nummer 7 • juli 2016

God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“Mijn geloof heeft geen vakantie, hoor!”
Mozaiekers, kerk en geloof tijdens hun zomervakantie.

Worship in de Franse Vendée
“Met het zand nog tussen je tenen achter het drumstel.”
Youth Talks op vakantie
“Mijn geloofsreis is nog lang niet afgelopen”
Kees Kraayenoord: “Het doet pijn als God zegt:
‘Nu gaan we hele mooie dingen opruimen’.”
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Op reis

Een nieuw magazine, vlak voor de zomervakantie, met als thema:
Op reis. Dat thema komt op verschillende manieren terug. Jongeren
vertellen over waar ze hun vakantie doorbrengen en welke plek geDit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk in
loof in die tijd inneemt. Sanne vertelt over wat zij verwacht van de
Veenendaal. Wij geloven dat God van je houdt. Wie je ook
twee weken die zij, samen met nog zo’n 30 jongeren, in Roemenië
bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke zondag houden we twee
gaat doorbrengen.
kerkdiensten. Om 09.00 uur en om 11.30. Je bent welkom.
In sommige gevallen gaat het over de reis die mensen maken in hun
Gewoon, zoals je bent.
leven. Een reis die, zoals bij Gerard en Gebke de Visser, zeker niet
Mozaiek0318 Magazine verschijnt in een oplage van 2000
altijd makkelijk is. Hoe bijzonder is het om te lezen dat zij, ondanks
exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl kun je iedere uitgave
alles wat op hun pad is gekomen, positief in het leven staan en
downloaden, speciaal interactief gemaakt voor pc.
vertrouwen op God.
Hun leven is een prachtige illustratie van waar Cees van Harten het
over had in zijn preken ‘van bitter naar beter’. De recepten die Cees
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Ergens in februari 2015 maakten wij voor de eerste keer
kennis met Mozaiek0318. Tot die dag bestond het geloof voor mij uit
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en figuurlijk dicht tot enkele weken of soms maanden later.
Vanaf die eerste dienst in Mozaiek0318 wist ik dat het anders
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kon. Geloven mag een feest zijn, maar er kan ook plaats
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zijn voor verdriet. Die deur gaat na een dienst niet meer
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Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke
na over mijn relatie met God. Geen idee waar het
toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt
mij gaat brengen. Ik moet nog leren om dat over te
of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren
laten aan Hem. Het recept van Cees kan daarbij goed
door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in
helpen. Had ik vroeger soms een bitter gevoel na
enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of
een dienst, nu is daar een beter gevoel. Eén
(en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht)
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het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming,
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organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie
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Nieuwe delen

6 feb 2016 - 16 mei 2016
Andries Balke
Karla Balke
Misaël van Beek
Geurt Beijer
Simone Beijer
Ilse Beijer
Janine Beijer
Eddy van den Berg
Ineke van den Berg
Sandra van den Berg
Lars van den Berg
Sophie van den Berg
Jochem Beukhof
Evert Jan Boer
Debora Boer
Ruben Boer
Job Boer
Levi Boer
Nathalie Boer
Patrick van Brummelen
Lisanne Verhoek
Paul Dagevos
Grace Dagevos
Michiel Dekens
Dorien Dekens
Judith Dekens
Mirjam Dekens
Nathalie Dekens
Jan-Willem van Dieren
Yvonne van Dieren
Maud van Dieren
Fleur van Dieren
Erik van Doorn
Heidi van Doorn
Lisa van Doorn
Jesse van Doorn
Ruben van Doorn
Jos van Garderen
Iris van Garderen
Karsten van Garderen
Marrit van Garderen
Tamar van Garderen
Jente van Garderen
Eline van Ginkel
Bert van der Goot
Yvonne van der Goot
Klarina Groeneveld
Pieter de Groot
Ciska de Groot
Uriël de Groot
Elisa de Groot
Noam de Groot
Jaco den Hartog
Anne Heystek
Anushka Huinink
Mart Jager
Caroline Paauw
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Ageeth Jansen
Gerdien Jansen
Piet Kalisvaart
Natasja Keijzer
Sumaya Keijzer
Joshua Keijzer
Gerhard van de Lagemaat
Mattanja van de Lagemaat
Luna van de Lagemaat
Rhodé van de Lagemaat
Tiny Landman
Renske Provoost
Deborah Leppers
Tiny Lokhorst
Rob van Maren
Maria van Maren
Marc Meeuwsen
Petra Meeuwsen
Wouter Meijer
José Meijer
Joyce van de Weerd
Joann van de Weerd
Davey van de Weerd
Jari Meijer
Xavi Meijer
Marcel Oosterkamp
Arjen den Oudsten
Franciska den Oudsten
Rick Honders
Valerie den Oudsten
Rafael den Oudsten
Jaap Pottjewijd
Marina Tijssen
Tirza Pottjewijd
Veerle Pottjewijd
Guido Rebergen
Piet Runhaar
Jos Runhaar
Lukas Scheijgrond
Anne Scheijgrond
Jan Schreuder
Ria Schreuder
Jan Schreuder
Nicoline Schreuder
Noa Schreuder
Cees van Schuppen
Annelies van Schuppen
Lucas van Schuppen
Maurits van Schuppen
Barend Schuurman
Hilda Schuurman
Marjolein Schuurman
Ellen Schuurman
Gert Slok
Elziene Wilschut
Jael Spanjer
Leviah Spanjer
Deborah Spanjer
Tirsa Spanjer

Martin Touwen
Liza Valkenburg
Inge van de Veen
Steven Veenvliet
Karin Veenvliet
Stefanie Veenvliet
Ricardo Veenvliet
Naomi Veenvliet
Henry Verheij
Marita Verheij
Hielke Kempeneers
Anke Kempeneers
Sarah Verheij
Boaz Verheij
Menno Vink
Roelie Vink
Nathan Vink
Ruben Vink
Annette Vinke
Nico Vonk
Sebastiaan de Vries
Danielle de Vries
Eva de Vries
Sophie de Vries
Rianne van de Weij
Richard Duim
Joël Duim
Naomi Duim
Jaap Wijnberger
Arnold Willemsen
Gerda Willemsen
Niels Willemsen
Luuk Willemsen
Mirjam Winkel
Johan Winkel
Boas Goedejohan
Isa Mare Winkel
Carel van de Zandschulp
Christianne van de Zandschulp
Noa van de Zandschulp
Isa van de Zandschulp
Jeroen de Zwaan

Uitgeschreven

feb 2016 – mei 2016
Willine van de Berg
Bettina van Brummelen
Michel van Dijk
Jessica van Dijk
Guido Dijkstra
Arnoud Poot
Liesbeth Poot

Geboortes

t/m 12-5-2016

God aanbidden
van elkaar houden
Kort
nieuws

onze omgeving dienen
OF YOU
MORE
2015 - 2016

Volg Mozaiek0318 Magazine!

26/03 2016
Daan-Douwe da Silva
zoon van Roos Blom

Mozaiek0318 Magazine is vanaf nu te volgen op twitter, facebook en instagram. Zo weet je
altijd wanneer het nieuwe magazine uitkomt, krijg je een kijkje achter de schermen en weet je
als eerste wat er in het eerstvolgende magazine staat. Ook zullen we je regelmatig een vraag
voorleggen of een oproep doen. De eerste oproep: je vakantiefoto’s van deze zomer. Taggen
maar! #mozaiek0318magazine

Nieuw seizoen start in september
Tijdens het eerste weekend van september trapt Mozaiek0318 het nieuwe seizoen af. Maar
ook vóór september komen sommige activiteiten alweer op gang. Op 23 augustus is de eerste
informatieavond over de doopdienst in september. Een week later, op 30 augustus, is een
informatieavond voor de eerstvolgende opdraagdienst

23/04 2016
Rachel van den Aardweg
dochter van Dirk-Jan
en Josca van den Aardweg

Social Media
12/05 2016
Jip van Kooten
zoon van Erik en
Nelleke van Kooten

7/03 2016
Julia Rozeboom
dochter van Gerdo
en Alinda Rozeboom
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Getuigenis

Gerard en Gebke
de Visser
tekst: Anja Hardeman • foto: Anja du Pont

Gerard werkte bij een energiemaatschappij en samen met Gebke besteedde hij
veel tijd aan allerlei werk voor de hervormde kerk, waar zij lid van waren.
Gebke was actief voor de zondagsschool en werd bovendien jeugdouderling.
Samen organiseerden ze één keer per maand een kerkdienst, speciaal voor
mensen met een verstandelijke handicap. De tijd die nog overbleef, werd vaak
gevuld met allerlei creatieve uitingen. Eigenlijk was niets hen te gek.
Totdat artsen negen jaar geleden met de diagnose MS kwamen.
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Tot negen jaar geleden vormden
ze een standaard gezin.
Gerard en Gebke de Visser
genoten van twee, inmiddels
volwassen geworden, kinderen.

Gebke had al langere tijd wat klachten,
maar vanaf het moment van de diagnose
ging het bergafwaarts. Ook Gerards aangeboren afwijking aan zijn rug begon zijn tol
te eisen en hij werd volledig arbeidsongeschikt. Al jaren had het stel het voornemen
om eens naar het midden of oosten van het
land te verhuizen. Ze vonden een aangepaste woning in Veenendaal en besloten hier
naar toe te verhuizen om daar nog zo lang
mogelijk te kunnen genieten van elkaar,
de mensen om hen heen en Gods mooie
schepping. Maar bij de pakken neerzitten,
zullen Gerard en Gebke nooit doen. Gebke:
“Veel mensen vragen hoe wij zo vrolijk
kunnen zijn. Ze vinden het gek dat we altijd
lachen. Maar wat moeten we dan?”
Gerard vult zijn vrouw aan: “Als je wat mankeert, moet je dan zielig zijn? Dat staat niet
in ons woordenboek.”
Diagnose MS
De jaren voor de diagnose kreeg Gebke al
last van vermoeidheid en overkwamen haar
wat dingen, die lastig te duiden waren. “Zo
liep ik een keer de supermarkt uit met twee
pakken karnemelk. Opeens viel de tas uit
mijn hand. Ik hield hem gewoon niet meer.
Het was zo vreemd dat je dan naar huis
loopt met twee pakken karnemelk bovenop
je armen, omdat je geen kracht meer in je
handen voelt.” Maar het leven, en daarmee
alle bezigheden van Gerard en Gebke, ging
door. Zelfs na de dag dat de diagnose MS
werd gesteld. Gebke: “Ja, eerst was ik
weleens boos. Maar dan dacht ik: ‘Hij zal er
wel een reden voor hebben.’ Ook nu het zo
hard gaat, denk ik dat nog steeds. Bij veel
mensen met MS gaat het even achteruit,

