeken en 
ervaren. Dit wordt een feest! En bij Youth Worship gaat  
het dak eraf. We hebben afgelopen seizoen al gemerkt 
hoe hongerig de jeugd is. Uiteindelijk is het onze droom 
dat we 1 keer per maand een gaaf event mogen organi-
seren in de grote zaal waar jonge Mozaiekers samen  
met hun vrienden uit heel Veenendaal en omgeving  
God aanbidden.

Naast deze activiteiten heeft ons team een belangrijke 
bijdrage in de productie van een event als Paul Baloche af-
gelopen mei. En er zijn nog zoveel dromen voor worship in 
Mozaiek0318 en de kerken in Nederland en daarbuiten.

Meer info: mocht je meer informatie willen rondom de 
organisatie van Worship binnen Mozaiek0318, ben je 
enthousiast om je steentje bij te dragen neem dan even 
contact met mij op. Dat kan via een mailtje of spreek mij 
gewoon even aan na de dienst.

Pieter Zuidema
06 364 333 50  |  worship@mozaiek0318.nl 

Facility
Coördinator: Harm Hardeman

“Binnen de pijler ‘facility’ mogen we onze kerk  
dienen op praktische wijze. Een echte ‘doe-pijler’.  
Dit mogen we doen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.”

Denk hierbij aan: parkeerteam, koffieteam, catering, welkomsteam, kosters, 
BHV, schoonmaakteams, gebouwbeheer en dergelijken. U zult begrijpen  
dat op al deze vlakken veel handen en voeten nodig zijn, elke week weer.  
Dus iedereen is welkom een steentje bij te dragen waar dat kan, we kunnen 
extra hulp altijd gebruiken! Neem gerust contact met me op om je op  
te geven of voor meer informatie!

Harm Hardeman  
06 224 228 38  |  facility@mozaiek0318.nl

Financiën
Coördinator: Frits Versluis

“Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van  
de middelen die nodig zijn om de doelen van de andere pijlers te realise-
ren. Geld is dienend en geen doel op zich.”

Samen met het team verzorgen wij de collectes, de boekhouding, het innen 
van gelden en het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Frits Versluis
06 511 167 64  |  financien@mozaiek0318.nl
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Care
Coördinatoren: Fred en Margreeth Steitner

“Care: de pijler met een hart voor mensen, dichtbij  
én veraf!”

Voorbede
Aan het eind van elke zondagse samenkomst zijn er 
leden van het Team Voorbede aan beide zijden van  
het podium voor u beschikbaar. Zij willen graag naar  
u luisteren en met u bidden, en dat hoeft niet bij één 
keer te blijven. U mag gerust nog eens terugkomen,  
ook als het om dezelfde dingen gaat. Teamleiding:  
Leo en Jeanet Dijkhuizen, gebed@mozaiek0318.nl.

Pastoraat
In Mozaiek is een groeiend team beschikbaar voor  
pastorale zorg voor jong tot oud, voor een veelheid  
aan hulpvragen. Juist in deze gemeente, waarin ruimte  
is voor allerlei gebrokenheid, willen zij er graag voor  
u zijn. Teamleiding: Fred en Margreeth Steitner,  
pastoraat@mozaiek0318.nl.

Diaconie
Voor allerlei vormen van praktische hulp, zoals bij ziekte  
of voor boodschappen, koken, oppas, administratie 
of klussen, kunt u zich wenden tot het Team Diaconie. 
Teamleiding: Willy Koudijs, diaconie@mozaiek0318.nl.

Zending
Mozaiek is een naar buiten gerichte gemeente en ver-
langt er naar om ook in andere landen Gods liefde te delen 
door het evangelie te brengen en dienstbaar te zijn. 
Mensen die het verlangen hebben om als zendelingen  
of kortverbanders ‘uit te gaan’ kunnen ter oriëntering  
en afstemming contact opnemen over de mogelijkheden. 
Teamleiding: Cees van Harten, zending@mozaiek0318.nl.

Fred en Margreeth Steitner
0318 518 227  |  care@mozaiek0318.nl

Connect
Coördinator: René Koolhaas

“Groeien door te verbinden!”

Mozaiek0318 is een jonge, snelgroeiende gemeente. 
Fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te zien om  
God groot te maken en Hem te eren. Samen je geloof 
beleven, vieren en Hem prijzen maakt dat je groeien  
mag in je geloof. Niet alleen voor jezelf maar juist ook 
met en voor elkaar.

