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de gemeente: God aanbidden, van elkaar houden en onze
omgeving dienen.

redactioneel

Vuurwerk van Jezus
Jezus is gek op oud en nieuw. Het is zo’n bijzondere periode van
kerst naar nieuwjaarsdag. De warmte, de gezelligheid. Oliebollen en
vuurwerk. Een tijd van terugblikken en vooruitkijken. Ja, Jezus vindt
oud en nieuw prachtig. Hoe ik dat weet? Hij vertelt er zelf over in
Mattheus 9. Pak het er maar bij.

Inhoud

Mozaiek0318 Magazine verschijnt in een gedrukte oplage
van 2000 stuks en is ook te lezen op tablet, smartphone en
pc via www.mozaiek0318.nl
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In editie 5 van Mozaiek0318 Magazine willen we daar op focussen.
Hoe geven we hier komend jaar invulling aan? Door God te aanbidden, onder meer met onze nieuwe worship cd. Door van elkaar
te houden, bijvoorbeeld in de Love2Meet-groepen. En door onze
omgeving te dienen, door zorg te hebben voor vluchtelingen en
door een inkijkje te geven in het werk van Arno en Ina in Nepal.
Daarover kun je lezen in deze editie, maar ook onze vaste rubrieken
vind je terug, de geboortes, een kennismaking met een nieuw lid, de
vaste columns en een blik op social media. Nieuw is de praktische
toepassing van de kerstpreek, te vinden midden in dit magazine. We
hopen dat het je inspireert voor dit nieuwe jaar.
Dat, en Mattheus 9, een hoofdstuk om er bij te pakken op oudjaarsavond. Want na de preek van Jezus over oud en nieuw volgt het
vuurwerk. De genezing van de bloedvloeiende vrouw, de opstanding
van de dochter van Jaïrus en de uitdrijving van een demon.
Jezus in actie. Maar ook daar blijft het niet bij. Hij ziet de wereld
aan. Een mensenmenigte, uitgeput en hulpeloos, als schapen
zonder herder. En hij geeft ons, zijn volgelingen als opdracht
daar iets mee te doen. Een nieuw jaar met een missie.
Gelukkig nieuwjaar.

21 Werkblad kerstpreek
26 Women inC
28 Love2Meet
Wandelgroep

2 Redactioneel

30 Nieuwe en vertrekkende leden

Vuurwerk van Jezus
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Mozaiek0318 start met dubbele diensten
Vanaf 1 januari start Mozaiek0318 met dubbele diensten. De zaal heeft plaats voor ruim 1400
mensen, maar de opkomst is steeds vaker hoger dan dat. Check www.mozaiek0318.nl om te
kijken hoe de dubbele diensten georganiseerd zijn. Een dubbele dienst brengt nieuwe
uitdagingen. De kerk kan jouw hulp dan ook goed gebruiken. Wil jij je inzetten? Meld je aan bij
secretariaat@mozaiek0318.nl

CJG Veenendaal zoekt vrijwilligers met een warm hart voor
kinderen of hun ouders

Een stil kind, een tiener met autisme of een overbelaste moeder. Dit zijn voorbeelden van
mensen die, met wat extra aandacht of een handje hulp, een stap verder komen. Bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal zoeken we vrijwilligers met een warm hart. Je kunt
denken aan af en toe samen een klusje doen, wandelen/sporten, samen thee drinken of
helpen met het huiswerk.
We zoeken een goede match tussen de hulpvraag van het kind of de ouder en jouw persoonlijkheid en talenten. Heb je interesse? Ga dan naar de site www.cjgveenendaal.nl of mail naar
vrijwilligers@cjgveenendaal.nl en wij nemen contact met jou op.

OF YOU
MORE
2015 - 2016
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Getuigenis

Anne de Jong:
“Mijn eerste kerst als christen”
tekst: Maartje Dekens • foto: Eelco Noortman

Terwijl Anne een kopje thee zet, kijk ik even rond in haar fijne huis. De kachel
brandt, aan de knalroze wand hangen teksten over hoop en liefde. Veel kaarsen
en een klein rond minimandje voor de chihuahua vullen de ruimte. Anne gaat
zitten en begint haar verhaal, een verhaal dat in eerste instantie haaks lijkt te
staan op de gezelligheid en warmte van haar huis.

“Ik was vroeger een stoer meisje”,
begint Anna. “Een lastige tiener die
zich niks aantrok van vermaning of
straffen. Ik deed alleen waar ik zelf
zin in had en besloot in dienst te
gaan. Toen ik voor Defensie naar Bosnië werd uitgezonden, heb ik gezien
hoe belangrijk discipline en ontzag
voor regels zijn. Tijdens deze periode
werd mijn moeder ernstig ziek, ze
kreeg kanker. Ik koos ervoor terug
te gaan naar de burgermaatschappij
in Nederland en kreeg een baan als
taxichauffeur. Meer noodzaak dan
echt een keuze. Tot ik op een dag
een gehandicapt kindje met de taxi
moest wegbrengen. Dat was een
omslagpunt. Ineens had mijn leven
een doel, ik ben me gaan omscholen
en werk nu in de gehandicaptenzorg
met meervoudig verstandelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen.
Heel zwaar, maar heel dankbaar en
mooi om te mogen doen.” Anne
straalt als ze vertelt over haar werk:
“Daar, in die taxi, begon God Zijn
verhaal met mij. Hij was toen al bezig
mijn harde hart zacht te maken.”
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Enige tijd nadat Anne’s moeder
‘schoon’ is verklaard, wordt ze
opnieuw ziek. Deze keer geen kanker
maar een agressieve auto-immuunziekte en binnen twee weken
overlijdt haar moeder. Het verdriet
stapelt zich op als ze daarna ook haar
baan verliest, ze in een burn-out
belandt en haar vriend het uitmaakt
om een relatie te beginnen met haar
beste vriendin. Haar uitlaatklep is
haar paard maar als die zo kreupel blijkt te zijn dat de dierenarts
adviseert het dier te laten inslapen,
wordt het verdriet te groot.
“Dit verhaal had echt kunnen eindigen onderaan de dijk”, vertelt Anne,
terwijl de chihuahua ietsje dichter
bij z’n baasje gaat zitten als ze haar
verhaal vervolgt. “Ik was zo verdrietig
en overstuur, zo alleen en verloren.
Alles waar ik van hield was weg of
kapot. Ik geloof dat God het daar, op
die dijk, echt heeft overgenomen. Hij
heeft me veilig naar huis gebracht. Ik
kreeg de behoefte om naar muziek
van Sela te luisteren, de muziek

die we tijdens de uitvaart van mijn
moeder ook luisterden. Vooral de
tekst van het lied ‘Heer wijs mij Uw
weg’ troostte mij. De zinnen ‘Als mij
de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig
mij weer aan’ raakten me diep. Ik
vond een rust die ik nog nooit had
ervaren. De Heilige Geest ging aan
de slag in mij. Er was ook tijd voor
herstel, mijn paard genas en ook
ikzelf was razendsnel hersteld van
mijn burn-out.”
“Ik kocht een bijbel en ging erin lezen. Via mijn vriendin Greetje kwam
ik op het spoor van Mozaiek0318.
Zij had voorganger Cees van Harten
in Sneek horen spreken en ontdekte
dat hij de week erop in Mozaiek0318
voor zou gaan. Toevallig zou Greetje
dat weekend bij mij in Veenendaal
komen en we besloten om samen
naar de kerk te gaan. In die dienst
kwam ik thuis. Echt thuis bij de
Vader! Ik voelde zoveel rust. De
preek ging over mij en ik leerde over
vergeving en genezing.”
Als Anne in de maanden erop getuige

“Dit verdwaalde schaap is thuis,” zo vat Anne de
Jong (31) haar eigen getuigenis samen.
Een verhaal over verdriet en duisternis en het
licht dat Jezus aandeed in haar leven.
is van een doopdienst krijgt ze het
verlangen om zichzelf ook te laten
dopen. Op 20 september van dit jaar
was het zover: Anne laat zich dopen
en begint een nieuw leven. Een leven
met God! “Ik heb veel verdriet en
donkerheid meegemaakt, maar God

heeft het licht aangedaan in mijn
leven. Daarom kijk ik ook zo uit naar
kerst, mijn eerste kerst als christen.
Zo bijzonder dat ik er bewust bij stil
mag staan dat Jezus is geboren, als
licht in de duisternis.“

Jouw getuigenisverhaal
delen? Mail naar
magazine@mozaiek0318.nl
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verdieping:

Say Something...
Soms is het stil. Je kent die momenten wel dat je verlangt
naar God. Naar een teken. Naar Zijn stem. Maar soms is
het stil.

Zeg iets. Ik geef het bijna op. Ik verlies het vertrouwen. Zeg iets!
De groep Worship Mob heeft een bewerking gemaakt van
het lied Say Something van A Great Big World en Christina
Aguilera. Was het oorspronkelijk een lied over het breken
van een relatie, over teleurstelling en verlies. In de christelijke bewerking krijgt hetzelfde lied een tweede hoofdstuk.
Er komt antwoord. God spreekt.

Ik heb je gezien mijn kind. Wil je je hart openen?
Ik wachtte hier al die tijd al op je.
Kerstavond 2015 staat in Mozaiek0318 in het teken van dat
verlangen en van Gods antwoord. God heeft gesproken. Hij
sprak in de geboorte van dat ene kind lang geleden. En hij
spreekt ook nu nog.

Mijn kind, ik zal jou nooit opgeven.