maar volgt daarna weer een moment van
stabiliteit of zelfs lichte vooruitgang. Maar
bij mij gaat dat niet zo. Ik zit op een soort
glijbaan; het gaat alleen maar naar beneden. Ik heb m’n begrafenis al geregeld. Ik
weet niet hoe lang dat nog duurt, maar als
Hij me roept, dan ga ik.”
Ondanks deze woorden, die menig mens
terneer zou kunnen drukken, blijven de
twee positief. Lachend halen ze herinneringen naar boven. “Ah joh,” zegt Gerard, “we
hebben van alles gedaan. En we hebben het
met plezier gedaan. We doen altijd gekke
dingen.”
Roofvogels
De natuur, en in het bijzonder roofvogels,
spelen een bijzondere rol in het leven van
Gerard en Gebke. “Geen idee hoe het komt,
maar telkens zien we roofvogels waarbij we
merken dat het geen toeval kan zijn. Telkens
als we een dipje hebben, vliegt er bijvoorbeeld een buizerd boven ons.” vertelt
Gerard. Gebke probeert nog dagelijks naar
buiten te gaan. Gebke: “Ik kan niet meer
naar de kerk gaan, maar ik kan wel van
Gods natuur genieten. Dat is erg belangrijk
voor mij. Pas geleden stond Gerard met zijn
camera in de aanslag om een buizerd te
fotograferen, die van of naar zijn nest zou
vliegen. Ik zag van een afstand hoe deze,
zonder dat Gerard het merkte, vlak langs
hem vloog. Ik heb er vreselijk om gelachen.
Maar het was een prachtig gezicht.”

God is dezelfde
Gerard en Gebke hebben mede dankzij
hun mantelzorger een fijne gemeente in
Mozaiek0318 gevonden. Gerard bezoekt
trouw iedere zondag de dienst en is sinds
kort ook collectant. Gebke heeft twee keer
een dienst kunnen bezoeken, maar dit is
te zwaar voor haar. Gebke: “Ook al is het
een ander verhaal dan dat wij al die jaren
gewend waren, het voelde toch als thuiskomen. Bijna iedere week staat er wel iemand
bij ons op de stoep. Ik ervaar dat Gerard nu
een warme deken om zich heen heeft. Als ik
straks wegval, heeft hij Mozaiek0318.”
In tegenstelling tot de gang van hun leven,
is God voor Gerard en Gebke altijd dezelfde
gebleven. “God is een vriend. Soms zelfs een
broer. Hij hoort bij ons gezin. Zonder God
kunnen we gewoon niet leven.” aldus Gebke.

Gerard: “Telkens
als we een dipje
hebben, vliegt er
bijvoorbeeld een
buizerd boven ons”

Gebke: “Ik kan
niet meer naar
de kerk gaan,

Actief

maar ik kan wel

Nog steeds blijft het stel actief, voor zover
dit mogelijk is. Gebke haakt knuffels en Gerard maakt ansichtkaarten van eigen foto’s
en geleende teksten. Jaarlijks gaan ze op
vakantie met stichting De Zonnebloem; het
ene jaar per boot en het andere jaar naar
een bestemming aan land. Ook daar is hen
niets te gek en denken ze alleen in mogelijkheden. Gerard: “We doen gewoon zoals
we zijn en zoals we kunnen. We proberen
eerlijk en oprecht te zijn en willen mensen
helpen waar mogelijk. We hebben al zoveel
gelachen en dat hopen we ook nog veel te
gaan doen.”

van Gods natuur
genieten. ”

column van een zeventienjarige

woonden in Vlaardingen en
Hier sta ik. Alleen, verdwaald, midden op een kruispunt. Ten einde raad bid ik tot
de Vader of Hij mij de weg wil wijzen. Terwijl ik mijn achteloze ‘amen’ uitspreek,
moet ik om mezelf lachen. Alsof Hij dat ooit zal kunnen, mij de weg wijzen.
Naast mij stopt een auto. Uit het raam steekt een hoofd met een bos rode krullen.
“Ik ben Vertrouwen, aangenaam kennis te maken. Ben je de weg kwijt?” Ik knik.
“Heb vertrouwen. Dan komt de rest vanzelf! Ik moet er weer vandoor. Tot ziens!”
Het raam gaat dicht en de auto zoeft voor mijn neus weg. Roerloos blijf ik achter,
opnieuw alleen.
Terwijl de laaghangende wolken een donkere mist op de weg uitzetten en de
regen mijn zicht vertroebelt, loop ik met een gebogen hoofd door. “U zou er voor
mij zijn”, klinkt het in mijn hoofd. Schaamte duwt mijn bloed omhoog en kleurt
mijn gezicht. Regendruppels die op mijn wang blijven liggen, raken vermengd met
zoute tranen. Door mijn vochtige ogen mis ik het overzicht op de weg, waardoor
ik val over een afgeknapte tak. Barsten in mijn knie vullen zich met rode druppels,
die steeds zwaarder worden, tot ze een weg omlaag zoeken en een spoor op mijn
been achterlaten. “Oei, dat is een flinke wond.” Er is een meneer naast mij komen
zitten. Met een bezorgde blik plakt hij een pleister op mijn knie. “Ik ben Steun en
dat is Troost.” Hij wijst naar de vrouw die met een zakdoek voorzichtig de tranen
van mijn wangen poetst. Steun steekt een liefdevolle hand naar mij uit. “Ik draag je
wel een stukje.” Ik pak zijn hand en laat me omhoog trekken.
Steun laat mij van zijn rug afglijden als er nog een persoon bij is komen lopen. “Ik
ben Kracht, ik zal met je mee lopen, arm in arm.” Ik neem afscheid van Steun en
Troost en haak in bij Kracht. Ineens krijg ik zoveel energie dat ik het gevoel heb dat
ik weer uren kan lopen.
Mijn voeten tintelen, een helse pijn zwelt aan als doornen die in mijn kuiten gedreven worden. Ik bijt op mijn kiezen. “Je moet doorgaan. Jij kunt dit.” Een zachte fluistering in mijn oor spreekt bemoediging uit. “Ik ben je Moed en ik ben ontzettend
trots op je, maar geef alsjeblieft niet op.” Ik luister naar Moed en geef mijn spieren
opnieuw de opdracht om mij nog iets verder te dragen, terwijl ik me afvraag hoe
lang deze reis nog zal duren...
Plotseling komen er twee kinderen naast mij lopen, eentje pakt mijn hand. “Ik
ben Vriendschap en dat is Hoop.” De ogen van het meisje stralen. “Wij wonen
iets verderop, samen met onze vader. Hij houdt van ons en zorgt iedere dag voor
ons. Heb je zin om ons huis te zien?” Ik geniet van haar enthousiasme en laat me
meenemen naar hun thuis.
Twee warme armen heten mij welkom. Ik leg mijn hoofd op de schouder van de
persoon die mij omarmt. Ik hoor zijn hart kloppen. Een tinteling van liefde doordrenkt mijn lichaam, mijn ademhaling wordt rustig. In mijn ooghoeken zie ik een
blauw bord met witte letters: “Toekomst.” Een glimlach krult mijn mondhoeken,
bestemming bereikt.

Jouw getuigenisverhaal delen? Mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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In het voorjaar sprak Cees van Harten over het recept
dat we nodig hebben om in ons leven niet bitter
maar beter te worden. Het werd een tweeluik waarin hij ons een
recept en een herhalingsrecept aanreikte. Recepten die we één of
tweemaal daags tot ons mogen nemen en die ons kunnen helpen
ons leven beter te maken en bitterheid achter ons te laten.
tekst: Pim Molemaker naar twee preken van Cees van Harten • foto: Regina van de Munt

Van bitter naar beter
In de eerste preek sprak Cees over Herman, een vriend,
die in de week voor die dienst was overleden. Herman
was directeur van een kindertehuis op Curaçao. Voor ieder
ernstig ziek kind, waarvoor nergens plaats was, maakte hij
plaats in zijn kindertehuis. Zelfs als dat betekende dat hij
niet eens in zijn eigen bed kon slapen. Er was altijd ruimte
in zijn huis, omdat er ruimte was in zijn hart.
In de periode dat Cees ook op Curaçao werkte, liep hij
tegen problemen aan met zijn werk. Dat frustreerde
waardoor hij op het punt stond verbitterd te raken. Toen
hij Herman om raad vroeg, antwoordde hij: ‘Jouw recept
is Romeinen 12, één of twee keer daags. Dat zorgt ervoor
dat je niet bitter wordt maar beter.’
In ieder leven gebeuren dingen die ons bitter kunnen
maken, situaties waar we geen invloed op hebben. Wij
kunnen er voor kiezen hoe wij daar mee omgaan en Romeinen 12 kan daar bij helpen.
Romeinen 12: 1-3 Leef volgens de wil van God
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de
ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan
deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat
goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Met een beroep
op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat
u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk
overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u
heeft gegeven.
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Door niet te denken en te doen zoals de wereld dat doet,
maar te doen wat God van ons wil, maken we de weg vrij
om anders te gaan denken. Als je anders denkt, begin je
anders te praten waardoor je anders reageert op anderen.
Het kan er voor zorgen dat je je echt gaat verdiepen in
de ander, waardoor je beter begrijpt wat er bij die ander
speelt.
Simpelweg Romeinen 12 één of twee keer per dag innemen alleen is niet voldoende. Hoe vaak wegen we niet
ieder woord of iedere zin om te kijken wat op ons van
toepassing is en vooral, wat niet. Vandaar dat er op dit
recept duidelijk geschreven staat: heel doorslikken, niet op
kauwen.
Sommige mensen hebben veel meegemaakt, maar zijn
niet bitter geworden. Ze hebben hun bitterheid bij God
neergelegd en zijn bereid de oplossing bij zichzelf te
zoeken. God zegt: “De oplossing van problemen ligt bij
jou. Ga daarom de relatie met mij aan en ik zal je denken
vernieuwen.”

Romeinen 12, één of
twee keer daags.

HET RECEPT
Dat zorgt ervoor dat je
niet bitter wordt
maar beter.’