Met elkaar, met God. Dat betekent: verbonden zijn  
met elkaar. Elkaar ontmoeten, bemoedigen en zegenen. 
En ook daardoor weer groeien. Daarom: groeien door  
te verbinden.

Dat geldt zeker niet alleen voor de zondag, maar ook  
in tal van andere activiteiten binnen Mozaiek. Ook daar 
mag je anderen ontmoeten, elkaar tot een zegen zijn  
en Hem eren. Als coördinator Connect (voorheen Grow) 
mag ik daar verantwoordelijk voor zijn. De volgende acti-
viteiten vallen onder ‘Connect’: Introductiecursus, Alpha-
cursus, Youth Alpha, Marriage- en Pre-marriagecourse, 
Women inC en de L2M-groepen.

Wanneer je vragen hebt of ergens meer informatie over 
zou willen hebben, neem gerust contact op!

René Koolhaas
06 463 204 80  |  connect@mozaiek0318.nl

Communicatie
Coördinator: Ferry Gerritsen

“We mogen namens de kerk communiceren, het doel 
hierbij is altijd om anderen te helpen om elkaar en 
vooral God (nog) beter te leren kennen.“

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

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

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

Ferry Gerritsen
communicatie@mozaiek0318.nl
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NextGen
Coördinator: Herman Pol 

“De pijler ‘Next Generation’ heeft de focus 
op kinderen en jongeren van 0 tot 25+. Wij 
proberen een veilige omgeving te creëren 
waar de jongeren van deze Next Generation 
mogen komen zoals ze zijn en ieder op zijn of 
haar tempo kan en mag groeien in geloof en 
vertrouwen.” 
 
NextGen is gesplitst in 2 groepen: Mozaiek 
Kids (0-12) en Mozaiek Youth (12-25+). 
 
Mozaiek Kids
De activiteiten voor Mozaiek Kids liggen vooral 
op de zondagmorgen. Tijdens de samenkomst 
in de grote zaal staat er elke zondag een team 
(leiding en buddy’s) klaar om de kids op hun 
niveau een eigen samenkomst te bieden. 
 
Vanaf oktober hebben de kids de laatste zon-
dag van de maand een volledig eigen dienst 
– Kids Church. 
 
Voor kinderen die extra aandacht/begeleiding 
nodig hebben is er Parelkids (4-12). In overleg 
met de leiding en ouders kunnen we deze kin-
deren extra aandachtgeven, desnoods 1-op-1 
begeleiding. 
 
 

Mozaiek Youth
Voor Youth hebben we 1e en de 3e zondag-
avond van de maand voor elke leeftijdsgroep 
activiteiten. The Bridge (Voortgezet Onderwijs 
klas 1-2), Rock Solid (klas 3-4), Solid Friends 
(16-17 jaar), Durf te volgen (18-21 jaar) en 
Next Level (21+). 
 
Vanaf januari is er op de 4e zondagavond  
van de maand Youth Worship. Daarnaast zijn 
we samen met Youth for Christ bezig om de 
rand/niet-kerkelijke jongeren in Veenendaal  
te benaderen. Dit platform heet Youth0318. 
En vanaf december 2015 gaan we starten  
met de voorbereidingen voor Youth Travel. 
Het doel van Youth Travel is om samen met 
onze jongeren onze omgeving te gaan dienen. 
 
Per zondag hebben we bijna 300 Kids en meer 
dan 200 Youth. Dit aantal neemt per maand 
toe. Onze uitdaging zit hem voor vooral in het 
vinden van voldoende betrokken leiding en 
buddy’s, zowel voor Kids als Youth. 
 
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhin-
dert ze niet.” Wil jij ons helpen om deze Next 
Generation die veilige plek te bieden waar ze 
mogen komen zoals ze zijn? Neem dan contact 
met me op voor meer informatie!  
 
Herman Pol  
06 230 608 56  |  NextGen@mozaiek0318.nl

mailto:mailto://nextgen%40mozaiek0318.nl?subject=NextGen%20Mozaiek0318
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Oudstenteam: 
oudsten@mozaiek0318.nl

Voorgangers (v.l.n.r.): 
Ido Buwalda |ido@mozaiek0318.nl 
Kees Kraayenoord | kees@mozaiek0318.nl 
Cees van Harten | cees@mozaiek0318.nl

Wie is wie in  
Mozaiek0318?

Een nieuwe dag

 

God troont op de lofzangen van zijn 

volk. In de nieuwe bijbelvertaling 

staat: ‘U bent de Heilige, die op 

Israëls lofzangen troont.’