Say something I’m giving up on you
I’ll be the one if you want me to
Anywhere I would have followed you
Say something I’m giving up on you
And I, I’m feeling so small
It was over my head
And I’m nothing at all
And I, will stumble and fall
I’m still learning to love
Just starting to crawl
Say something I’m giving up on you
I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere I would have followed you
Say something I’m giving up on you
I will swallow my pride
You’re the one that I love,
and I’m saying goodbye
Say something I’m giving up on you
I’m sorry that I couldn’t get to you
Anywhere I would have followed you
Say something I’m giving up on you
Say something I’m giving up on you
Say something...

In het middenblad van dit
magazine vindt je een uitneembare pagina waarmee je verder
kan nadenken over dit thema.
Heb je de kerstpreek gemist
of wil je hem nog een keer
luisteren?
Check www.mozaiek0318.nl
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I’ve been watching you child
Still learning to love
Just starting to crawl
And I am waiting here now
Will you open your heart
I’ve been here all along

column van een zestienjarige

tekst: Martin de Wit • fotobron: Youtube

Stamp, stamp. Boze voetstappen. Vurig. Hard. Nijdig.
Akelig. Bladeren die bij elke stap knarsetanden. Een rilling
glijdt over je rug. Boomstammen met de uit hun wortels
geschoten kale takken kijken je van weerszijden melancholiek aan. Ze benadrukken het gevoel waarmee jij je
door de bladeren worstelt. Eenzaam, verlaten, somber.
Een zacht tapijt van vochtige pasteltinten ligt voor je
uitgespreid, maar je kijkt er dwars doorheen. Je aandacht
wordt getrokken door die ene specifieke tak daar. Alle
takken hebben hun bladeren al van zich af gegooid, maar
aan deze ene tak bungelt nog enkel één donkerbruin,
verkreukeld blaadje.
Een harde steekt waait op. Je ziet hoe hij ervoor zorgt dat
de tak zijn laatste blaadje afstoot. Het allerlaatste blaadje.
Met je ogen volg je de vloeiende beweging waarin het
blaadje een weg naar beneden zoekt. De wind heeft het
laatste kaarsje dat je nog van warmte kon voorzien met
volle kracht uitgeblazen.
Extreme kou dringt binnen. Schemerdonker en mist
worden wakker. Het bos wordt vervloekt door duisternis.
Het vuur dooft, je boze hart bevriest. Het bloed dat kwaad
door je hoofd kolkte ondervindt een koude onderstroom.
Kleurloze vlokken van woede dwarrelen om je heen,
zetten een lawine aan in je hoofd. Je ziet niets meer, een
waas beperkt je zicht.
Een fel licht ontwaakt, een vogel zingt, je hart smelt. De
witte wereld om je heen trekt zich langzaam terug. Je blik
schiet omhoog, waar de nachtegaal haar fraaie gezang
beëindigt. Klaar om applaus te ontvangen. Trots buigt ze
zich voorover op de tak waar ze zit. De tak, waar zich nu
knopjes aan bevinden. Klaar om vrucht te dragen. Het
bos maakt zich op voor nieuw leven. Knopjes om uit te
bloeien, tot prachtige nieuwe eikenbladeren.
Je glimlacht en weet: het is zo ver. Na de winter komt de
lente.

You say “I’m not giving up on you!”
You say “I’m still running after you!
Everywhere, I’ve been there with you!
Child, I will never give up on you!
Child, I will never give up on you.”

9

Magazine • december 2015

In elke editie van Mozaiek0318 Magazine onderwerpt de redactie een nieuw
deel van de kerk aan zeven prangende vragen.
Deze keer: Rosalien en Sander van ‘t Foort
tekst: Pim Molemaker • foto: Rachel van Reemst

Handen omhoog of 		
handen gevouwen?

naam

Rosalien van ’t Foort-Diepeveen
leeftijd

24
naam

Sander van ‘t Foort
leeftijd

27
woonplaats

Renswoude
relatie

Getrouwd
kinderen

10

•	Wat is je favoriete nutteloze
bezigheid?
Rosalien | ’s Avonds op de bank
hangen en televisie kijken. Ik kijk
dan het liefst naar series als Suits of
Pretty Little Liars.
Sander | Voor mij ook op de bank
hangen, alleen kijk ik niet de series
waar Rosalien naar kijkt. Ik kijk
liever naar films. Niet zo lang
geleden heb ik Machine Gun
Preacher gezien. Het gaat over een
man die na zijn vrijlating uit de
gevangenis tot geloof komt. Hij
vertrekt naar Afrika om kindsoldaten te helpen. Daarnaast kijk ik naar
oorlogsfilms zoals Valkyrie of Der
Untergang. Het zijn meestal wel
films met inhoud; dus dat maakt het
niet echt een nutteloze bezigheid.
•	Op een schaal van 1 tot 10: hoe
kerkelijk ben je?
Rosalien | Voor kerkelijk geef ik mijzelf een 7, voor geloof een 6. Ik ben
niet opgegroeid met het geloof en
heb daarom ook best nog twijfels. Ik
sta nog aan het begin van mijn geloof en kan nog veel leren. Sander |
Een 6. Ik ben een slechte kerkganger
maar groei daar wel in. Sinds kort
zijn we ook kerkelijk betrokken
en houden we ons bezig met het
opstellen van het personeelsbeleid.
Op geloof geef ik mijzelf een 8,5.
Ik probeer mijn geloof ook steeds
meer een plek te geven in mijn
werk en bij mijn activiteiten voor de
ChristenUnie.

• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Rosalien | Sander is zelfverzekerd
en een doorzetter. Als hij iets in zijn
hoofd heeft dan gaat hij er ook voor
en krijgt hij de dingen voor elkaar.
Sander | Rosalien is heel zorgzaam
en lief. Dat zit vaak in kleine dingen.
Zelfs als we het heel druk hebben is
ze in kleine en soms grotere dingen
heel attent.
•	Handen omhoog of handen
gevouwen?
Rosalien | Ik gevouwen, al heb ik
inmiddels wel één of twee keer mijn
handen ook omhoog gedaan. Op die
momenten werd ik zo geraakt door
een lied dat ik ook het gevoel had
dat ik dat moest doen. Wel vind ik
het mooi om te zien hoe anderen
vol passie en overtuiging hun handen omhoog heffen.
Sander | Gevouwen. Ik houd mijn
geloof nog vaak dicht bij mezelf. Ik
heb altijd moeite gehad om het te
delen met anderen, hoewel ik de
laatste tijd merk dat ik daar wel in
verander.
• Is er iemand die jou inspireert?
Rosalien | Sander, omdat hij mij
vaak goede adviezen geeft en mij
op weg helpt als ik het even niet zo
goed weet.
Sander | Als je het hebt over wijsheid en verstandig handelen, dan
denk ik aan mijn vader. Hij is heel
integer, soms zozeer dat ik me daar
aan kan irriteren.

Daarnaast de directrice van
Greenpeace die ik ken via Worldconnectors. Zowel op persoonlijk
als professioneel vlak heeft zij veel
weerstand in haar leven ondervonden. Toch blijft ze staan voor waar
zij in gelooft.
•	Wat is voor jou ‘stille tijd’?
Rosalien | ’s Avonds. Ik lees dan ook
de bijbel. Vaak bidden we nog apart,
maar ik wil dat graag vaker samen
gaan doen zodat we daar samen in
kunnen groeien.
Sander | Voor mij is dat het
moment voor het slapen gaan.
Dan lees en bid ik. Zelfs als het druk
is probeer ik daar tijd voor te
maken. Ik heb net de hele bijbel
uitgelezen en wil dat nu samen met
Rosalien doen.
•	Waar in de Basiliek zitten jullie?
Rosalien | We hebben geen vaste
plek maar ik zit het liefst in het midden en dan bijna vooraan.
Sander | Ik zit liever iets verder naar
achteren. We komen vaak op het
laatste moment binnen en dan is
het maar net waar er op dat
moment een plek is.
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Het nieuwe jaar in met God

Aanbidden, Liefhebben en Dienen
tekst en foto’s: Bert Hiemstra

AANBIDDEN:
Doelbewust bidden bleek de oplossing
Nathalie werd als kind zo ernstig verwaarloosd dat ze op latere
leeftijd in het dossier ‘hopeloos’ van de psychiater belandde.
Nu heeft ze een echte relatie met God én met haar Johan.
Gebed bleek de sleutel. Wie durft er nog te zeggen dat de
wonderen de wereld uit zijn?

De Veenendaalse vindt het lastig om uit te leggen wat er
in haar jeugd gebeurd is. Maar als dat er eenmaal uit is,
besluiten we om daar verder geen woorden aan te geven
in dit magazine. Maar één voorbeeld uit haar vroege
jeugd spreekt boekdelen: “Toen ik als vijfjarige de kaarsjes uitblies op mijn verjaardagstaart, deed ik een wens. Ik
wilde dat ik dood was…”, zegt Nathalie. “Ja, je hoort het
goed ja. Toen ik vijf werd. Dan weet je wel ongeveer hoe
erg het was…”

Herstelwerkzaamheden
Eind goed al goed? “Was het maar waar. Er moesten nog
heel veel herstelwerkzaamheden gebeuren. God zelf was
de eerste die mijn vertrouwen won. Daarna leerde Hij
mij weer vertrouwen in mensen te hebben. En tegelijk
ging ik nog steeds door diepe dalen. Zo diep zelfs dat een
professioneel therapeut mij aanmerkte als een hopeloos
geval. Mijn hechtingsprobleem was zo ernstig dat ik er
nooit bovenop zou komen, zo luidde haar diagnose.”