Als Romeinen 12 eenmaal werkt, is er nog een prachtig
herhaalrecept. Het mooie is, je mag deze twee medicijnen
naast elkaar innemen omdat ze elkaar versterken.
Ik zal je een nieuwe naam geven Je zult niet langer gewond
heten, verworpen, eenzaam of bang.
Ik zal je een nieuwe naam geven.
Je nieuwe naam zal zijn: vertrouwen, vreugde, overwinnaar, vol geloof, vriend van God die Zijn aangezicht zoekt.
(Naar Jesaja 62: 4)
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tekst: Wilma Bruinekreeft • foto: Machiel Mondria

In elke editie van Mozaiek0318 Magazine
onderwerpt de redactie een nieuw deel van
de kerk aan zeven prangende vragen.
Deze keer: José en Wouter Meijer

Handen omhoog of 			
handen gevouwen?
•	Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
José | Met een fulltime baan, 2 opleidingen en 5
kinderen komen écht nutteloze momenten weinig voor.
Er is altijd wel wat te doen. Als ik ’s avonds klaar ben en
de kinderen liggen op bed, dan vind ik het wel lekker om
een serie op te zetten.
Wouter | Ik hou van voetbal. Als ik tijd over heb ga ik
dan ook het liefst naar het voetbalveld, een balletje
trappen met de kids. Een nutteloze bezigheid? Tjsa, in
de tuin zitten dan, dat vind ik wel ontspannend. Buiten
hebben we de ruimte en kunnen de kinderen zich goed
vermaken, terwijl ik van het zonnetje geniet.
• Waar zitten jullie in de Basiliek?
Wouter | We zitten meestal op dezelfde plek. Wat meer
achteraan, een paar meter rechts van het midden.
José | We gaan altijd naar de tweede dienst. Zondag is
de enige dag dat we het als gezin wat rustiger aan
kunnen doen ’s ochtends. Dus die tijd nemen we om
samen de dag te beginnen. Voor ons is de dienst om
11.30 uur ideaal!

naam

José Meijer-Vink en
Wouter Meijer
leeftijd

35 jaar en 30 jaar
woonplaats

Renswoude
relatie

Getrouwd
kinderen

Joyce, Joann, Davey,
Jari en Xavi
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• Is er iemand die je inspireert?
José | Ik heb niet echt één voorbeeld, maar ik word erg
geïnspireerd door mensen die zo’n sterk geloof hebben
en dat bezielend weten uit te dragen. Dat zou ik ook wel
wat meer willen hebben.
Wouter | Cruijff, dat is duidelijk. Waarom? Ons hele
gezin is gek van Ajax. En ik ben zelf ook voetbaltrainer,
ik train het team van onze oudste dochter. Die doet
het trouwens heel goed! Voetbal is echt een deel van
ons gezin, op zaterdag zijn we daar allemaal druk mee.
José en ik hebben elkaar zelfs bij een wedstrijd van Ajax
ontmoet.

• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
José | Het geloof leeft ontzettend bij mij, daarom geef ik
mezelf een 9. Het neemt een steeds belangrijkere plek
in mijn leven in. Ik onderneem ook steeds meer om mijn
geloof te versterken. En dat aan de kinderen mee te
geven, dat vind ik het mooiste wat er is.
Wouter | Ik geef mezelf een 7. Vroeger was naar de kerk
gaan meer een ‘moetje’, maar nu ga ik graag naar de
dienst. Ik vind het vooral belangrijk dat de kinderen het
fijn hebben in de kerk. En dat was vanaf de eerste keer
dat we Mozaiek0318 bezochten het geval. Eén van onze
dochters was toen mee. Zij vertelde er thuis zo enthousiast over, dat we de week erna weer moesten. Onze
andere dochter wilde er namelijk perse ook naartoe. De
keuze voor Mozaiek0318 was toen snel gemaakt.
• Wat is voor jou stille tijd?
José | Ik bid altijd voordat ik ga slapen en ik maak een
paar keer per week tijd vrij voor het lezen van de bijbel.
Dan gebruik ik de ‘bijbel in 365 dagen’-app.
Wouter | En we gebruiken een gezinsdagboekje. Die
proberen we na het eten samen te lezen. Soms is dat
wel lastig hoor, die kleintjes willen natuurlijk het liefst
meteen van tafel.
• Wat kun je beter dan wie dan ook?
José | Ik wil heel veel en kan ook wel veel tegelijk. Met
veel enthousiasme, dat is denk ik mijn kracht.
Wouter | Dat vind ik een lastige vraag, dat kan een
ander beter over je zeggen, vind ik.
Dochter Joyce | Papa en mama zijn!

•	Handen omhoog of handen
gevouwen?
José | Gevouwen. En ik swing een beetje mee op de
muziek., dat gaat eigenlijk vanzelf.
Wouter | Gevouwen. Dat ben ik van vroeger zo gewend
en dat vind ik prettig. Ik vind het mooi dat iedereen dat
op zijn eigen manier kan doen in Mozaiek0318, het gaat
tenslotte om je hart.
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Hoe houdt onze jeugd zich staande
in deze op zichzelf gerichte wereld?
Kunnen zij een ander geluid laten horen?

Iedere zondag bezoeken honderden jongeren -met of zonder oudersMozaiek0318. Mozaiek Youth biedt hen een plek om samen te komen, te
lachen en te praten over de dingen die in hun leven spelen. Ze kunnen er v
ooral zichzelf zijn. Betrokken jongerenwerkers begeleiden de vijf verschillende
groepen met de bijbel in de hand en een hart vol liefde.
Voor Mozaiek0318 Magazine praten jongerenwerkers met een groepje
jongeren over een bepaald thema. In deze editie gaan Gerwin en Joke van
Maanen in gesprek met Amber van Schoonhoven, Julia en Michiel Leefoge.
Het thema ‘Op reis’ zorgde voor een gesprek waarin het niet alleen ging over
de vakantieplannen voor komende zomer maar ook over hun geloofsreis.

Youth talks
tekst en fotografie • Pim Molemaker

Michiel,
13 jaar.
Op veel campings heb je één wifi-punt waar de jongeren
in een kleine kring bij elkaar zitten met hun telefoons.
Het lijkt me geen probleem om daar tussen te zitten en
naar een preek te luisteren. Ik doe gewoon mijn oordopjes in. Maar ik heb er ook geen probleem mee om te
vertellen dat ik gelovig ben. Op school tegen vrienden
die niet gelovig zijn, praat ik er ook gewoon over.

Amber,
13 jaar.

Over mijn geloofsreis:
Die is nog lang niet afgelopen. Er is nog zo veel te
ontdekken.

Wij gaan naar een camping in Frankrijk, net als vorig
jaar, in de Dordogne. Ik vind het daar prachtig. Hoewel
we dan echt weg zijn, wil ik toch ook tijd besteden aan
het geloof. Mijn vader luisterde in de vorige vakantie via
YouTube naar de preken van Mozaiek0318. Ik vond dat
toen niet nodig, maar ik ben zeker van plan dat dit jaar
ook te doen.
Ik ben meer gaan geloven. De diensten in Mozaiek0318
spreken mij aan, ik begrijp de preken en kan ook echt
iets doen met wat er verteld wordt. Daarnaast ben ik
een aantal keer naar de Wonderlijke Zondag geweest.
Het is daar zo bijzonder. Mensen worden er echt genezen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Vroeger
dacht ik: ik geloof best dat mensen op die manier
kunnen genezen, maar ik had het nog nooit van dichtbij
gezien.
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Julia, 13
jaar.

Ik ga deze zomer meehelpen op de Bijbelweek in
Dodewaard, waar wij ook wonen. Mijn zus helpt daar
altijd bij de groepen zeven en acht. Ik ga meelopen bij
de onderbouwgroepen. Ik ging er vroeger zelf ook heen
en het lijkt mij zo leuk om te helpen. De dagen beginnen met liedjes zingen en er wordt een verhaal uit de
Bijbel verteld. Daarna gaan de groepen naar hun eigen
zaal. Ik wil het met de kinderen gaan hebben over wat
het geloof betekent. Daarnaast is er een poppenkast en
wordt er geknutseld met iets wat met het verhaal van
die dag te maken heeft. Op sommige dagen worden er
ook spelletjes gedaan en gesport.
We gaan zelf kamperen in Zeeland. Ik
ben ook zeker van plan de preken te
gaan terugluisteren als we daar zijn.
Over mijn geloofsreis:
Naast dat ik merk dat ik daar in groei,
vind ik het interessant om te weten
hoe het zit met andere geloven. Ik
denk dat er veel overeenkomsten
zijn, meer dan veel mensen waarschijnlijk denken.

Wij gaan op vakantie naar Californië. Er zijn daar in ieder
geval twee kerken waar we naar toe willen: de Bethel
Church in Redding en de Saddleback Church bij Los
Angeles. Het zijn kerken die een beetje een voorbeeld
voor Mozaiek0318 zijn geweest. Sommige nummers die
daar zijn geschreven worden bijvoorbeeld ook bij ons
gezongen.
Tijdens één van de diensten vertelde Kees Kraayenoord
iets over de Bethel Church. Mijn vader heeft daar met
Kees over gesproken en zo ontstond het idee om tijdens
onze vakantie daar naar toe te gaan.
Het is denk ik best bijzonder om te weten hoe zo’n dienst
in Amerika is. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen
Mozaiek0318 en die kerken. Ik verwacht dat de diensten
misschien ook wel een beetje lijken op die in onze kerk.
Natuurlijk wel in een andere taal en met andere mensen.
Over mijn geloofsreis:
Sinds wij naar Mozaiek0318 gaan, heb ik het gevoel dat
ik veel dichter bij God ben gekomen. Iedere dienst heeft
iets bijzonders en dat doet iets met mij. Ik had vroeger
niet persé naar een kerk gehoeven tijdens onze vakantie.
Nu heb ik daar best veel zin in.
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“Als God zegt:
‘nu gaan we hele
mooie dingen opruimen’,
doet dat pijn.”

Afgelopen april vierden we als
gemeente de release van ‘Feest van
Genade’, ‘onze’ eerste cd als
Mozaiek0318. We spraken met Kees
over het ontstaan van deze cd en de
School voor Aanbidding, waarvoor de
plannen worden uitgewerkt.

KEES KRAAYENOORD
BRENGT ZIJN BEDIENING
THUIS IN DE GEMEENTE

tekst Jan-Willem Vink en Pim Molemaker • foto’s: Eelco Noortman en Erwin van de Zande

Een persoonlijk gesprek over necessary
endings, rozen snoeien en aanbidding in
de Champion’s League.

“Ik vind het een groot voorrecht om de kerk te mogen
dienen,” zegt Kees. “Bedrijfjes en artiesten komen en
gaan, de kerk van Jezus Christus is voor eeuwig. Jezus
zegt: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van
de hel kunnen haar niet overweldigen.’ Ik vind het zo
gaaf om mee te bouwen aan het lichaam van Christus
en te werken met jongeren en kinderen. Investeren in
een nieuwe generatie jonge aanbidders en aanbiddingsleiders, dat is zo ongekend mooi!”

te brengen, hield voor hem direct in dat ook aanbidding een belangrijke plek moest krijgen. “Onze droom
bestond uit twee belangrijke pijlers: het starten van een
gemeente waar iedereen welkom is en het opzetten van
een school van aanbidding waar nieuwe aanbiddingsleiders worden opgeleid en nieuwe liederen geschreven
worden.”