Deze woorden, uit psalm 22 vers 4, zijn vanaf het eerste 
begin van Mozaiek0318 waardevolle woorden geweest!

Vanaf het eerste begin wisten we dat er enorme zege-
ningen zijn in het aanbidden en lofprijzen van onze God.

Je zou kunnen denken dat muziek, in de vorm van lof 
en aanbiddingsliederen, vooral bij muziekmensen past. 
Ikzelf ben op mijn 17e begonnen met muziek maken  
en optreden voor mensen om het evangelie door te 
geven. Eerst vond ik muziek maken gewoon leuk. Maar 
is muziek maken en zingen voor de eer van God alleen 
iets voor muzikanten, omdat zij het leuk vinden? Wat 
zegt de bijbel hierover en hoe belangrijk is dit voor 
God?

In Exodus 15 vers 11 (HSV) staat: ‘Wie is als U onder  
de Goden Heere? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, 
ontzagwekkend in lofzangen, U die wonderen doet.’

Allereerst begint lofprijzing en aanbidding bij de heilig-
heid van God. Je zou kunnen zeggen dat als we God  
zien in zijn almacht kracht, barmhartigheid en liefde 
worden we haast vanzelf een aanbidder en een lofprij-
zer. We raken zo onder de indruk van een ongelooflijk 
reddingsplan door God zelf bedacht om jou en mij te 
redden. We worden er stil van, van Jezus die alles gaf 
aan het kruis om ons te redden. We worden er stil van, 

co
lu

m
n 

do
or

 e
en

 o
ud

st
e 

 • 
 D

irk
 K

ou
di

js

van Gods geest die er altijd voor ons is, 24 uur per dag. 
Dan schieten woorden te kort en mogen we gaan  
lofprijzen.

Vanuit de erkenning dat God heilig is, mogen we een 
troon voor hem bouwen in ons midden. Dit kan, zoals  
de psalmdichter zegt, door te zingen en te aanbidden, 
want: ‘God troont op de lofzangen van zijn volk’.

In Kol. 3 vers 16 (NBG) staat: ‘Het woord van Christus 
wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert 
en terecht wijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen Gode dank brengt in uw harten.’

Als wij samen leren uit Gods woord en elkaar dienen met 
onze levenshouding, gaat dat gepaard met de aanwezig-
heid van een Heilig God, die we aanbidden en eren met 
onze lofprijzing. Juist dan, als God op de troon zit in ons 
midden, zal Zijn wijsheid ons aan de hand nemen, dan 
kunnen we elkaar en onze omgeving dienen, dan zal Zijn 
vrede heersen.

Ef 5 vers 18 en 19 (NBG) zegt: ‘Maar wordt vervuld met 
de Heilige Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de 
Heere van harte, dankt ten alle tijde in de naam van  
onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en 
weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’

Wanneer God in ons midden troont op onze lofzangen, 
dan zullen er wonderen gebeuren; wonderen van beke-
ring, wonderen van bevrijding, wonderen van genezing. 
Liefdeloosheid zal wijken en eenheid zal toenemen. 
Herstel en vergeving is dan mogelijk en we zullen  
meer en meer vertrouwen dat Jezus Christus ons leidt.

Het is niet voor niets dat Mozaiek0318 in haar visie lof-
prijzing en aanbidding als een opdracht van God ervaart. 
Met God op de troon mogen we zegeningen verwach-
ten, niet alleen in Veenendaal maar ook voor andere 
gemeenten.

Daarom zie ik ook zo uit naar de start van de school van 
aanbidding. Wat een eer dat wij vanuit Mozaiek0318 dit 
mogen doen!

De Heere is groot en zeer te prijzen.

Coördinatorenteam (v.l.n.r): 
Worship: Pieter Zuidema | worship@mozaiek0318.nl 
Nexgen: Herman Pol | nextgen@mozaiek0318.nl  
Voorzitter en communicatie: Ferry Gerritsen | ferry@mozaiek0318.nl 
Grow: René Koolhaas | grow@mozaiek0318.nl 
Facility: Harm Hardeman | facility@mozaiek0318.nl 
Financiën: Frits Versluis  | financien@mozaiek0318.nl  
Care: Fred en Margreeth Steitner | care@mozaiek0318.nl 

Stephan  
van de Velde

Ejo Smit Anja van KlompenburgEvert van KlompenburgDirk Koudijs Akke Smit
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Want liefde wil ik, geen offer;  

met God vertrouwd zijn is meer  

waard dan enig offer

Hosea 6:6 

MORE OF YOU
2015 - 2016
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