Impact
De gebeurtenissen in haar jeugd hadden een enorme
impact op haar verdere leven. Ze groeide op in voortdurende angst, onzekerheid, altijd teruggetrokken, nooit
rust, heel verlegen, ‘altijd het pispaaltje’, zoals ze het zelf
uitdrukt. “Ik was zo beschadigd dat ik verhardde. Je gaat
namelijk wennen aan al die pijn. Iets voelen deed ik niet
meer. Als tiener kwam ik in aanraking met de verkeerde
mensen. Criminaliteit. Ik had zelfs vriendinnen die in de
prostitutie zaten en banken overvielen. Maar gek genoeg
heb ik me midden in die wereld altijd gerealiseerd dat er
een God was.”

Pilletje
“Is dit het dan?, vroeg ik mezelf af. Een pilletje om het
leven nog een beetje dragelijk te maken? Er volgde een
periode waarin ik weer depressief was, zelfs zo dat ik
tot drie keer toe een zelfmoordpoging deed. Maar God
zorgde ervoor dat die uiteindelijk niet lukten. Ik kwam in
aanraking met een christen-psycholoog. Wat ik al wist,
werd door haar bevestigd. “God heeft nog nooit van
hopeloze gevallen gehoord. Daar ging ik mee aan de slag.
Biddend. Steeds weer vragend wat de goede weg voor
mij zou zijn. In vertrouwen dat Hij mij uiteindelijk op de
plek zou brengen waar ik moest zijn.”

Ontsnappen
Toen Nathalie veertien jaar was, gebeurde er iets, wat
haar leven voorgoed zou veranderen. “Iemand vroeg me
om mee te gaan naar de EO-jongerendag. Ik ging erheen
en op dat terrein stond een kraampje van de Bijbelschool.
Heel vreemd, maar iets in mij zei me dat ik daar heen
moest.Het voelde als een mogelijkheid te ontsnappen.
En dat was het ook. Toen ik 19 was voegde ik de daad
bij het woord.”

Vertrouwen
Dat is gebeurd. Nathalie werd 3,5 jaar opgenomen en
stukje bij beetje kreeg ze het vertrouwen terug. Heel
doelbewust bidden bleek de oplossing. Zo kwam ik steeds
meer los van mijn verleden. Nu ik achterom kijk kan ik
zeggen dat ik in rustiger vaarwater terecht ben gekomen. Ja, ik ben zelfs getrouwd. Met Johan. Ik kwam hem
tegen in de kliniek. “Ik word nooit christen en ik ga nooit
trouwen. Dan weet je dat alvast”, zei hij tegen me. “Zijn
verhaal is minstens zo wonderlijk als dat van mij. Drie jaar
geleden is hij gedoopt in een dienst van Mozaiek0318.
God had hem op zijn schouders getikt.”

Aanbidd
Nathalie Veldhuizen:
‘God kent geen

hopeloze gevallen’

Overweldigend
Haar vriendinnen in Limburg keken er vreemd van op.
“Sterker nog, ze dachten dat ik niet goed bij mijn hoofd
was,” lacht Nathalie. “Maar ik wist zeker dat ik moest
gaan. In de eerste schoolweek was het al raak. De liederen die gezongen werden. De woorden die gesproken
werden. De mensen die ons les gaven. Alles was zo overweldigend. God raakte me zo diep aan. Ik werd verliefd
op Jezus.”
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God aanbidden

van elkaar houden

“Ik zie veel mensen die worstelen. Met God. Met zichzelf.
Met de mensen om hen heen. Mij werd gezegd dat ik
nooit een relatie zou kunnen hebben. God heeft laten
zien dat bij Hem alles mogelijk is. Waar je ook bent en
hoe groot je problemen ook zijn. Bijzonder toch?”

onze omgeving dienen
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Magazine • december 2015

Liefhebben
Het nieuwe jaar in met God

Het heeft zijn voor- en zijn nadelen om bij twee gemeentes betrokken te zijn, geeft ze lachend aan. Is ze zondags
samen met haar man Wout in de huisgemeente, dan
bekruipt Ees Hazeleger soms het gevoel wat te missen in
Mozaïek. Maar in de huisgemeente kent iedereen elkaar
en is er echt sprake van ontmoeting. Het lijkt voor hen
op dit moment een goede vorm, vertelt ze. En ze zou niet
zonder een kerkelijke gemeente kunnen en willen. ,,De
kerk is een plek waar je gericht bent op God en de ander.
In de Bijbel staat niet voor niets: als je je broeder die je
kunt zien niet liefhebt, hoe kan je God die je nog nooit
gezien hebt, liefhebben? We zijn geroepen om God groot
te maken en daar hoort ook bij dat je gericht bent op de
ander.’’
Contact
Hoe ze dat praktisch uitleeft? Door haar taak bij de
kleutergroep in Mozaïek bijvoorbeeld, waar ze met veel
enthousiasme meedraait. Maar ook in het een-op-eencontact met mensen die ze ontmoet in de gemeente.
,,Doorvragen hoe het écht met iemand gaat. Het gevoel
geven dat iemand belangrijk voor je is. Ik zie dat niet als
een agendapunt. Het komt van binnenuit omdat ik het
belangrijk vind en het ontstaat spontaan.’’

Natuurlijk kan dat soms lastig zijn, vindt ze. Maakt iemand een positief gevoel bij je los, dan is het eenvoudiger
dan wanneer je het tegenovergesteld ervaart. ,,Dan val
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je terug op de keuze om diegene positief te benaderen,
simpelweg omdat God ook van diegene houdt.’’
Soms is het lastig om echt naar iemand te luisteren, omdat ik te druk ben met andere dingen. Dan luister ik maar
met een half oor. Binnen mijn gezin word ik daar van tijd
tot tijd op betrapt en het is niet leuk - maar wel goed dat man en kinderen mij daarop wijzen!

Missie0318 is de stichting van waaruit in 2013 de voedselen kledingbank is ontstaan. Inmiddels draait er een team
van maar liefst 120 vrijwilligers en wordt er voortdurend
nagedacht over de vraag hoe Veenendalers in nood een
helpende hand kan worden toegestoken.

Doener
Ook buiten de kerkmuren steekt Ees graag tijd en energie
in anderen. Al jarenlang maakt ze deel uit van de Dorcaswerkgroep. “Het past bij mij om samen met anderen de
schouders te zetten onder een project en zo de welvaart
waarin we leven te delen met anderen. Je hebt denkers,
dromers en doeners. Ik behoor denk ik tot de laatste
categorie.’’

DIENEN:
project met dubbele oogst
De voedsel- en de kledingbank in Veenendaal draaien op volle toeren. Maar de initiatiefnemers zitten
niet stil. Binnenkort krijgt de interkerkelijke stichting
Missie0318 een nieuwe loot aan de stam: Stadsakkers Veenendaal. Mozaieker Anne van der Kaaden is
één van de drijvende krachten.

LIEFHEBBEN:
Geen dromer maar doener
De ene zondag bezoekt ze de dienst van
Mozaïek0318, de andere zondag komt ze met
zo’n 20 mensen samen in een huisgemeente.
Een groot contrast qua omvang, maar voor Ees
Hazeleger staat op beide plekken de liefde en
het échte contact tussen mensen centraal.

“Na de voedsel- en kledingbank zijn we bezig om het
initiatief ‘de soepfiets’, dat door een aantal mozaiekers is
geïntroduceerd, te omarmen. Dit initiatief geeft dakloze
Veenendalers een soepje, broodje en een praatje. Hierbij
proberen we steeds om toegang tot reguliere opvang en
hulpverlening te vinden.”

Diene
Groene vingers
“Daarnaast hebben we nu het initiatief genomen voor
Stadsakkers Veenendaal. Ook weer een project waar
ik superblij van word. De voedselbank biedt wekelijks
voedselnoodhulp met het verstrekken van ruim 200
voedselpakketten. Het vinden van houdbare producten
om uit te delen is dankzij extra voedselinzamelingsacties
goed te doen. Maar het valt niet mee om elke keer weer
voor zoveel mensen verse producten te vinden. Met dat
probleem zijn we aan het denken geslagen.’’
Binnen het initiatief Stadsakkers gaan de initiatiefnemers
op zoek naar stukken grond in Veenendaal waar vrijwilligers
met groene vingers groenten kunnen verbouwen.
“De oogst van de stadsakkers gaat vervolgens naar de
voedselbank,” vertelt Anne. “Maar de oogst is nog veel
groter! Want Stadsakkers Veenendaal is ook een plek
waar jong en oud, gepensioneerd, werkzoekend, gelovige,
niet-gelovige, met wat voor achtergrond dan ook gaan samenwerken. Ontmoeting, wederzijds begrip, kennisoverdracht, eigenwaarde en nut zijn eigenlijk de onzichtbare
vruchten van deze Stadsakkers.”

God aanbidden

van elkaar houden

Missiezondag
Op dit moment is er een denktank druk bezig om de
plannen verder uit te werken. “Onderdeel van het plan
is dat Mozaiek0318 in januari een speciale missiezondag
organiseert waarin we mensen willen aanmoedigen om
op de een of andere manier in te stappen in dit project.
Praktisch uitdrukking geven aan compassie voor mensen
in nood. Het heeft mezelf enorm goed gedaan en ik weet
dat dat ook voor anderen geldt. Ontdek en gebruik de talenten die jij hebt gekregen om een zegen voor anderen
te zijn. Natuurlijk op de manier die bij jóu past. Door zo
dienstbaar te zijn ontvang je zelf ook weer zoveel zegen!”

onze omgeving dienen
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Ze zei: ‘je voelt als familie.’ Dat is toch prachtig?”