Wat zielig

Ondanks dat Kees zijn roeping volgde, was het geen gemakkelijke periode. “Ik las het boek ‘Necessary Endings’
van Henry Cloud,” vertelt Kees. “Hij schrijft: ‘Necessary
endings are not always a bad thing’. Hij gebruikt de
metafoor van een rozenkweker die een tak ziet met zes
rozen in de knop. Door zijn ervaring en vakkundige oog
weet hij welke hij weg moet snijden. Als er zes rozen
aan een tak blijven zitten, worden ze allemaal middelmatig. Als er drie worden weggesneden, groeien er drie
hele mooie rozen. Het was voor mij een fase waarin ik
waardevolle dingen wegsneed. Als God zegt: ‘We gaan
verkeerde dingen wegsnijden’, is dat goed te begrijpen.
Als Hij zegt: ‘Nu gaan we hele mooie dingen opruimen’,
doet dat pijn. Maar je weet ook dat Hij dit doet omdat
het op een ander terrein meer vrucht gaat geven. Dat

Aanbidding leiden in de lokale gemeente is wat Kees
‘aanbidding in de Champion’s League’ noemt. Hij leerde
het van de Engelse aanbiddingsleider Tim Hughes.
Nadat Kees en Tim in 2008 samen een tour hadden
gedaan, pakte Tim op zondagmorgen om vijf uur het
vliegtuig naar Engeland om die ochtend aanbidding te
leiden in zijn gemeente.
“Mijn eerste reactie was: wat zielig,” herinnert Kees
zich. “Tegelijkertijd kwam de gedachte op dat ik ook wil
kunnen zeggen: ‘ik moet morgen leiden in mijn kerk.’
Kort na die tour wisten Nicole en ik ons door de Heilige
Geest geroepen voor Mozaiek0318.”
Kees’ roeping om zijn bediening in de gemeente thuis
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“Dan merk je: de grootste vijand
van het beste is het goede.”

Matthijn Buwalda over
‘Houd Vol’
Matthijn Buwalda schreef mee aan acht liedjes
op ‘Feest van Genade’. We vroegen hem hoe
‘Houd vol’ is ontstaan.
“ ‘Houd Vol’ is een bijzonder liedje op de plaat.
Voor de kerk kwam het op het goede moment,
in het seizoen waar de gemeente doorging.
Je hebt als schrijver niet altijd in de hand
hoe een liedje landt. Dan is dat ook iets van
‘Goddelijke interventie’ om te zien hoe het
gebruikt wordt.”
“We begonnen aan ‘Houd Vol’ in de schuur
van Tim Hughes. In die schrijfsessie kwam
Tim met de regel ‘Hold on, hold on, Our God is
strong’. Later besloten Kees en ik dat thema
verder op te pakken en toen hebben we
het liedje afgebroken tot die ene regel, van
daaruit is de rest ontstaan.
Dat we iets wezenlijks raakten waar de kerk
op dat moment mee bezig was, is niet aan
ons. Je doet als schrijver gewoon je best, een
liedje schrijven is soms gewoon hard werken.”

terrein is de lokale gemeente, de kerk. Het was een lastig
seizoen dat gepaard ging met pijn.”
“In ‘Feest van Genade’ zing ik: ‘Stop met wat je doet,
God de Vader roept.’ Dat betekent voor mensen die
dat op zondag zingen waarschijnlijk gewoon: ‘Laat alles
even los, je bent nu in God’s huis.’ Voor mij persoonlijk
betekent die zin zo veel meer. ‘Stop met wat je doet, God
de vader roept?’ Man, dat was een héél seizoen waar we
een punt achter moesten zetten.”
Vertrouwen
“De afgelopen jaren waren daarom ook een periode
van rouw, omdat ik moest loslaten wat ik tot dan toe
had gedaan. Dat zijn dingen die je in een gemeente niet
vanaf het podium deelt, die deel je met een aantal vertrouwelingen. Vanaf het begin begon de gemeente snel
te groeien en voelde het soms als een spagaat, omdat ik
zelf nog door een fase van onzekerheid ging. Meestal zijn
de meest vruchtbare periodes niet de leukste. Je moet
opnieuw leren vertrouwen. God heeft mij via heel veel
mensen gezegd: ‘Wees sterk en moedig.’ We begonnen
met Mozaiek0318 iets waarvan ik dacht: ‘Dit kan ik helemaal niet’. Met een band langs zalen gaan, dat kende
ik wel. Maar ineens dacht ik: ‘In alles wat ik nu ga doen
heb ik God weer helemaal nodig.’ Alsof je voor het eerst
weer gaat leven ofzo en denkt: ‘Ik kan deze dag niet
doorkomen zonder hulp en zegen van God. Het is zo’n
geloofssprong.’
Het mooie is natuurlijk dat daar teksten uit voortkomen.
Teksten die leidden tot de cd. ‘Hier in de Stilte, roep ik
tot U, kom met uw Geest dichterbij. En al mijn streven
leg ik voor U neer, voor mij de genade, voor U alle eer’.
Een ander couplet zegt: ‘Mijn ziel blijft wachten in Uw
huis, tot het rust vindt bij U.’ Dat schreef ik in een heel
onrustige periode. ‘Maar al mijn wegen leg ik voor U
neer, voor mij de genade, voor U alle eer’.”
Feest van genade
De release van de cd ‘Feest van Genade’ markeert voor
Kees een keerpunt tussen de periode waarin hij aanbiddingsconcerten gaf en die waarin hij zich geroepen voelde om zijn bediening in de lokale gemeente te brengen.
Dat die cd er ook kwam, was nog niet zo vanzelfsprekend. Toen de gemeente zo snel groeide, vroegen allerlei
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praktische en organisatorische zaken om aandacht en
leek het er op dat een deel van Kees’ droom op de lange
baan moest.
“Steeds weer begon het te kriebelen, waardoor ik op
het punt kwam dat ik het leiderschap van Mozaiek0318
toestemming vroeg om zelf een nieuwe cd te maken. Zij
zeiden: ‘God riep je met de woorden: ‘Breng je bediening
thuis in de lokale gemeente’, terwijl we eigenlijk te druk
met andere zaken zijn. Dat betekent dat wij zeggen: ‘Veel
zegen met je cd’, en ondertussen gaan wij gewoon kerk
zijn in Veenendaal? Er ontstond een soort heilig ongenoegen van: ‘Dit klopt gewoon niet.’ Toen kwam ook de
gedachte: dit moet geen Kees Kraayenoord-cd worden
maar een Mozaiek0318-cd. Vanaf dat moment werden
bepaalde processen in werking gezet die daarvoor nog
niet hadden gefunctioneerd. Doordat we zo ontzettend
hard groeiden, merkten we: De grootste vijand van het
beste is het goede. Goed dat de gemeente groeit, maar
van Jonathan. Voor momenten als deze hebben we een
het beste komen we niet aan toe.”
lied als ‘Houd Vol’. Het gaat er niet om hoe stoer die
‘Feest van Genade’ is het eerste album van Mozaiek0318. nummers op een cd klinken maar hoe en waarom we ze
Het plan is om in de komende vijf jaar drie albums uit te zingen zondag.”
brengen. Kees: “Ik begrijp goed dat deze eerste cd voor
School voor aanbidding
veel mensen nog voelt als een cd van Kees. Dit komt
mede doordat mijn naam nog op de hoes staat, wat
“In onze droom was ook een belangrijke plek weggelegd
overigens een wens was van de platenmaatschappij.
Ik hoop dat als we de derde cd maken daar mensen aan voor een school voor aanbidding. Op dit moment zijn we
bezig daar handen en voeten aan te geven. In een klein
meeschrijven die nog nooit eerder een liedje hebben
geschreven. Dat er iets gebeurt waardoor mensen die nu team denken we na over hoe we het precies gaan doen.
denken: ‘Dat kan ik helemaal niet’, dan liederen schrijven Zodra het plan er is, presenteren we dat aan de oudsten,
waarna we er zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Het
voor hun kerk. Voor Mozaiek0318, maar ook voor de
is wel gaaf dat we nu al mailtjes uit verschillende delen
andere kerken van ons land. Ik hoop dat dat het grote
van het land krijgen met concrete vragen.”
verschil is met waar we nu staan en dat we meer en
meer ons eigen geluid gaan vinden. ‘What is the rhythm Op de vraag wanneer de school voor aanbidding van
start gaat, antwoordt Kees: “Ik verwacht dat we binnen
of our nation?’, ons eigen geluid van Mozaiek0318?”
nu en een jaar starten met de eerste opleidingen.
Sowieso willen we het eerst, eventueel onderdelen
Houd vol
ervan, aanbieden aan mensen binnen Mozaiek0318.
Ten eerste, omdat het raar zou zijn mensen van buiten
‘Feest van Genade’ is een album dat geschreven is voor
Mozaiek0318 op te leiden zonder dat onze eigen mensen
de gemeente, vanuit de praktijk als voorganger van
die mogelijkheid nog niet hebben gekregen. Daarnaast
Mozaiek0318. Kees: “Je bent voortdurend bezig met
willen we de programma’s die we gaan ontwikkelen eerst
mensen en de verhalen van deze mensen. Dat is zo
bepalend geweest voor de nummers. Neem bijvoorbeeld toetsen voordat we ze breed gaan inzetten. Natuurlijk
hopen we dat Mozaiekers straks een rol gaan spelen in
‘Houd vol’. Dat is een lied waarbij we bedachten: ‘Stel
dat er iets heel ergs gebeurt, wat gaan we dan ‘s zondags het opleiden. Daarvoor is het belangrijk dat ze vertrouwd
zingen?’ We hadden het lied nog maar net geschreven of zijn met de visie van de school en het materiaal dat we
we werden als gemeente opgeschrikt door het overlijden aanbieden.”
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Al 45 jaar uw adres voor
staalproducten, bouwmaterialen
en materialen voor tuin en erf

“Uiteindelijk
begint alles

ru im

met het hart.”

Hoofd, hart en handen
Het onderwijs dat straks wordt aangeboden, zal vanuit
de drieslag Hoofd, Hart en Handen worden opgezet.
Kees: “De uitdrukking begint dan met het hoofd, maar
voor ons begint alles met het hart. Het hart is de zetel
van de aanbiddingsleider, daar zit onze verbinding met
God, onze houding en ons verlangen naar Hem en naar
elkaar toe.
Het hoofd, omdat we ook willen aanbidden vanuit de
hoofdlijnen van de bijbel. Iemand die aanbidding mag
leiden, hoeft niet per se een theoloog te zijn, maar moet
wel die hoofdlijnen kennen. Daarnaast moet hij bekend
zijn met de rol van de Heilige Geest bij het voorbereiden
van diensten of tijdens de aanbidding.
Handen, dat zijn de vaardigheden waarin we mensen
willen helpen zichzelf te ontwikkelen. Iedereen leert
presenteren, hoe je moet staan en je stem moet gebruiken. We willen mensen helpen hun muzikale kwaliteiten
te verbeteren, maar ook de grondbeginselen van geluidstechniek bijbrengen. Het is belangrijk om te weten
hoe dat werkt en welke effecten dat wat je doet op het
podium, heeft in de zaal.”