Riëtte Vonkeman schiet
vluchtelingen te hulp
Tussen de diensten van Mozaiek0318
en die van de ICF in de Engelenburgschool zit ogenschijnlijk een wereld
van verschil. In de Basiliek komen wekelijks meer dan 1500 mensen bijeen.
De professioneel klinkende bands
en theaterachtige setting spreekt
velen zichtbaar tot de verbeelding.
Bij de ICF zijn niet meer dan zestig
mensen aanwezig. In plaats van een
complete band leidt één man met zijn
gitaar de groep in gezang. Maar wat
de diensten in de ICF en Mozaiek0318
gemeen hebben is de vrolijkheid en
eensgezindheid van de mensen die
bijeen komen en hun passie in het belijden van hun geloof.

Riëtte, haar man Rob en hun vier kinderen zijn
geen officieel deel van Mozaiek0318 maar komen
er al regelmatig vanaf 2012. Maar sinds enkele
jaren zijn ze ook trouwe bezoekers van de
diensten van het ICF: International Christian
Fellowship of, in het Nederlands, Internationale
Christelijke Familie.
tekst en foto’st: Pim Molemaker

Om het werk met vluchtelingen goed te kunnen doen
heeft het ICF hulp nodig. Voor een groot deel zoeken ze
dat in hun contacten met andere kerken in Veenendaal.
Riëtte: “We proberen daarom ook de link te leggen
tussen het ICF en Mozaiek0318. Laatst hebben we daar
met Cees een gesprek over gehad. Het is mooi dat
Mozaiek0318 het werk van ICF een warm hart toedraagt.”
Riëtte beseft dat het ICF, omdat het opereert vanuit het
christelijke geloof, door sommige vluchtelingen en
instanties niet gevonden wordt. “Soms denkt men dat het
ons er vooral om gaat om zieltjes te winnen. Maar wat
ons vooral drijft is dat ieder mens die hier naar toekomt
zich welkom moet voelen. Dat we voor iedereen een
thuis bieden ongeacht ras of geloof.”
Riëtte besloot jaren geleden dat ze iets wilde betekenen
voor vluchtelingen.

Riëtte Vonkeman is 39 jaar. Ze is getrouwd met Rob (42).
Samen hebben ze vier kinderen: Kim 16, Thijs 14, Loïs 11
en Inu 9 jaar.

“Wij komen hier vaak,’ vertelt Riëtte. ‘Het is een kerk
waar veel, voornamelijk christelijke, vluchtelingen en
migranten een geestelijk thuis vinden. Het is een plek
die een belangrijke behoefte vervult, omdat de meeste
vluchtelingen zich niet direct thuis voelen in de traditionele Nederlandse christelijke kerken. Niet alleen vanwege
de taal maar ook omdat ze bij ICF samen zijn met mensen
die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarnaast zijn er
tolken aanwezig die de diensten vertalen.”
Het ICF wil niet alleen een kerk voor alle mensen met een
buitenlandse achtergrond zijn. Ze willen ook praktische
hulp bieden bij het vinden van hun weg in ons land. Een
belangrijke wens is om een eigen plek te creëren omdat
er doordeweeks ook veel gebeurt en er ondersteuning
bij hulpvragen nodig is. Maar ze willen er ook zijn voor
mensen die behoefte hebben aan een gesprek of een
kopje koffie.

“Het begon toen Rob en ik beseften hoeveel onrecht er
bestaat, hoe oneerlijk het verdeeld is in de wereld. Dat
greep ons aan. Daarnaast heeft het te maken met de
oproep van Jezus dat we moeten omzien naar vreemdelingen. Als Nederlander en als christen vind ik dat we
klaar moeten staan voor wie hulp nodig heeft. Bij
vluchtelingenwerk startte ik als taalmaatje en later als
coach, waarbij ik vluchtelingen hielp hun weg te vinden in
ons land. Vorig jaar hebben we een poos Iraniërs in huis
gehad en dat heeft ons nog meer het verlangen gegeven
zoveel mogelijk mensen te helpen. We kwamen vaker in
het ICF en omdat er zoveel te doen is, kwam alles in een
stroomversnelling terecht.”
Riëtte komt soms schrijnende situaties tegen: “Een vrouw
die al weken met haar kindje op een betonnen vloer
sliep. De officiële instanties waren niet op de hoogte en
via via kwam deze vrouw bij ons terecht.

Op de vraag wat Riëtte er voor zichzelf uit haalt, blijft het
even stil.
“Ik heb me dat eigenlijk nog niet echt afgevraagd,” zegt ze
uiteindelijk. “Maar nu ik er over nadenk; het geeft mij
energie en geloof. Ik heb contact met zowel christenen als
moslims. Steeds weer merk ik dat ze, hoeveel ze ook
hebben meegemaakt, zo’n vertrouwen hebben in God.
Als ik me dan realiseer hoe gezegend en rijk ik ben, besef
ik dat ik zoveel van hen kan leren. We ervaren het ook als
een zegen om onze rijkdom en tijd te kunnen delen. Het
is prachtig om naast iemand te kunnen staan en te
merken dat dat gewaardeerd wordt. Vanavond haalde ik
een Somalische vrouw op uit het ziekenhuis. Ze zei: ‘je
voelt als familie.’ Dat is toch prachtig?”
Door de steeds groter wordende problematiek rond
vluchtelingen, is meer hulp nodig en is het belangrijk een
efficiëntere organisatie op te bouwen.
“In de media zie je vooral steeds meer de verharding in
ons land. Maar als mensen het zelf ondervinden en met
vluchtelingen in contact komen, zullen velen er anders
over gaan denken.
Ik denk dat er best veel mensen zijn die wel iets willen
doen maar dat ze vaak niet goed weten waar ze moeten
zijn. Er zijn veel initiatieven en kleinere organisaties, die
zo goed mogelijk inspringen op de vragen die er zijn. Er
zijn taalmaatjes nodig, mensen die meehelpen bij het
kinderwerk in ICF. Mijn dochter helpt een Afghaans
meisje met rekenen en er zijn er vast meer die daar
behoefte aan hebben. Soms zijn het kleine dingen zoals
een kop koffie met iemand drinken, iemand uitnodigen
voor een maaltijd of op zondag mensen van het asielzoekerscentrum naar het ICF rijden omdat ze graag een
kerkdienst willen meemaken. Ik hoor mensen soms
zeggen: ‘Het is niets voor mij.’ Maar het is zo mooi om
iets voor iemand te mogen betekenen. Misschien is het
voor sommigen ook de angst voor het onbekende.”
Duidelijk is dat er veel behoefte is aan hulp.
Riëtte: “Het is niet altijd zo dat als je hulp aanbiedt er
direct iets beschikbaar is. Maar iedereen die nu of in de
toekomst iets wil doen is welkom. Mensen die een
steentje willen bijdragen kunnen het beste een e-mail
sturen naar: netwerk@icfveenendaal.nl. Wij kennen veel
organisaties en ingangen en kunnen mensen daarmee in
contact brengen.”

Bij een Eritrese vrouw die ik al langere tijd kende,
ontstonden vorig jaar complicaties tijdens haar zwangerschap. Ze werd met spoed door een ambulance opgehaald maar niemand van haar landgenoten wist waar ze
heen werd gebracht. Als Nederlands contactpersoon kon
ik achterhalen dat ze in Veldhoven lag, vlakbij Eindhoven.
Door dit soort gebeurtenissen beseffen we hoe belangrijk
het is dat er om elke vluchteling een sociaal netwerk
wordt opgebouwd.”
‘Je voelt als familie’
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WOMEN INC

”Ik denk dat God
hier grote dingen
gaat doen”

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

We zijn geen cupcakeclub. Die boodschap
moet onmiddellijk duidelijk zijn.
Women inC Grow is een nieuw onderdeel
binnen de ‘vrouwenclub’ van Mozaiek0318.
Heel passend is het thema van de eerste avond:
de eerste vrouw in de Bijbel. Doel van
Women inC Grow is om op een laagdrempelige wijze vrouwen met vrouwen te laten
nadenken over vrouwen uit de Bijbel.
Teamleider Carina Koerting zet de toon van
de avond: “God heeft het mooiste voor het
laatst bewaard en dat zijn wij!”
Tekst Anja Hardeman • foto: Rachel van Reemst
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Bijbelstudie voor en door vrouwen

Bij binnenkomst staan de organisatoren van de avond
klaar voor een warm welkom. Er wordt gevraagd om je
naam op de flipover te schrijven, waar in het midden
groot de naam ‘Eva’ staat geschreven. De Taverne is
sfeervol aangekleed en er staat koffie en thee met wat
lekkers klaar om je helemaal op je gemak te laten voelen. Monique Noortman heeft haar plekje aan een tafel
al gevonden. “Dit is de eerste Women inC bijbelstudie.
Ik wil eerst eens kijken wat het is.” Ieke van de Steeg
vult haar aan: “Women Inc Out was heel leuk. Iedereen
bracht wat te eten mee en we hebben het spel ‘vrouwenjacht’ gespeeld.” De dames zijn duidelijk nieuwsgierig naar het verloop van deze avond. Lydia van Vlastuin:
“Je denkt dat je weet wat er gaat komen. Dat was de
vorige keren wel zo. Maar toch is het telkens verrassend
en verfrissend.”
Ontstaan
Carina Koerting vertelt over het ontstaan van Women
inC: “Ik wist van het bestaan van Man United en ik
dacht: “Hé, wij vrouwen kunnen dat ook!” In juli 2013
organiseerden wij de eerste Women inC. Er kwamen
meer dan honderd vrouwen!”
Out, Active en Grow
Women inC begon met het organiseren van ‘Women
inC Out’-events. Daarna kwam de gedachte op om ook
events te organiseren met als doel de omgeving te dienen. Zo ontstond Women inC Active. Carina: “Bij Active
stellen we onszelf de vraag: ‘wie mag ik dienen?’ In
december maken we bijvoorbeeld iets creatiefs ter bemoediging voor een ander. En vorig jaar hebben we met
een aantal vrouwen meegedaan aan de ‘Vrouwen voor
vrouwen’-loop. Maar het verlangen naar meer bleef.
We vonden het ook heel belangrijk om als vrouwen bij
elkaar te komen om elkaar echt te ontmoeten. Daarvoor
hebben we Women inC Grow toegevoegd. Zo zijn we
in lijn met de drie pijlers van Mozaiek0318: aanbidden,
liefhebben en dienen.”