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

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

www.hardeman.nl

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

uitvaartzorg

Coaching en feedback
“Mensen die worden opgeleid zullen hun vaardigheden
ook in de praktijk moeten brengen. Dat kan hier tijdens
de diensten in Mozaiek0318, tijdens LEV-avonden, bij
Youth Worship of binnen hun eigen kerk. Daarnaast
willen we mensen opleiden om nieuwe liederen te
schrijven.”
Kees gaat nog wat rechter op zitten en zijn ogen beginnen nog meer te stralen: “Ik verwacht dat we hier op een
bepaald moment fulltime een school hebben. Met verschillende docenten, misschien zelfs wel met iemand die
fulltime alle administratieve zaken regelt. Ons verlangen
en onze ambitie zijn groot, daar hebben we ook nooit
een geheim van gemaakt.”

Platanenlaan 32, Renswoude
info@simonebeijer.nl
www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Bel: 06 81 75 16 62

(dag en nacht bereikbaar)
Ongeacht waar u verzekerd bent

Hoewel het liedje anders doet geloven,
bestaat afscheid nemen helaas wel.
Maar als het dan toch moet, laat het uniek en bijzonder zijn.
Zodat tranen worden afgewisseld met een glimlach
en de mooie herinneringen voor altijd blijven.
Simone Beijer
20
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Een kijkje in de kas van Mozaiek0318

(uit)gave
De catering

tekst: Pim Molemaker • foto: Regina van de Munt • infographic: Rachel van Reemst

Mozaiek0318 is niet alleen een kerk om zondag wat van je tijd door te brengen.
Het is vooral een plek om God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Dat laatste is
de reden waarom we er bij Mozaiek0318 altijd voor willen zorgen dat er een kopje
koffie, thee of limonade klaarstaat. Natuurlijk hoort daar dan ook een koekje bij.

Totaal uitgaven
per dienst €370

Koffie & thee

€150

Melk, suiker & sticks

€50

Koekjes

€55

(plastic) bekers

€80

Limonade

Voor veel mensen lijkt het misschien heel gewoon.
Je komt op zondagochtend de Basiliek binnenwandelen, op verschillende plekken staan groepjes mensen
met elkaar te praten, een bekertje koffie of thee in de
hand. Voor de kinderen is er limonade. Na afloop van de
dienst wil je nog even napraten over de liederen die gezongen zijn of de preek waar je net naar hebt geluisterd.
Misschien ontmoet je iemand die voor het eerst naar
een dienst in Mozaiek0318 is geweest of kom je iemand
tegen die je al een tijd niet hebt gezien. Voor de tweede
keer loop je naar de balie waar vrijwilligers klaarstaan
om koffie, thee en ranja in te schenken, deze keer met
een koekje erbij.
Waar je wellicht nog nooit bij hebt stilgestaan, is wat
er bij komt kijken om te zorgen dat iedere zondag alles
goed is geregeld. Niet alleen moet alles voor de eerste
dienst worden klaargemaakt, er zijn ook mensen nodig
om al die bekertjes te vullen en, als bijna iedereen weer
naar huis vertrokken is, op te ruimen en schoon te
maken.
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€35

Wat komt er eigenlijk bij kijken om dit in goede banen te
leiden? Hieronder een opsomming:
-	Zondagochtend om 7.00 uur staan de eerste vrijwilligers al klaar om te starten met de voorbereidingen.
-	In totaal zijn er iedere zondag 8 tot 10 mensen bezig
om te zorgen dat iedereen wat te drinken heeft.
-	De laatste vrijwilliger is meestal rond 14.30 uur klaar
met de laatste opruimklusjes.
-	In totaal wordt er rond de 180 liter koffie, 40 liter
thee en 50 liter ranja ingeschonken.
-	Hiermee worden ongeveer 1500 bekers koffie, 330
bekers thee en 420 bekers ranja gevuld.
-	Dit zorgt aan het eind van de zondag voor 25 grote,
volle vuilniszakken met afval.
-	Gezamenlijk eten we zo’n 8 kilo koekjes op.
Welke rekening van de kerk wil jij wel eens inzien?
We horen het graag via magazine@mozaiek0318.nl.
Of kom naar onze gemeenteavonden voor een actuele
stand van zaken rondom de begroting.
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Love2Meet Jonge stellen/gehuwden
tekst: Anja Hardeman • foto: Anja du Pont

Al voordat de Love2meet-groepen ontstonden, waren Marissa
en haar man Stephan deel van Mozaiek0318. Zij spraken wel
eens naar elkaar uit dat zij graag samen mensen wilden leren
kennen binnen de gemeente. Toen er werd gesproken over
het organiseren van ‘kleine ontmoetingsgroepen’, stelden ze
aan elkaar voor: “Zullen we eens kijken of er interesse is in een
groep voor jonge, getrouwde stellen?” Aanvankelijk bleek hier
weinig animo voor te zijn. Toch meldde zich een stel en samen
met een ander stel dat zij hadden leren kennen tijdens de
introductiecursus, startten Marissa en Stephan de Love2meetgroep ‘Jonge stellen/gehuwden’.
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Marissa: “Zo begonnen we met zijn zessen. Later kwamen er nog twee stellen bij, maar zij haakten af, omdat
zij andere verwachtingen van de groep bleken te hebben. Nu zijn we met z’n achten, vier stelletjes.” In het
begin sprak de groep ongeveer een keer per maand met
elkaar af. Inmiddels is de frequentie opgevoerd. Marissa:
“We zien elkaar een keer in de twee weken. We spreken
gezellig af, doen spelletjes en eten samen. Maar ook op
zondag zien we elkaar. Mijn man en ik werken bijvoorbeeld onregelmatig. Dan ga je wel eens alleen naar de
dienst. Dan appen we even of iemand een stoel vrij wil
houden. Dat is erg fijn.”
“We hebben ons in het begin afgevraagd: ‘wat willen
we ermee?’,” aldus Marissa. “Het was duidelijk dat
we als doel hadden om mensen te leren kennen en
misschien zelfs wel vriendschappen zouden opdoen.
Nu, na een jaar, mag ik zeggen dat we ons doel hebben
bereikt; we voelen ons eigenlijk niet echt meer een
Love2meet-groep, maar een vriendengroep. Als mensen
aan ons vragen wat we hebben gedaan in het weekend,
dan zeggen we dat we gezellig hebben afgesproken met
vrienden uit de kerk. Het tweede speerpunt van onze
gemeente ‘Van elkaar houden’ is dankzij onze Love2meet-groep dus zeker gelukt!”

Binnenkort komen er twee kleine leden bij de groep;
twee van de vier stelletjes verwachten een kindje.
Marissa: “Ik heb geen idee hoe het dan zal gaan. Maar
we gaan over een tijdje een weekend met elkaar weg en
dan gaan de kleintjes ook gewoon mee. We zijn allemaal
jong en getrouwd, dat bindt ons ook.”
“Wat ik echt heel ‘vet’ vind,” besluit Marissa, “is dat we
ons doel bereikt hebben. Dat we in het grote geheel een
klein clubje hebben gevonden, waarbij we onze veiligheid en vertrouwdheid vinden.”
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Levi Regelink (10)
Wat zijn je plannen met de zomer?
We gaan naar Cadzand. Vorig jaar heb ik daar op de camping
vrienden gemaakt en die komen dit jaar ook weer! Ik ga ook
heel veel logeren. Dat vind ik heel fijn want dan zie ik mijn
vrienden en hoef ik toch niet naar school.
Ga je tijdens de vakantie ook nog naar de kerk?
Nee. We kunnen niet echt een kerk vinden die bij ons past
daar.
Is je geloof dan ook een beetje op vakantie?
Nee hoor. Het is een christelijke camping. We zingen elke
avond liederen. Er is muziek. Ze draaien christelijke films.
En ze hebben ook hamburgerfeesten.

KIDS

Met God op vakantie
tekst Martin de Wit • foto’s: Rachel van Reemst

Sarah Verheij (10)
Hoe ziet jouw zomer er uit?
Wij gaan naar Zeeland. Er zijn daar twee paarden waar ik
altijd op mag rijden. Vakantie is echt heel leuk.
Ga je Mozaiek0318 een beetje missen?
Ja echt wel. Veel mensen op de camping gaan op zondag
naar een andere kerk maar wij niet.
Hoe doe je dat dan in de vakantie?
We spelen thuis allemaal gitaar en dan gaan we met z’n
allen in de caravan liederen zingen op de camping.

Zoë Gidding (11)
Heb je al een beetje zin in de vakantie?
Ja, dan zie ik mijn vader weer, hij woont op Curaçao.
En we gaan ook nog naar Frankrijk.
Leuk! Een lange tijd niet naar de kerk dus.
Klopt. Dat vind ik wel jammer, want ik vind het leuk in de
kerk. Maar mijn geloof heeft geen vakantie, hoor!.
Ga je dan naar een andere kerk?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik denk niet dat God het erg vindt
als je een paar dagen niet komt, want we bidden wel
gewoon thuis.
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Nieuw leven
tekst: Pim Molemaker • foto: Regina van de Munt

De reis van Daan-Douwe
De eerste kennismaking van Daan-Douwe da Silva met
Mozaiek0318 begon bijzonder op 10 april 2016.
Als jongste deel ontving hij de cd ‘Feest van genade’.