Organisatoren: “Hé, wij vrouwen kunnen dat ook!”.

Eén geheel
De ‘vrouwenclub’ op deze avond is heel gevarieerd.
De jongste vrouw is begin twintig, maar ook de vrouwen
van middelbare en oudere leeftijd zijn vertegenwoordigd. Bets Neerhof, de oudste bezoekster van deze
avond: “Ik heb honger naar nog meer. Daarom ben ik
hier vanavond. Hier leer je dat openheid en echtheid
belangrijk zijn. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Zo
zijn we één geheel. En zo ontstaat er een mooie bos
bloemen, zeg ik dan maar!”
Carina: “Je zit hier nooit alleen. We zijn er voor elkaar.
Ik denk dat God hier grote dingen gaat doen!”
Geen theologen
De eerste Women inC Grow-avond wordt door bijna
veertig vrouwen bezocht. Een opkomst boven verwachting, want het team was uitgegaan van zo’n vijfentwintig
vrouwen. Zij hebben de avonden zo ingericht, dat iedere
bijeenkomst wordt voorbereid door een andere vrouw
binnen Mozaiek0318. Het team legt uit: “We hoeven
geen theologen te zijn. Ieder interpreteert het anders
en dat mag. Zo leer je van elkaar en krijg je nieuwe
inzichten.”

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen
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Tekst en foto’s Anja Hardeman

“Ik hou van wandelen...
maar het komt er
nooit van.”
Het is een prachtige herfstdag als ik een punt op de
route van het Klompenpad zoek, vanwaar ik een
stukje mee mag lopen met de Love2meet wandelgroep. Contactpersoon Marcel Sloothaak was
enthousiast dat ik een artikel over deze Love2meetgroep zou gaan schrijven, ‘maar dan zou het wel zo
leuk zijn als ik ook een stuk mee zou lopen’.
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Met mijn schoenen door het natte gras van een weiland,
zie ik ze in de verte aan komen lopen: een groep gezellige ‘Mozaiekers’ met de pas er behoorlijk in. Ik vraag
één van de wandelaars waarom ze nu juist voor deze
Love2meet-groep hebben gekozen. “Ik hou van wandelen, maar het komt er nooit van. Meestal zijn er weer
zoveel andere zaken die mijn aandacht vragen en die
dan voorgaan. Doordat ik bij deze Love2meet-groep ben
aangesloten, is het makkelijker om er bewust tijd voor
vrij te maken. Dan ga je dus wel.”
We staan een tijdje stil om te kijken hoe een landbouwmachine achter een tractor het mais van het land haalt.
“We hadden het er al over hoe dat zou gebeuren,”
vertelt één van de wandelaars. “Marcel dacht dat eerst
alleen de maiskolven zouden worden geoogst. Maar we
zien hier dat alles in één keer wordt meegenomen. Kijk,
zo leer je ook nog eens wat tijdens een wandeling!”
Nu hebben we het ook wel getroffen met het weer. Ik
geniet enorm van de omgeving. We verlaten het weidse
landschap. In de verte zien we een molen in bedrijf. Via
een zandweg lopen we een prachtig stukje bos in. Daar
staan we nog even te praten over deze ontspannen Love2meet-groep. Marcel: “We gaan niet door weer en wind
hoor. We spreken gewoon af en dan zoekt iemand uit de
groep naar een mooie route. Dit is de eerste keer dat we
een Klompenpad lopen. Erg leuk! En we zijn nu ook niet
met de hele club hoor. Eigenlijk varieert dat iedere keer.
En dat is natuurlijk prima.”
Ik loop terug naar mijn auto, terwijl de groep de laatste
kilometers door het bos aflegt naar het beginpunt van
de route in Ede. Terugdenkend aan wat ik net allemaal
heb gehoord, kom ik voor mijzelf tot de conclusie dat ik
helemaal begrijp wat deze mensen doen. Hoe heerlijk
is het om te genieten van Gods prachtige schepping en
tegelijkertijd leuke, gezellige, mooie en fijne gesprekken
kunt hebben met mede-delen van Mozaiek0318…
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Vera van Ekris
Mirjam van Dijk – Coenradie
Jelle Coenradie
Eva Coenradie
Sarianne Geffroy
Remco Verschuur
Lusanne Verschuur
Thomas Verschuur
Charlotte Verschuur
Mathilde Hartog
Hugo van Schuppen
Philip van Schuppen
Levi Smeijers
Tim Antheunis
Sharôn Antheunis - van Appeldoorn
Maxim Antheunis
Lizz Antheunis
Matthijs Brinkman
Carolien Brinkman - van Kooten
Stefan Brinkman
Ilse Brinkman
Marit Brinkman
Wim van Bruxvoort
Marjan van Bruxvoort - Jansen
Dirk van Bruxvoort
Robert van Bruxvoort
Sanne van Bruxvoort
Floor van Ee
Petra van Ee Sarah van Ee
Farah El Kharoube
Sander van ‘t Foort

Rosalien van ‘t Foort - Diepeveen
Edwin van Grootveld
Wendy Kas
Jan Heikamp
Hanneke Heikamp Paul Heikamp
Bart Heikamp
Eva Heikamp
Corné het Jonk
Ria het Jonk Resa het Jonk
Tieme het Jonk
Jack de Kleuver
Marian de Kleuver - Verbeeke
Manon de Kleuver
Wilco Kooistra
Mirjam Kooistra
Daan Kooistra
Sanne Kooistra
Jotte Kooistra
Erik van Kooten
Nelleke van Kooten - Koudijs
Larissa van Kooten
Fleur van Kooten
Saartje van Kooten
Gerwin van Maanen
Joke van Maanen Bart Mast
Wilco van der Meij
Maaike van der Meij Max van der Meij
Jorick van der Meij
Bas van der Meij

Zoek de 10 verschillen

Beste jongens en meisjes, In het zomernummer
van Mozaiek0318 Magazine stonden, net als in dit
nummer, geen puzzels. Maar je hebt nog steds wel
een aantal oplossingen van de puzzels uit nummer
3 tegoed. Nou die schuld lossen we hierbij in!
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Zomerkruisw
oordpuzzel

Nieuw in Mozaiek0318

Pim Molemaker
Esther Leefoge
Daniël Leefoge
Anna Leefoge
Michiel Leefoge
Andries Nap
Thimo Nap
Douwe du Pont
Anja du Pont Rutger du Pont
Mark Schuilenburg
Eva Koot
Vera Veeremans
Jan Willem Vink
Kathy Oost
Roelof Wijnholds
Marianne van de Woerdt
Lisa Fluit
Myléne Fluit
Thijmen Fluit
Jacob Vis
Marco van Schoonhoven
Jeanet van Schoonhoven
Amber van Schoonhoven
Romy van Schoonhoven

Vertrokken leden
Hans Vening
Linda Vening
Lisanne Vening
Aaron Vening

1

2

H
Z
3
O
W
D
4
V A K A N T I E
U
E
L
M
I
5
L
S
I
B
K
6
7
IJ
S C H E P
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P
8
H
G
S C H O O L
9
J
E
A
T
E N T
10
L
U
K
N
Z E E
P
I
K
W
E
G
E
11
Z O N
M
M
12
I N S M E R E N
N

Nieuw
Mozaiek-leven:

Nieuw leven
De geboorte van Jezus
Lucas 2: 1-21 (nieuwe bijbelvertaling)

[2] 1 In die tijd kondigde keizer
Augustus een decreet af dat
alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. 2 Deze
eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius
over Syrië. 3 Iedereen ging op
weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. 4 Jozef ging van
de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, 5 om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger
was. 6 Terwijl ze daar waren, brak
de dag van haar bevalling aan, 7
en ze bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene. Ze wikkelde
hem in een doek en legde hem
in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8 Niet ver daarvandaan brachten
herders de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel
van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende
licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. 10 De engel zei tegen
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat
het hele volk met grote vreugde
zal vervullen: 11 vandaag is in
de stad van David voor jullie een
redder geboren. Hij is de messias,
de Heer.

12 Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind
vinden dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees
met de woorden:

22/09 2015
Jente Matthanja van Gelswijk
Dochter van René en Petra van Gelswijk

14 ‘Eer aan God in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft.’
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden
de herders tegen elkaar: ‘Laten
we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd
is en wat de Heer ons bekend
heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen
meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in
de voederbak lag. 17 Toen ze het
kind zagen, vertelden ze wat hun
over dat kind was gezegd. 18 Allen
die het hoorden stonden verbaasd
over wat de herders tegen hen
zeiden, 19 maar Maria bewaarde
al deze woorden in haar hart en
bleef erover nadenken. 20 De
herders gingen terug, terwijl ze
God loofden en prezen om alles
wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.
21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou
worden, kreeg hij de naam Jezus,
die de engel had genoemd nog
voordat hij in de schoot van zijn
moeder was ontvangen.

02/10 2015
Dani Buis
Dochter van Rob en Joke Buis

07/10 2015
Lieve (Godelieve) Twigt
Dochter van Arjan en Petra Twigt

zonder foto:
10/08 2015
Joas Heijting
Zoon van Ronald en Marianne Heijting
22/08 2015
Boaz Seen
Zoon van Elwin Dorlas en Tirza Seen
15/11 2015
Vive van Barneveld
Dochter van William en Jannica van Barneveld
21/11 2015
Emmaly van de Ruitenbeek
Dochter van Gert-Hein en Celianne van de
Ruitenbeek
03/12 2015
Lieke van Dijk
Dochter van Michel en Lara van Dijk
06/12 2015
Mike Boone
Zoon van Nico en Janneke Boone
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“Een alphacursus doe je nooit voor niks”

De basiscursus voor
beginners en gevorderden
Tekst Martin de Wit • foto’s: Rachel van Reemst

“Het nieuwe testament? Dat is toch een nieuwe vertaling van het oude testament?” Ja, het was niet best
gesteld met de bijbelkennis van Renata Holewijn. Niet zo
gek als je ook bijna niks hebt meegekregen van de bijbel.
“Ik dacht dat ik al wel geloofde, min of meer, maar nu
vraag ik me af: waar geloofde ik dan in?”
De pakken vla staan nog in een grote plastic tas op tafel.
Daarnaast een familiezak kroepoek. Er is goed gegeten
vanavond. De alphagroep heeft na het eten gezongen en
geluisterd naar een inleiding. Nu zitten ze verspreid in de
Basiliek in kleine groepen bij elkaar.
“Dit is het moment van de kleine gespreksgroepen.” Zegt
teamcoördinator Frans van Tuijl. “De groepjes hebben
nu gelegenheid om ook persoonlijke dingen te bespreken. Je staat soms te kijken van wat er allemaal op tafel
komt. In aanraking met drugs geweest. Moeilijkheden
uit het verleden. Beschadigd door strenge religie. Of
soms iets heel eenvoudigs zoals: ik heb nog nooit hardop gebeden.”
De alphacursus in de Basiliek is er één van de 55.000
cursussen wereldwijd. In 169 landen wordt de cursus aangeboden. Het is dé kennismakingscursus voor
het christelijk geloof en een logische eerste stap voor
iemand die wil weten wie Jezus is, wat de bijbel is, wie
de Heilige Geest is en waarom je eigenlijk naar een kerk
zou gaan. Het format is eenvoudig. Samen eten, samen
zingen en samen praten over God.
Renata Holewijn voelt zich direct op haar gemak als ze
voor het eerst aanschuift. Ze gaat sinds kort naar Mozaiek0318 en ziet de oproep voor de alphacursus tijdens
een dienst. “Mijn kinderen krijgen christelijk onderwijs
en ik merk dat zij veel meer over het geloof weten dan
ik. Tijd voor mij om ook mijn geloof inhoud te geven. Het
grijpt je voor 100 procent. Het is echt een groepsproces.
Je hebt elkaar echt nodig. Zweverig? Nee. Warm, dat wel.”
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Renata Holewijn:

Bidders
Terwijl de cursisten de bijbel induiken
wordt er ook in de stilteruimte hard
gewerkt. Een bidteam is daar intensief
in gebed voor de cursisten. Hun strijd,
hun twijfels en hun verlangens worden
aan God voorgelegd. Vandaag zitten er
drie vrouwen te bidden. Ze wisselen
elkaar af en vullen elkaar aan. Op een
briefje staan de namen van de
cursisten. Niemand wordt vergeten.

Inmiddels weet Renata dat het nieuwe testament het
deel van de bijbel is dat geschreven is na de geboorte
van Jezus. Ze weet nu wie de Heilige Geest is en wie
satan is. “Ik dacht eigenlijk dat die zeker niet bestond
maar het blijkt toch wel belangrijk om rekening te houden met zijn bestaan.”
Het enige nadeel aan de alphacursus is wat Renata
betreft dat het voor haar binnenkort afgelopen is. “We
hebben afgesproken samen nog naar een concert te
gaan. Die afspraak staat. En we hebben een app-groep.”
“Bij de alphacursus zie je iedere keer weer vriendschappen ontstaan.” Weet Frans van Tuijl. “Je komt zo dicht bij
elkaar. Dan gaat dat vanzelf.

“Het is echt een groepsproces. Je hebt elkaar
echt nodig. Zweverig?
Nee. Warm, dat wel.”

Hoewel de cursus echt een basiscursus genoemd wordt,
ziet Frans ook veel aanmeldingen van mensen die al
jaren naar de kerk gaan. “Het is echt een verrijking van
je leven. De deelnemers zie je groeien in hun relatie met
God. De Heilige Geest werkt zichtbaar in iedere alphacursus. Je doorloopt opnieuw alle facetten van je geloof.
Je doet het nooit voor niets. Sommige deelnemers
komen (als maatje) voor iemand anders mee, maar
noemen het achteraf één van de mooiste ervaringen in
hun geloofsleven, waarbij ze zelf een zichtbare verandering in hun geloofsleven hebben meegemaakt. Eigenlijk
zou iedereen het minimaal 1 keer in zijn leven moeten
doen.”

Meer weten? Check:
www.mozaiek0318.nl/alpha
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Zendingsdagboek

Straathonden, brandstof crisis en vreemde goden
Na jaren van voorbereiding zijn
ze nu echt vertrokken. Arno en
Ina van Turennout met hun
kinderen Jaïr, Ezra en Imre.
Mozaiek0318 vraagt ze over het
leven in Nepal, de beklemming
van het lot en over tempeltjes,
heiligdommen en offerplaatsjes.
tekst: Martin de Wit • foto’s: familie Van Turennout

Hoe vaak hebben jullie al gedacht:
“Waar zijn we aan begonnen?“
Nou, eigenlijk direct bij aankomst al! We hadden een
heel voorspoedige reis gehad. Op het vliegveld van Kathmandu werden we opgehaald door collega UMN-ers.
De bagage ging in één auto, wij allemaal in een andere.
Ik hoor Ezra nog zeggen vanaf de achterbank: “Waar
is mijn gordel?” “Die hebben ze hier meestal niet, en
zeker niet achterin.” “Maar dat is toch heel onveilig?”
Ja… Toen begon onze rit naar ons hostel. Dwars door
de stad, in het donker, overal chaos, stank, herrie en fel
licht. Remmen, gassen, van links naar rechts, toeteren.
Het hostel was basic: twee kamers pal aan de straat, vijf
bedden met harde, dunne matrasjes. Geen warm water,
alles kaal, de wc doorspoelen met een emmer. Raampjes
waar alle herrie doorheen komt. We waren helemaal
moe en gaar. Toen vertelde onze contactpersoon dat we
de volgende morgen om 9 uur alweer verwacht werden
op kantoor. De kinderen lagen alle drie te huilen, en wij
dachten: “Wat doen we hier? Wat doen we hen en onszelf aan? Is dit echt de bedoeling?” De volgende dag zag
alles er gelukkig al een heel stuk vriendelijker uit. En het
wisselt echt nog wel eens, zeker omdat we onze familie
en vrienden missen (de kinderen zeker ook), maar niet
meer zo heftig als die eerste avond.
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Hoe ziet jullie leven er nu uit?
Onze dagen zijn behoorlijk divers, maar als we een
doorsnee-dag zouden maken, dan gaat om half zeven de
wekker. Wassen met lekker koud water, tandenpoetsen
met gezuiverd water. Om tien voor acht zitten we op
de fiets (helm op) en stuiteren we over de zand-metstenen-en-kuilen-weg bij ons huis naar een asfaltweg
richting school. Om tien over acht gaat de bel en gaan
de kids per klas in een rij staan en is er dagopening op
het plein.
Wij rijden dan naar het kantoor van UMN, 20 minuten
fietsen door het chaotische verkeer en uitlaatgassen.
UMN is dan letterlijk een verademing: de gebouwen
liggen rondom een groene tuin. Langs de bewakers, een
trap op en allebei naar ons eigen lokaaltje voor onze
taalstudie. We hebben allebei een klasje van twee… Een
paar uur lang lezen, spreken en schrijven (eigenlijk tekenen met het kriebelschrift hier!). Hard werken, helemaal
omdat Nepalees echt geen enkele overeenkomst heeft
met een westerse taal…

En als je onze blog leest, merk je dat veel dagen niet
doorsnee zijn…
Hoe hebben de kinderen hun leven opgepakt?
“Ik voel me al helemaal thuis hier. Het is hier heel fijn!”
Dat was Ezra na ruim een week.
Maar de eerste dagen waren wel anders. Alledrie moesten ze natuurlijk enorm omschakelen. Je kunt je als gezin
voorbereiden, maar uiteindelijk begint het pas echt als
je hier bent. Geen vriendjes, nog bijna geen speelgoed,
geen ruimte… Vervelen, verdrietig, boos, gelaten… Lekker op elkaar afreageren af en toe.