Volgens Roos Blom, de moeder van Daan-Douwe, mag
naar de kerk gaan ook een feestje zijn: “Geloof heeft
voor mij ook niets te maken met angst, maar vooral met
liefde, zowel voor God als voor mensen om ons heen. In
Moziek0318 is dat wat ik zie en zelf ervaar. Als ik weet
dat we naar een dienst gaan, kijk ik er naar uit. Het is
een gezinsuitje en geen ochtendvulling.”
Het appartement waar Daan-Douwe met zijn moeder
Roos en zijn vijfjarige zusje Mae woont, ligt aan een
prachtige binnentuin in het centrum van Veenendaal.
Mae staat al voor de lift te wachten; lange zwarte krullen, een vrolijke lach. “Ze heeft hier alle vrijheid om te
spelen. Tegelijkertijd is het veilig omdat ze niet zomaar
weg kan.” zegt Roos. Vrijheid is het woord waar veel in
het gesprek met Roos om draait.
“Romeo, de vader van Daan-Douwe, woont nu nog
in Gouda. Zodra wij de tijd rijp achten zal hij ook hier
komen wonen.” vertelt Roos. Bij veel keuzes die zij tot
nu toe heeft gemaakt, heeft zij haar hart gevolgd. “Dat
is wat ik hem ook wil meegeven. Ik heb dat van huis uit
meegekregen en daar ben ik mijn ouders nog steeds
heel dankbaar voor.” Niet voor niets staat er op het
geboortekaartje van Daan-Douwe da Silva: ‘grote avonturen beginnen klein.’
“Mijn zus Hanna en ik zijn heel vrij opgevoed en vrijheid
geeft kinderen kansen. Van jongs af aan hebben mijn
ouders ons zo veel mogelijk onze eigen keuzes laten maken. Daarnaast kozen zij er dertig jaar geleden voor om
samen de zorg voor ons op zich te nemen. Beide gingen
parttime werken wat helemaal niet vanzelfsprekend
was.” De keus van haar ouders werd niet altijd met begrip ontvangen. “Zij moesten zich voor hun gevoel wel
eens verantwoorden naar familie of vrienden. Maar ook
toen mijn vader op zijn werk aankaartte dat hij minder
wilde gaan werken.”
Ook Roos heeft niet altijd voor de meest gangbare
opties gekozen. “Toen ik zes jaar geleden in verwachting raakte van Mae, besloot ik om alleen voor haar te
zorgen. Ik wist direct dat dat voor ons het beste zou
zijn in plaats van haar vader erbij te betrekken. Door
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sommige reacties uit mijn omgeving op mijn besluit,
wilde ik aan de hele wereld laten zien dat ik het prima
alleen kon. Zolang Mae nog niet naar school ging, lukte
dat ook. Ik werkte echter onregelmatige diensten in
de psychiatrie waardoor het regelen van oppas, het
naar school brengen en ophalen van Mae en mijn werk
uiteindelijk niet meer te combineren viel. Ik zegde mijn
baan op en in dezelfde tijd besloten mijn vriend Romeo
en ik dat we toe waren aan een groter gezin. Het was
wel een hectische periode: ik was zwanger, verhuisde
terug van Arnhem naar Veenendaal terwijl ik nog bezig
was om met Mae te wennen aan alle veranderingen in
ons leven.” Het hele gesprek heeft ze Daan-Douwe op
haar arm. Het is duidelijk dat de band tussen moeder
en zoon intensief is. “Ik ben daarnaast ook niet goed in
zwanger zijn. Doordat ik ook veel last had van zwangerschapskwaaltjes, was het afgelopen jaar niet makkelijk.
Het is alsof ik offline heb gestaan, er ging heel veel langs
mij heen.”
Omdat Roos en Romeo niet samenwonen, merkt Roos
dat veel mensen een mening hebben over de keuzes
die ze heel bewust heeft gemaakt. “Ik wil het liefst dat
mensen gewoon naar mij toe komen als ze vragen hebben. Net als vroeger bij mijn ouders thuis, vormen wij
geen traditioneel gezin. We maken echter wel de keuzes
waarvan wij denken dat ze het beste zijn voor ons.”
In de tijd dat Mozaiek0318 nog gebruik maakte van de
Veenendaalhal, kwam Roos daar voor het eerst. “Geloof
is voor mij altijd belangrijk geweest, maar ik ben wel
lange tijd zoekend geweest naar een kerk. Ik heb in Tanzania en Suriname gewoond en bezocht daar verschillende kerken. Ook nadat ik terugkwam in Nederland ben
ik gaan ‘shoppen’. Op een bepaald moment werd ik door
vrienden uitgenodigd mee te gaan naar Mozaiek0318 en
het voelde meteen goed. Ik merk hier dat de vrijheid er
is om echt deel van deze gemeente te zijn zoals ik ben
en zoals wij als gezin zijn. Ik weet dat Daan-Douwe hier,
net als Mae, helemaal zichzelf kan zijn. Ik wil hem ook
zeker laten opdragen. Mae is gedoopt maar voor mij
persoonlijk is het verschil niet zo groot; het is ten slotte
dezelfde God aan wie ik mijn kindje toevertrouw.”
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Zomer met een missie!
tekst: Martin de Wit • foto: Rachel van Reemst / Machiel Mondria

PIETER ZUIDEMA:

Lekker de zon opzoeken, heerlijk niksen,
of juist super sportief de zomer door.
Daar is de zomervakantie voor.
Toch kiezen sommige Mozaiekers
naast vakantie vieren ook voor actief aan de
slag te zijn, geïnspireerd door hun geloof.
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“MET HET ZAND
NOG TUSSEN JE
TENEN ACHTER
HET DRUMSTEL.”
Le Pas Opton in de Franse Vendee is ongeveer wat de
Betteld is in Nederland. ’s Ochtends Bijbelstudie, aan
het begin van de avond een uurtje worship en studie en
’s avonds jeugdactiviteiten. Een christelijk vakantiepark,
volgens de omschrijving op de site. Opgezet door het
Britse Spring Harvest Holiday. Voor het tweede jaar op
rij gaat Pieter Zuidema samen met zijn gezin mee om
vanachter de drums te zorgen voor een beetje pit in de
worship.
“Ik vind het fantastisch,” zegt Pieter enthousiast. “Het is
echt geen straf om elke dag muziek te mogen maken. Of
het nou vakantie is, of gewoon in Mozaiek0318. Mij krijg
je niet gelukkiger. Dat zit gewoon in mijn vezels.”

Pieter Zuidema is niet de enige die
op Le Pas Opton te vinden is. Ook
andere Mozaiekers, zoals Rob en
Joke Buis en Kees Kraayenoord en
zijn gezin, strijken er neer. Kees is
tijdens de Dutch-week de worshipleader op de camping, Pieter is
onderdeel van de band.
Voor Pieter voelen de twee weken
in de Vendee dan ook absoluut niet
als een opoffering. “Het enige waar
je elke dag even aan moet denken
als je om 3 uur ’s middags op het
strand ligt is: het is weer bijna
zover. Een uurtje voor aanvang
ga ik dan naar de tent om samen
even in te spelen. Ik ben er ongeveer twee en een half
uur zoet mee, maar ik vind dat alleen maar fijn. De kids
lopen mee, die vermaken zich wel. Soms is er ’s avonds
ook nog behoefte aan muziek bij de jeugdavonden. Dan
doen we dat natuurlijk ook. Het is gewoon onderdeel
van mijn vakantie.”
Ook als er even geen muziek gemaakt hoeft te worden, is
het genieten. “Het is ook een plek om weer bemoedigd
te worden. Nieuwe ideeën op te doen. Om dingen te leren. En ’s avonds genieten we natuurlijk van de geneugten van een vakantie in Frankrijk. Dat ook.”
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BOULINE LINDEMULDER :

“GOD VRAAGT
ONS ZUINIG TE
ZIJN OP ONZE
RELATIES.”

“Bij een crisis moet je naar een relatietherapeut. Een marriage-course moet je zien als een soort van
apk-keuring. Even tijd nemen om
samen naar je relatie te kijken.”
De pre-marriage course wordt in
vier avonden aangeboden waarin
zeven thema’s voorbij komen. Jan
en Bouline leiden de thema’s in,
maar het is de bedoeling dat de
stellen vooral zelf met elkaar in
gesprek gaan.
Zowel bij de getrouwde stellen als
de toekomstige bruiden en bruidegoms is er altijd nog wel iets te
winnen. Belangrijkste knelpunt: Tijd voor elkaar nemen.
Het trouwseizoen is begonnen. In de zomermaanden
“Tijd is onze grootste vijand. Echt ruimte nemen om met
geven veel stellen, ook in Mozaiek0318, het ja-woord
elkaar te praten, hoe vaak doen we dat nou echt? En hoe
aan elkaar. Bouline Lindemulder, zelf bijna 23 jaar
vaak zit de smartphone dan niet in de weg? Het is iets
getrouwd, heeft samen met haar man Jan heel wat van
wat veel mensen herkennen.” Maar ook minder voor
die stellen in de ogen gekeken tijdens de pre-marriage
de hand liggende thema’s kunnen een eye-opener zijn.
course. “God vraagt ons zuinig te zijn op onze relaties.
“Hoe om te gaan met je eigen opvoeding bijvoorbeeld.
Juist daarom is er de pre-marriage course voor stellen
De achtergrond van je eigen gezin speelt een enorme rol
die plannen hebben om te gaan trouwen, en daarnaast
is er ook de marriage-course voor stellen die al getrouwd in wie je bent in je relatie. Het is heel goed om daar af en
toe samen naar te kijken.”
zijn en hun relatie willen verdiepen.”
“Wij hadden het er gisteren nog over,” vertelt Bouline.
“Dat er ook in de kerk zoveel gebrokenheid is in relaties..
Veel relaties die stuk zijn gelopen. Dat beweegt ons om
hiermee bezig te zijn.” Toch heeft de marriage-course
niets te maken met een relatie in crisis. “Dan moet je
juist niet bij ons zijn,” zegt Bouline stellig.
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Terwijl er de komende maanden volop getrouwd wordt,
bereiden Jan en Bouline de volgende cursus alweer voor.
Eind september starten zowel de pre-marriage course en
de marriage-course. “Investeren in je relatie is de moeite
waard,” vindt Bouline. “Ik weet hoe leuk het is om een
goede relatie te hebben en dat gun ik iedereen.”