De eerste week hadden ze toelatingstesten op school.
Imre was zwaar gefrustreerd: “Ik kán geen Engels meer,
ik snapte er niks van.”
Zodra we op straat waren vonden ze het vooral interessant: er gebeurt hier zóveel op straat en alles is nieuw.
Erg leuk om samen het Nepalese leven te ontdekken! Ze
ondergaan alles ook behoorlijk onbevangen. Zo doen de
mensen dat hier dus. Zo ziet een ingestort huis eruit. Dus
die is aan het offeren. Oke.
Na een kleine twee weken konden we in onze flat en dat
was een groot verschil. Het speelgoed kon worden uitgepakt en er was meer ruimte dan de twee kamers van

’s Middags maken we als het lukt ons eigen Nepali
huiswerk en gaan we de kinderen van school halen. Dat
is om 14:10, om 15:10 of om 16:30, afhankelijk van ‘after
school clubs’. Imre zit op gym, Ezra op bakken en Jaïr
voetbalt. Eén dag in de week hebben ze na hun gewone
schooltijd ook nog Nederlandse les op het Nederlandse
schooltje. Dan zijn ze pas om 17:30 klaar, een hele lange
dag! Dan wordt het ook al donker en is het minder fijn
op straat.

De kinderen lagen alle drie
te huilen, en wij dachten:
“Wat doen we hier?
We proberen ’s avonds vroeg te eten. Als er stroom is
gebruiken we dat, om zo gas uit te sparen, want gas is
schaars. Als er geen stroom is staat onze ‘inverter’ aan,
waarmee we een paar lampen en apparaten zoals een
laptop kunnen laten werken. We maken huiswerk met
de kinderen, zoals hardop Engels lezen. Dan gaan de
kids naar bed… en dan is er nog even tijd voor de rest
van ons eigen huiswerk, administratie, rommeldingen,
mailtjes, blog, of een skype… En proberen we ons aan te
passen aan de Nepalezen door vroeg naar bed te gaan,
want tot nu toe zijn de dagen erg intensief. Mooi voornemen, maar het is nog vaak genoeg te laat…
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het hostel, ook al is onze flat niet zo groot. Daar waren
ze ook aan toe, want na de testen hadden ze 2,5 week
vakantie en nog geen vriendjes…
Inmiddels zitten ze op school, en dat vinden ze over het
algemeen heerlijk. Op deze school zijn ze ook weer zoals
de anderen: veel kinderen komen uit een ander land,
dus iedereen is anders.
Maar ze missen nog steeds wel hun vriendjes, ze moeten
alles nog opbouwen, al groeit dat hier gelukkig ook.
Vooral Jaïr had in Nederland een hecht vriendengroepje,
dat heb je niet zomaar terug. Soms is er opeens veel
verdriet of even heimwee.
Wat vervelend blijft, zeker als je kleiner bent, zijn de straathonden. Helemaal als ze beginnen te vechten waar jij net
fietst of loopt. Bedelende kinderen zijn ook lastig. “Mam,
waarom geef je niks, we hebben toch geld genoeg?” Gave
vraag, moeilijk antwoord, omdat we zelf ook nog moeten
leren wanneer je beter wel en niet iets geeft, en wat dan.
En het onderwerp goden en afgoden houdt ze ook bezig.
Vooral Imre is druk met de spanning tussen onze God
en alle afgoden die ze hier ziet. “Vinden de hindoes God
dan een afgod?”

En je hebt een mooi uitzicht over een stukje van de stad.
Je ziet overal collega-dakterrassen, was aan waslijnen,
geknoopte elektriciteitskabels, gebedsvlaggetjes, potten
met planten en stellages met zwarte watertanks. En de
bergen rond de Kathmandu-vallei. En bij helder weer en
niet teveel smog… de witte toppen van de Himalaya’s.
Echt fantastisch!
In hoeverre hebben jullie al te maken met de ellende
die er ook is in Nepal?
In het deel van de stad waar wij wonen is betrekkelijk weinig ellende zichtbaar. Betrekkelijk, want al zijn hier weinig
krotwoningen en bedelaars, we zien wel veel mensen die
het (soms letterlijk) zwaar hebben. Oude vrouwen die
zware spullen sjouwen. Verkopers met veel te volgeladen
fietsen. Dalits, mensen die als minderwaardig worden
beschouwd en het vuile werk doen. Kinderen die lijm
snuiven of vuilnis verzamelen. Bovendien is veel ellende
verborgen. We hebben al heel wat verhalen gehoord over
mensenhandel, het wegstoppen van verstandelijk gehandicapten, verborgen gedwongen prostitutie en huiselijk
geweld dat acceptabel wordt gevonden.

Een feest van
kleuren en geuren, tegelijk
een geestelijke ellende
Bovendien is de stad vergeven van de tempeltjes, heiligdommen en offerplaatsjes. En we hebben inmiddels
een paar festivals meegemaakt. Een feest van kleuren
en geuren, tegelijk een geestelijke ellende: de overal
aanwezige religie houdt mensen zichtbaar gevangen in
allerlei (soms kostbare) rituelen, afspraken en gewoontes om vooral het evenwicht met het bovennatuurlijke
niet te verstoren. Een hoopje fruit. Klingelende belletjes.
Een bloemenkrans om een tak. Op het dakterras naast
onze was ligt een kring bloemblaadjes met een opgebrand kaarsje. Deze ellende houdt arm én rijk gevangen.
Kunnen jullie iets aan die ellende doen?
Eerlijk gezegd nog weinig tot niets. Het is ook niet
zomaar te veranderen, anders was dat allang gebeurd!

De mensen van UMN werken al 60 jaar in Nepal. Hun
werk is een getuigenis dat verandering mogelijk is, maar
ook een kwestie van lange adem. Wat je ziet (hoe mensen zich gedragen en situaties waarin mensen zitten) is
een resultaat van veel dieper liggende oorzaken. Als je
geen rechten hebt of niemand voor je opkomt, kun je
nooit iets opbouwen. Als je gelooft dat iemand minderwaardig is geboren als straf voor een slecht vorig leven,
ga je hem ook niet goed behandelen: dat is nu eenmaal
zijn lot. Als je nooit verder hebt kunnen of leren kijken
dan morgen, zul je nooit weerbaarder worden voor
tegenslag. En als je nooit een onvoorwaardelijk liefhebbende God hebt leren kennen, zul je nooit vrij kunnen
zijn van angst en onzekerheid. En natuurlijk kun en moet
je op korte termijn verschil maken door bijvoorbeeld
noodhulp na een aardbeving. Maar UMN werkt heel
bewust aan veranderingen voor de lange termijn.
Maar natuurlijk hopen en bidden we dat ons ‘hier
zijn’ nu ook al een verschil mag maken. Dat we al Licht
mogen laten schijnen en Hoop mogen delen door wie
we hier zijn, hoe we boodschappen doen, dat we geen
verschil maken wie we groeten, door ons gebed en zon-

Hoe is het om nu echt in Nepal te wonen?
We wonen op de onderste verdieping van een klein
flatgebouwtje. Strak daaromheen staat een stenen muur
met een ijzeren hek. Als we de poort uitgaan, kijken
we over de lage muur van de huisjes naast ons. Daar
is altijd leven. Het huis van de buren is erg eenvoudig
en klein. De familie is veel buiten. We groeten altijd
even: “Namaste!” Soms is de buurvrouw haar zoontje
van twee met een teiltje aan het wassen op het platte
dak. “Hellooo!” We kijken ernaar uit dat we wat meer
Nepalees kunnen spreken, dan kunnen we ze wat beter
leren kennen.
We wonen aan een zijpaadje van een zand-met-stenenen-kuilen-weg. Die weg moet ooit afgemaakt worden,
maar niemand weet wanneer. De putten voor de
afwatering (anderhalve meter diep) zijn er al wel. Zonder
afzetting, dus ’s avonds nooit zonder lampje de straat
op. Er lopen altijd mensen, schoolkinderen in uniform,
een paar honden, soms een koe. Aan het eind van de
straat zijn kleine winkeltjes, op de hoek een huis met
een golfplaten dak. Daar wonen mensen die allerlei afval
verzamelen en weer verhandelen, zoals flessen, papier
en stukken plastic.
Boven ons woont een Nepalees gezin en op de hoogste
verdieping onze huurbaas. Hij is welgesteld, piloot en erg
behulpzaam. Zijn vrouw Jasmine ook trouwens. Hij vliegt
elke dag heen en weer naar het westen en heeft al een
paar keer appeltjes voor ons meegenomen, “want die
zijn veel lekkerder dan de appeltjes die je hier koopt”. Ze
zijn hindoes, maar dragen nu geen stip en vieren geen
feesten omdat zijn vader afgelopen jaar is overleden.
Bovenop ons flatgebouwtje is een dakterras. Daar kun je
de was drogen, vliegeren, buiten zitten.

school van de kids

Daarnaast zien we de gevolgen van de brandstofcrisis (er
is bijna geen benzine en gas verkrijgbaar door langdurige
grensblokkades). Taxichauffeurs die niet kunnen rijden,
winkels zonder voorraad, eethuisjes die geen eten meer
kunnen maken voor hun gasten. Veel rolluiken zijn dicht.
Dat betekent geen inkomen voor heel veel mensen. Na
de aardbeving is dit voor veel mensen een tweede ramp.
De spanning is soms voelbaar.

op weg naar school
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der rituelen ons leven leiden. Zo merken we al dat we
een bemoediging mogen zijn voor christenen hier, dat
we samen bouwen aan Gods koninkrijk, ook hier. Als we
de taal wat meer onder de knie hebben en we aan het
werk zijn, hopen we steeds meer bij te kunnen dragen
aan verandering.

van goede hulp en goed advies en om goed samen te
werken met je team, de mensen waarvoor je werkt, de
lokale overheid en de lokale kerk.

Wat is het plan voor de komende tijd?
We hebben allebei vijf maanden fulltime taalstudie. Dat
betekent dat we ergens begin april klaar zijn. Dan stopt
de taalstudie trouwens niet: we hebben dan als het goed
is een goede basis en zullen daarna waarschijnlijk een
halve dag per week vervolgstudie hebben. We merken nu
al hoe belangrijk het is om de taal goed te leren spreken.