De eerste twee weken van de
zomervakantie gaat het gebeuren.
Een groep van bijna 30 man vertrekt per vliegtuig naar Roemenië.
De reis kost 500 euro per persoon,
200 euro betalen ze zelf, voor de
overige 300 euro zijn acties opgezet. Van aardbeien verkopen tot
moederdagontbijtjes aanbieden.
Allemaal voor de goede zaak. “We
hebben daar veel steun vanuit Mozaiek0318 bij gevoeld. Dat is fijn.”
De plannen? ”Er wordt op dit
moment een school gebouwd. Wij
gaan verven. Daarnaast gaan we
helpen met de bouw van een fundament
voor
nieuwe
huizen.
Nu wonen mensen in hutjes
Sanne kan niet tegen onrechtvaardigheid. Zigeunerkinvan hout en kleedjes. En het is daar in de winter enorm
deren die niet eens naar school mogen, Sanne krijgt er
koud. Dat kan toch niet?” Maar de groep gaat niet alleen
de rillingen van. Toen Kees een paar maanden geleden
preekte over ‘je arggh-gevoel’ (zie Mozaiek0318 Magazine als bouwvakker aan de slag. Voor de kinderen wordt er
sport en spel georganiseerd. “We gaan een mimestuk
nummer 6), besloot Sanne dat ze er zelf wat mee moest
opvoeren. Zonder woorden zodat iedereen het begrijpt.
doen. De reis naar Roemenië was voor haar een feit.
In het stuk willen we laten zien dat Jezus van ze houdt. Je
mag er zijn zoals je bent, ook al vinden sommige mensen
“Wat ik gehoord heb, is dat mensen in Roemenië heel
van niet.”
aardig zijn,” vertelt Sanne, “totdat je het over zigeuners
hebt. Dan zeggen ze: Bah, dat zijn vieze mensen.” De
Nu het bijna zover is, is Sanne zowel gespannen als
verontwaardiging is hoorbaar in de stem van Sanne.
“Mensen horen niet te worden weggemoffeld. Elk mens enthousiast. “Hoe zou het zijn? Hoe zou het gaan? Al
hebben maar twee of drie mensen er wat aan dat we
mag er zijn. Daar wil ik iets aan doen.” Onlangs hebben
de Roemeniëgangers informatie gekregen van een erva- komen, dan geeft dat al een goed gevoel. Hoe dan ook
ringsdeskundige. “Het is daar echt heel armoedig. Meis- zal het een ervaring voor het leven zijn. Te beseffen dat
jes van veertien zijn zelf al moeder, dat soort dingen. Het er zulke armoede is en dat wij het zo goed hebben. Daar
mag je best wel even bij stil staan.“
is echt enorm achtergesteld.”

SANNE VERSLUIS :

“MENSEN HOREN
NIET TE WORDEN
WEGGEMOFFELD.”
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lange reeks zegeningen

Time-out plek voor jongeren

De tweede dromer is Helma. Ze lag letterlijk een nacht
wakker, kon niet meer slapen. Na, in haar eigen gezin,
aan pleegzorg te hebben gedaan, was het nu tijd voor
iets anders. Een huis voor tieners. Maar hoe dan? Ze
zette haar plannen op papier en liet haar man Eddy
het op zijn werk uitprinten. Laten Dick en Eddy, al jaren
vrienden, elkaar nou net treffen bij het kopieerapparaat. Diezelfde middag nog zitten de stellen met elkaar
om tafel. Een huis huren? Een woningstichting wil wel
meewerken, maar ergens voelt het niet goed. Een ander
plan komt maar niet van de grond. Geheel onverwacht
kwam er nog een derde droom bij. Jannie Roelofsen
coördineert hiernaast in de straat het ontmoetingshuis Onder Ons en terwijl dit huis al een tijdje te koop
stond, werd ze op een woensdagochtend opeens wakker en voelde de drang dat hier iets bijzonders moest
komen. Iets met opvang van tieners. Dit moest van God
zijn… Ze tipte de rest en dromen kwamen op wonderbare wijze bij elkaar. De koop was na een week rond.
Het begin van tienerhuis ‘4YOU’ werd realiteit.

Sinds begin april is het tienerhuis 4YOU aan de Fluiterstraat
geopend. Een time-out huis voor jongeren tussen 14 en 21
jaar. Mozaiekers Dick en Judith van Noort en Helma van de
Weerdhof zijn de drijvende krachten.
tekst: Martin de Wit • foto: Machiel Mondria

“Heb je de brief al binnen?” Helma loopt direct op Saskia af als ze de kamer binnenkomt. Ze praten kort over
‘afspraken maken’ en ‘er achteraan zitten’. Saskia -niet
haar echte naam- heeft een kamer aan de straatkant. In
de vensterbank staat een klein vaasje met twee rozen.
Haar bed, bureau en kast zijn van steigerhout. Aan de
muur hangt een ingelijst gebed. Op haar nachtkastje ligt
een bijbel. Op het eerste gezicht is het een heel gewone
meisjeskamer, en toch, het is net té ordelijk, net niet
geleefd genoeg. Het is week vier voor Saskia in dit huis.
Nog twee weken, dan zou ze eigenlijk terug naar haar
eigen huis moeten, maar Saskia weet het al, voor haar
is dat geen optie. “Thuis is het niet zo gezellig.” Wat dan
wel? Saskia weet het nog niet. “Maar daar werken we
hier juist aan.”
In de woonkamer is Helma van de Weerdhof aan het
woord. “We hebben zoveel zegeningen gehad. Als je het
bij elkaar optelt, dan is het eigenlijk niet te geloven.”
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Helma zit in de woonkamer beneden samen met haar
man Eddy. Ook Dick en Judith van Noort zijn aangeschoven. Samen vormen ze de kern van de organisatie
achter het tienerhuis. “Neem nou de vloer. Dat was
een tegenvaller zeg. Er bleek een soort rot in te zitten.
Schade, tienduizend euro. Dankzij allerlei hulp heeft het
ons maar 350 euro gekost. Die buxus buiten? Gekregen.
De nieuwe oven? Gekregen. Alle deurklinken, het leggen
van het laminaat, de elektra, het stucwerk… we kunnen
nog wel even doorgaan. Allemaal op de meest bijzondere manieren gekregen. Veel mensen hebben ons
belangeloos geholpen. Bij elke tegenslag lijkt zich wel
een nieuwe deur te openen.”
Dick had de eerste droom. Al jaren is hij bezig met
tieners. Met zijn stichting You-nited zet hij zich, samen
met andere bestuursleden, in voor de jongeren. Actief
met tieners in wijk West, met gebedsgroepjes, spreken
in bijeenkomsten en ooit zou het gaaf zijn als er ook een
opvangplek voor tieners zou komen.

“Toch was het wel even slikken,” zegt Helma. “Zo’n aankoop, alle verantwoordelijkheden, het is een stap in geloof.” “Maar we kregen telkens bevestiging,” zegt Dick.
“Op een dag kreeg ik een beeld van dikke wolken die
uit elkaar gedreven werden waarna een huis zichtbaar
werd op het eind. Hierbij kreeg ik de woorden: Je hoeft
alleen maar Mij te volgen. Hoeveel bevestiging heb je
nodig?” Judith bevestigt. “Als je zo’n stap zet en zoveel
bevestiging voelt en vrede krijgt, dat doet zoveel met je
geloof. Het kan niet anders. Dit is wat God van ons wil.”

Aan de muur hangen de huisregels. Om tien uur thuis,
om half elf stil. Eens per week de kamer opruimen.
Roken mag alleen buiten. “Het zijn de basisregels,” zegt
Dick. En er zijn meer regels. `s Avonds geen mobiel mee
naar boven bijvoorbeeld, een gevoelige. En het team
heeft inmiddels ook besloten dat er geen gemengde
opvang komt. Of meiden, of jongens, maar niet tegelijk.
“Als er hier al een meisje woont zal een jongen even op
een plek moeten wachten, ook al staat er een kamer
leeg. Verder zijn we er voor iedereen die de uitgangspunten respecteert. Niemand uitgezonderd.”
Als God zo duidelijk opvang voor tieners wil, dan moet
de nood wel hoog zijn. “Ja, dat is ook zo,” zegt Judith.
“Tijdens de klusperiode is het ons vijf keer gevraagd:
‘Zijn jullie al open? Kan er al iemand terecht?’ Telkens
moesten we ‘nee, nog niet’ zeggen.” Dick weet dat
tieners met een lastige thuissituatie te maken kunnen
hebben. “Er is veel nood. Wij willen tegen die jongeren
zeggen: Jullie zijn waardevol. Er is een plek voor jullie.
We willen jullie en de thuissituatie helpen.” Helma vult
aan: “Wij zijn een tussenstation. Even op adem komen
en een nieuw spoor vinden.” Uit de crisis en werken
aan een oplossing dus. En tegelijk is er ook een grens
aan wat het team aankan. “Drugsproblematiek doen we
bijvoorbeeld niet. Daar is echt specialistische zorg voor
nodig. We hebben eens per week vrijwillig een psycholoog over de vloer, maar als er zoiets ernstigs speelt, is
dat gewoon niet genoeg. We draaien met een team van
vrijwilligers en we hebben een hoofdbewoonster die het
dagelijkse leven begeleidt. De jongere moet daar met
zijn of haar problematiek wel inpassen.”
De nood mag dan hoog zijn, toch is het de eerste periode rustig. “En daar zijn we zo dankbaar voor. Nu krijgen
we echt gelegenheid het goed op poten te zetten.” Later
deze week is er weer een kennismakingsgesprek met
een mogelijk nieuwe bewoner. Die jongeren komen
vanzelf. Daar maakt niemand zich zorgen om.
Saskia installeert zich ondertussen op de bank tegenover de televisie. Ze is duidelijk in haar element in het
huis. Ze heeft geen spijt gehad van haar keus. Ook al is
er nog geen definitieve oplossing, ze heeft een belangrijke stap vooruit gezet. “Tegen iedereen die in nood is kan
ik zeggen: Zoek contact. Bespreek wat je probleem is en
onderzoek samen of er iets voor je gedaan kan worden.”

Meer weten of vrijwilliger worden?
Check www.you-nited.nl
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Werk in de kerk:

Niels Koning

tekst: Wilma Bruinekreeft • foto: Rachel van Reemst

Niels Koning:

“Licht helpt mensen
om in aanbidding
te komen.”
“Royal Mission School heeft
mijn leven veranderd.”

Niels Koning maakt nu zo’n anderhalf jaar deel uit van het Worshipteam. Zijn taak: Het licht
tijdens de dienst. Wat doe je eigenlijk als je het licht doet? Waar zijn al die knoppen voor? En

Licht is heel ritmisch
“In de dienst wissel ik van lampen, kleuren en tempo.
Het is eigenlijk spelen met de lichtprogramma’s. Echt
fout kan het niet gaan, maar soms doe ik in de tweede
dienst iets net anders, omdat dat beter past,” vervolgt
Niels. “Waarom ik dit graag doe? Het is lekker praktisch.
En licht helpt mensen om in aanbidding te komen,
dat vind ik mooi.” Niels houdt ook van de gezelligheid
binnen het team, waar zijn broer Martijn ook deel van
uitmaakt. “Het is altijd wel lachen met die gasten.”

Niels is een echte doener, vol passie en enthousiasme.
Toen hij gevraagd werd om eens te helpen bij het licht
in Mozaiek0318, hoefde hij daar niet over na te denken.
“Natuurlijk, dat is hartstikke leuk! Techniek vind ik
interessant en als ik een steentje kan bijdragen dan
doe ik dat graag.” Sindsdien zit hij op zondagochtend
regelmatig achter de knoppen, achterin de grote zaal
van de Basiliek.
Ruim voordat de eerste bezoekers van de vroege dienst
binnenkomen, wordt er in de Basiliek hard gewerkt
om ervoor te zorgen dat wij een mooie dienst kunnen
hebben. “Vanaf 07.30 uur bouwen we op,” vertelt de
21-jarige Niels. “Het licht is voorgeprogrammeerd, dus
dat hoeft alleen maar aangesloten te worden. Ik help
dan altijd met het opbouwen van het geluid, want dat is
meer werk. Tijdens het soundchecken met de bandleden controleren we of alles goed werkt en goed klinkt.
We nemen nog een keer het draaiboek door, bidden
voor een goede dienst en dan kunnen we!”