En ik (Ina) zorg ook naast de taalstudie dat ons gezin
een goede basis heeft. Interserve én UMN hebben ons
op het hart gedrukt hier echt de tijd voor te nemen die
nodig is. Zonder stabiliteit thuis draagt je bediening ook
geen vrucht. Intussen oriënteer ik me al wel op een
toekomstige rol. In Nederland heb ik al wat contacten
opgedaan en hier gaat dat nog veel sneller. Er is zoveel
te doen. Juist op het gebied van kwetsbare groepen als
verstandelijk gehandicapten, psychiatrische problemen,
vrouwen in prostitutie, kinderhandel…

Ik (Arno) zal dan in april beginnen als ‘HR Development
Advisor’, om de meer dan 100 Nepalese werkers van
UMN te gaan helpen bij hun training en ontwikkeling.
Ik heb intussen al gemerkt hoeveel er te doen is op dit
gebied. Nepalezen leren graag, maar hebben vaak geen
idee wat en hoe ze dat nodig hebben. Terwijl het zo
belangrijk is voor het slagen van projecten, het geven

Wat ervaren jullie van God?
Da’s best een lastige vraag! Nepal is compleet anders
dan Nederland, en Kathmandu Valley lijkt in niets op
de Gelderse Vallei… En dan gaat het over het uiterlijk,
maar zeker ook over wat je ziet van God. Vrijwel alles
ademt hier hindoeïsme, vermengt met boeddhisme en
nog wat lokale religieuze ingrediënten. Geen kerktorens,

kerstversieringen, flyers voor christelijke activiteiten of
discussies over koopzondagen. Dat geeft ons, eerder
dan in Nederland, soms een gevoel dat God afwezig
lijkt, aan de buitenkant. Dus proberen we als gezin extra
stil te staan bij Gods aanwezigheid, juist ook met de
kinderen die heel goed zien wat er op straat gebeurt.
En hier is geen Mozaiek0318! Maar gelukkig wel een
internationale kerk waarin we, met Nepalezen en
niet-Nepalezen, Gods aanwezigheid vieren. En we
hopen ook regelmatig een Nepalese kerk te gaan
bezoeken. In ons persoonlijk leven hier zien we steeds
weer Gods voorziening in wat nodig is, in gezondheid en
genoeg energie. Het wonder dat we hier zijn en aan het
werk mogen zijn in Zijn koninkrijk. Elke dag kracht en
mensen om ons heen die ons helpen om bijna letterlijk
een nieuw leven vanaf nul op te bouwen. En we zien
steeds meer hoe God dingen in ons leven heeft geleid
om ons voor te bereiden op wat we nu doen. Gaaf! En
tenslotte spreken we lokale christenen die verbazingwekkende verhalen vertellen over God’s ingrijpen in hun
leven. Als hindoe. Als jonge prostituee.

Juist op momenten dat het
lastig is voelen we ons door
jullie gedragen

festivaltijd - tempel op straat

Wat kan Mozaiek0318 als gemeente op dit moment
voor jullie doen?
Echt het belangrijkste dat jullie voor ons kunnen doen
is voortdurend biddend om ons heen staan. Wachters
op de muur! We leven hier in een duistere wereld. Bij
de deur van ons flatgebouw staan letterlijk voetjes van
plastic op de deurmat om de goden binnen te nodigen.
Jezus heeft de duisternis overwonnen, bid dat we steeds
bewust dicht bij onze Vader leven. Ook voor de kinderen,
die ook gevoelig zijn voor de geestelijke kant.
En natuurlijk is jullie meeleven heel tof! We horen graag
af en toe hoe het gaat, grote dingen, kleine dingen! We
genieten steeds weer als we de verbondenheid met
jullie voelen door een mailtje, appje, kaart, bericht of
als we een kort moment uit de dienst terugzien waarin
jullie ons aanmoedigen! We leren hier inmiddels heel
wat mensen kennen, maar steeds weer merken we dat
we een thuis in Nederland hebben en dat zijn jullie.
Juist op momenten dat het lastig is (en die zijn er genoeg) voelen we ons door jullie gedragen, in gebed en
door er te zijn!
Als jullie de kerk iets willen meegeven op dit moment,
wat is dat dan?
God laat ons in deze donkere omgeving extra scherp zien
wat een goed nieuws het evangelie is, op alle gebieden.
Radicaal anders en zó bevrijdend. Hoop, onvoorwaardelijke Liefde en vrijheid in plaats van een vastgesteld lot, zelf
ploeteren en gebondenheid. Jezus, Hoop voor de volken,
Licht in de wereld! Vier daarom extra goed kerst dit jaar!
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de school

Op de hoogte blijven?
Check www.arnoenina.nl

39

Hoe werkt het?

Magazine • december 2015

Facility
God aanbidden
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Care
God aanbidden
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onze omgeving dienen

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

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

onze omgeving dienen

Communicatie
God aanbidden
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Coordinator: Maartje Dekens

communicatie@mozaiek0318.nl“We mogen namens de
Wij verzorgen de website, het drukwerk, algemene film
producties, persberichten, social media berichten,
nieuwsbrieven en Mozaiek0318 Magazine. Bij al onze
uitingen willen wij een eenduidig verhaal over
Mozaiek0318 vertellen:
•
•
•
•
•

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

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

Connect
God aanbidden
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Coördinator: René Koolhaas

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

Coördinator: Harm Hardeman

06 224 228 38 | facility@mozaiek0318.nl

onze omgeving dienen

06 230 608 56 | NextGen@mozaiek0318.nl

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

van elkaar houden

Coördinator: Herman Pol

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

parkeerteam
koffieteam
catering
welkomsteam
kosters
BHV
schoonmaakteams
gebouwbeheer en dergelijken

• MozaiekKids (0-12)

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

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

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

Financiën

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

God aanbidden
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Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl

• MozaiekYouth (12-25+)

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

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

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

foto: Lotte Achterberg

God aanbidden

van elkaar houden

Per zondag hebben we bijna 300 Kids en meer dan 200
Youth. Dit aantal neemt per maand toe. Onze uitdaging
zit hem vooral in het vinden van voldoende betrokken
leiding en buddy’s, zowel voor Kids als Youth.
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”
Wil jij ons helpen om deze Next Generation die veilige
plek te bieden waar ze mogen komen zoals ze zijn?
Neem dan contact met me op voor meer informatie!
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Prediker 9: 7-9 is een heel bekend stukje als het over
genieten gaat.

onze omgeving dienen

Coördinator: Pieter Zuidema

“Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet al lang met
welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een
feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw/man
die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God
je heeft gegeven.”

06 364 333 50 | worship@mozaiek0318.nl

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

Samenkomsten 2015
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318
samenkomsten in ‘de Basiliek’.
De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur.
Om 10.30 uur start de dienst.
Dubbele samenkomsten 2016
Omdat we iedereen welkom willen blijven
heten in ‘de Basiliek’, zijn er met ingang van
2016 iedere zondag twee diensten. De eerste
om 9.00 uur en de tweede om 11.30 uur.
De koffie staat al klaar vanaf 8.30 uur.
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foto: Suzanne van de Zande

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

Coördinatorenteam
Voorzitter: Johan Ravesloot | johan@mozaiek0318.nl
Communicatie: Maartje Dekens | maartje@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
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

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.
Secretariaat | contact@mozaiek0318.nl
Pastoraat | care@mozaiek0318.nl
Praktische hulp | diaconie@mozaiek0318.nl
Voorbede | gebed@mozaiek0318.nl
Zending | zending@mozaiek0318.nl
Wil je Mozaiek0318 steunen?
Dat kan door bij te dragen via IBAN nummer:
NL51ABNA0546661572 t.n.v. Mozaiek0318

column door een oudste • Anja van Klompenburg

“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.”

In al deze dingen zie ik dat het leven een gave is van
God. Het is juist dat wat diepte geeft, het besef dat ik het
gekregen heb en dat ik er daarom met vreugde van mag
genieten.
Ben ik altijd blij en geniet ik altijd?
Nee!

Genieten...
Dat is een woord dat wel bij mij
past. Ik geniet van een heerlijke
boswandeling in de vroege ochtend met mijn hond. Van een mooi

Ook ik heb soms net als iedereen mindere tijden door
allerlei gebeurtenissen. Dan heb ik ook mijn vragen en
twijfels en roep ik soms ook: “God waarom?” Soms
duurt deze periode kort, soms wat langer, maar altijd
weer klaart het op en laat mijn hemelse Vader mij zien
dat sommige dingen ook ten goede kunnen keren en
mag ik ondanks verdriet en boosheid ook weer genieten
van wat God mij geeft.
En genieten is voor mij ook vooruitkijken naar... Naar de
dag dat Jezus terug komt! Een dag waarna er geen ziekte,
oorlog, verdriet, gemis en rouw meer zal zijn.
Wanneer wij oog in oog zullen staan met Jezus.
Daar geniet ik nu al van!

boeket bloemen, een heerlijk glas
wijn, gezellig koken en eten met
vrienden of heerlijk buiten zitten
op een zomeravond met de houtkachel aan. Ik kan mij wel vinden
in het bijbelboek Prediker waar het
woord ‘genieten’ als een feestelijke
draad doorheen loopt.
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“...Dus eet je brood met vreugde, drink met
een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet
al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke
kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven
met de vrouw/man die je bemint. Geniet op alle dagen
van je leven, die God je heeft gegeven.”

Prediker 9: 7-9
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