Drummen
Al snel gaat het over zijn grote passie: drummen. Als
kind was de trommel al zijn favoriete speelgoed en op
zijn zestiende is hij drumles gaan volgen. Oefenen kan
hij naar hartenlust op de zaak van zijn vader, waar hij
zelf ook werkt. ”Daar heeft niemand last van me, dan
hebben ze thuis ook even rust.” zegt Niels lachend.
Drummen doet Niels wanneer hij maar kan: ”Aankomende zomer speel ik vier dagen op de voorbereidingsconferentie van Athletes in Action. Daar worden leiders
toegerust om de wijk in te gaan om met kinderen en
tieners te sporten en hen via die weg Jezus te laten
leren kennen. Elke maand speel ik voor Mozaiek0318 in
Kidschurch. En toen ik bij Royal Mission zat, drumde ik
daar heel veel.”
Levensveranderende ervaring
In 2014/2015 volgde Niels de Royal Mission School: een
jaar lang fulltime werken aan je relatie met God, de
Bijbel beter leren kennen en werkterreinen ontdekken
waarop je God kan dienen. “Royal Mission heeft mijn
leven echt veranderd. Ik zat een jaar lang samen met
achttien anderen op school in Drachten. Je leeft met
elkaar, doet alles samen en iedereen is anders en gaat
anders met dingen om, daar heb ik veel van geleerd,”
vertelt Niels. “Je wordt er ook intensief persoonlijk
gecoacht. Achteraf besef ik dat dat ontzettend waardevol is geweest. Ik ben me er nu veel bewuster van wat
ik doe en waar gevoelens vandaan komen en welke
impact dat heeft. Dat helpt me God en mijn omgeving te
dienen, op een manier die bij mij past.”

wat maakt het werk zo leuk? Tijd om Niels eens in de spotlight te zetten.
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Care

Connect

God aanbidden

Coördinator: vacant06 463 204 80 | connect@
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God aanbidden

Coördinatoren: Fred en Margreeth Steitner
In Mozaiek0318 is een groeiend team beschikbaar voor
pastorale zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan
hulpvragen. Juist in deze gemeente, waarin ruimte is
voor gebrokenheid, willen zij er graag voor u en jou zijn.
Kortom, een hart voor mensen, dichtbij én veraf.

Communicatie
van elkaar houden

onze omgeving dienen

mozaiek0318.nl
Mozaiek0318 is een 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.

care@mozaiek0318.nl

Dit geven we vorm door:
• Alphacursus
• Youth Alpha
• Marriage- en Pre-marriagecourse
• Women inC
• Love2Meet-groepen.

onze omgeving dienen

Coördinator: Maartje Dekens
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de
gemeente, onze wensen en verlangens, onze boodschap
en onze missie en visie. Met communicatie willen we
het ‘verhaal’ van Mozaiek0318 vertellen en daarmee
wijzen op onze God. Hiervoor ontwikkelen we verschillende communicatiestrategieën, en verzorgen we ook
allerlei communicatie-uitingen. Denk bijvoorbeeld aan
de website, de nieuwsbrief, de Socie-app, het drukwerk,
Mozaiek Nieuws en andere videoproducties, persberichten en het Mozaiek0318 Magazine. Ook beheren wij
de verschillende social mediakanalen, zoals Instagram,
Facebook, Twitter en YouTube.

Facility
God aanbidden
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Coördinator: Marco van Schoonhoven

06 523 864 23. | facility@mozaiek0318.nl
We mogen onze kerk dienen op praktische wijze in de
volgende teams:
•
•
•
•
•
•
•
•

NextGen

God aanbidden

God aanbidden
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Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl
Team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van
de middelen die nodig zijn om de doelen van alle 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

van elkaar houden

Wij proberen een veilige omgeving te creëren waar de
jongeren van de Next Generation mogen komen zoals ze
zijn en ieder op zijn of haar tempo kan en mag groeien
in geloof en vertrouwen. Per zondag komen er bijna 300
kinderen en meer dan 200 jongeren.
NextGen is gesplitst in 2 hoofdgroepen:
MozaiekKids (0-12) en MozaiekYouth .

• 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.
• Kids Church
Een volledig eigen dienst voor de kids op de laatste
zondag van de maand.
• Parelkids
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, indien nodig of gewenst 1-op-1 begeleiding.

onze omgeving dienen

Coördinator: Jim van Geest
contact@mozaiek0318.nl

Intro richt zich volledig op de introductie van nieuwe
delen binnen Mozaiek0318: Van inschrijving voor de
introductiecursus, de inhoud van de cursus, de inschrijving, de administratie en de huisbezoeken. We vinden
het belangrijk om nieuwe delen snel wegwijs te maken
in onze gemeente. Wil je ook deel worden? Stuur dan
een mail naar Intro.

Mission
God aanbidden
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• 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+)

onze omgeving dienen

Coördinator: Cees van Harten
contact@mozaiek0318.nl

Mozaiek0318 is een naar buiten gerichte gemeente en
verlangt er naar om ook in andere landen Gods liefde
te delen, door het evangelie te brengen en dienstbaar
te zijn. Heb je ook het verlangen om als zendeling uit te
worden gezonden, neem dan contact met ons op.

• 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.

parkeerteam
koffieteam
catering
welkomstteam
kosters
BHV
schoonmaakteams
gebouwbeheer

Prayer

foto: Rachel van Reemst

God aanbidden
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NextGen@mozaiek0318.nl

Intro
God aanbidden
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Coördinator: Herman Pol

foto: Rachel van Reemst
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Financiën
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Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen
prayer@mozaiek0318.nl

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 je
luisteren en met je bidden.
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Serve

Worship

God aanbidden

Coördinator: Pieter Zuidema
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God aanbidden

Coördinator: Willy Koudijs
serve@mozaiek0318.nl

Voor allerlei vormen van praktische hulp, zoals bij ziekte
of voor helpen met boodschappen, koken, oppas, administratie of klussen, kunt u zich wenden tot het team
Serve (voorheen ‘Diaconie’.)

Wil je contact? Stuur dan een mail
naar het secretariaat via
contact@mozaiek0318.nl

Samenkomsten 2016
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318 twee
samenkomsten in ‘de Basiliek’. De eerste om
9.00 uur en de tweede om 11.30 uur.
De koffie staat al klaar vanaf 8.30 uur.
Secretariaat
Mozaiek0318 is de bereikbaar via
contact@mozaiek0318.nl.
Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook
telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

onze omgeving dienen

06 364 333 50 | worship@mozaiek0318.nl
‘Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn
vernieuwing en verandering te zijn. Onze harten worden
zacht gemaakt om meer zoals Christus lief te hebben en
onze ogen worden geopend om de noden en mogelijkheden om ons heen te zien.’
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 Kingdom Come en de LEV-avonden
is er een belangrijke bijdrage vanuit worship.

Een nieuwe dag

Voorgangersteam
Kees Kraayenoord
Ido Buwalda
Cees van Harten
Oudstenteam
Stephan van de Velde
Ejo en Akke Smit
Dirk en Willy Koudijs
Evert en Anja van Klompenburg

Op het moment dat ik dit schrijf, is het een prachtige dag en ben ik het grootste gedeelte van de dag
druk bezig de tuin op orde te maken. Het werken in
de tuin is leuk, maar ook veel werk. In het verleden
hadden we er ook nog een grote groentetuin bij,
welke ik voornamelijk alleen bijhield. Niemand van
ons gezin vindt het tuinwerk leuk, sterker nog: ze
willen van alles doen, als dat het maar niet is. In die
tijd begreep ik de tekst uit Lukas 10:2 dan ook heel
goed: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn
weinig.....’

foto: Suzanne van de Zande

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

Coördinatorenteam
Voorzitter: Johan Ravesloot
Care: Fred en Margreeth Steitner
Communicatie: Maartje Dekens
Facility: Marco van Schoonhoven
Financiën: Frits Versluis
Intro: Jim van Geest
Connect: vacant
NextGen: Herman Pol
Worship: Pieter Zuidema
Prayer: Leo en Janet Dijkhuizen
Serve: Willy Koudijs
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column door een oudste • Willy Koudijs
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De groentetuin hebben we inmiddels niet meer,
maar het is nog steeds een aardig stuk om bij te
houden. Doe je dat niet, dan is het zo een wildernis.
Zo is het ook met ons geloof, we hebben het contact met God en Zijn woord nodig om ons geloof te
onderhouden. In het voorjaar begint het met veel
snoeiwerk. In Johannes 15:2 staat: ‘Elke rank die
geen vrucht draagt, snijdt Hij weg en iedere rank
die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij opdat hij meer
vrucht draagt.’

Daarna komt het onkruid aan de beurt. Op m’n
knieën probeer ik er alles uit te krijgen, met wortel
en al, omdat het anders weer verder groeit. Ik
vergelijk het met onze zonden, het moet er met
wortel en al uitgetrokken worden, anders groeit
het door. En zoals je van tijd tot tijd moet wieden,
zo moet je ook elke dag je zonden belijden. Als het
‘s zomers warm wordt en het niet regent wordt de
slang uitgerold en krijgt alles water, anders gaat het
dood. Wij hebben Levend water nodig om te blijven
leven, leven tot in eeuwigheid. En zoals de tuin ‘s
winters in rust is, zo mogen wij een tijd van rust
hebben, genieten van onze vakantie, uitrusten. Dan
lijkt het of er niets gebeurt en alles stilstaat, maar
in werkelijkheid wordt er nieuwe energie opgedaan
voor een nieuw seizoen. Seizoenen staan nooit stil
en God is bij elk seizoen aanwezig.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie, een periode van rust om nieuwe energie op te doen!

In het begin mocht Dirk nooit helpen snoeien, hij is
namelijk nogal radicaal en ik vond het dan veel te
kaal. Inmiddels heb ik geleerd dat snoeien inderdaad bloeien wordt en dat je daarin soms radicaal
moet zijn. Wat kan ik ervan genieten als alles in
bloei staat, prachtig! Zo kijkt God naar ons.
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“Elke rank die geen vrucht draagt,
snijdt Hij weg en iedere rank die wel
vrucht draagt, snoeit Hij bij opdat hij
meer vrucht draagt.”
Johannes 15:2
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