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Colofon
Dit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk
voor de regio Veenendaal. Wij geloven dat God van je
houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke
zondag houden we twee kerkdiensten. De 1ste dienst
begint om 9:00u en de 2de dienst begint om 11:30u. Je
bent welkom. Gewoon, zoals je bent.
Het Mozaiek0318 Magazine 12 verschijnt in een oplage
van 3000 exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl kun je
alle uitgaven downloaden.
Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door:
Lotte Achterberg | Columnist
Michiel Achterberg | Grafisch ontwerp / Vormgeving
Rudy Boone | Correcties
Wilma Koppenaal | Verslaggeving
Anja Diepeveen | Verslaggeving
Alize Diepgrond | Fotografie
Lisa Hoogmoed | Fotografie
Nicole kraayenoord | Advertentieplaatsing
Job Kramer | Correcties
Doreth Lagerwey | Kleurplaat
Pim Molemaker | Verslaggeving / Correcties
Machiel Mondria | Eindredactie / Fotografie
Myrna Mondria | Verslaggeving
Femke Muit | Verslaggeving
Regina van de Munt | Fotografie / Fotocoördinatie
Marcel Sloothaak | Correcties
Gerdien de Wit | Secretariële ondersteuning

Ja, het is weer gelukt. Zo voelde het toen we dit Kerstnummer
voor elkaar kregen. Want het was wel even spannend op de
redactie, vanwege een tekort aan redactieleden, toen we
startten met dit nummer. Wat zijn we dan blij en dankbaar
dat er weer nieuwe enthousiaste Mozaiekers zich hebben
aangemeld om de redactie te versterken. Drie aanwinsten
rijker zijn we met elkaar wederom tot een mooi magazine
gekomen met verhalen voor en door Mozaiek0318.
Chapeau voor jullie inzet!
Dan is het Kerst. Een tijd van warmte, knusheid en
gezelligheid binnenshuis waar het buiten fris, donker en soms
zelfs guur is. Een tijd van samenkomen rond een haardvuur,
keukentafel, Kerstboom. U kletst gezellig bij met familie en
vrienden. Misschien praat u dan wel over een artikel uit het
magazine. Bijvoorbeeld over één van de doopverhalen,
waarin een dopeling openhartig vertelt over wie hij was
én nu is. Of bent u geïnspireerd door de vrijgevigheid van
de mensen, die zich inzetten met de Soepkar.
En vraagt u zich nog af wat u toch weer als cadeautje zal
geven met Kerst? Geef het magazine gerust door! We
hopen van harte dat velen met plezier het Mozaiek
Magazine lezen. We wensen u een warme
Kersttijd toe in goed gezelschap. Proost op een
gezegend 2018!
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Worshipsensatie
Opname album Mozaiek0318 in beeld

Dopeling Mark was boos op God
“Ik dacht: waarom laat hij mijn vader doodgaan?”

Kees Kraayenoord over roeping, planting en leiding.

Mijn eerste kerst als christen
Anne de Jong over verliezen en God vinden

Dagboek van zendelingen Arno en Ina
“Onze eerste gedachte: waren we maar in Nepal”

“De deur staat altijd open”
Beheerder Jacques van de Meent over de Basiliek

“Ontdek en gebruik je talenten”
Mozaiekers over kansen in 2016

Nieuw bij Youth: The Bridge
“We zijn graag actief met de tieners”

“De liefde van God is zichtbaar geweest”
Petra Legemaat blikt terug op Life-Camp

Ze zei: ‘je voelt als familie.’ Dat is toch prachtig?
Riëtte Vonkeman schiet vluchtelingen te hulp

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

nummer 6 • maart 2016

n u m m e r 5 • d e ce m b e r 2 0 1 5

God aanbidden

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“Hij spoelt de verkeerde dingen weg”
Mozaiek0318 Kids vertellen over Pasen
Waar zit jouw “ARGHH”?
Wat te doen met je heilige boosheid
Oudste deel: Geraldine van Amerom (92):
“In gedachten huppel ik nog steeds naar de kerk”
Waar gaat het geld naar toe?
Een kijkje in de kosten van de kerk

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

God aanbidden

van elkaar houden

nummer 7 • juli 2016

onze omgeving dienen

“Mijn geloof heeft geen vakantie, hoor!”
Mozaiekers, kerk en geloof tijdens hun zomervakantie.
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Youth Talks op vakantie
“Mijn geloofsreis is nog lang niet afgelopen”

“Onze levens zijn unieke, kostbare
en onvervangbare stukjes”
Wat je leert op de introductiecursus
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GRAFISCH VORMGEVER
Drie á vier keer per jaar wordt het Mozaiek0318
Magazine uitgegeven. Voor de vormgeving ervan
zijn we met spoed op zoek naar een Grafisch Vormgever,
die deze taak vol enthousiasme kan overnemen. Binnen
het format is er veel ruimte voor eigen creativiteit om
de artikelen met foto's optimaal tot hun recht te laten
komen.
Dit houdt in dat er vanuit InDesign een drukklare
pdf op hoge resolutie moet worden gegenereerd en
dat alle beeldinput voldoet aan de juiste technische
specificaties. Professionele rvaring met InDesign is
daarom een belangrijke voorwaarde.
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Jeugdvoorganger Dick van Noort
“Ik ben dol op die gasten”

Tamara en Martijn over het verlies van Mino
“Ons geloof werd aan het wankelen gebracht”

Kingdom Come
“‘Of je nu op de top van de berg staat,
of diep in het dal. God regeert!”

Mozaiek Youth wordt “We are young”
“In je clan trek je met elkaar op”

Bèta cursus
“Samen in de frontlinie van Gods werk”
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Je werkt samen met de redacteuren en fotografen.
Samen met de hoofdredacteur coördineer jij de
vormgeving. Jouw taken in het kort:
- Bijwonen redactievergadering (3 a 4 keer per jaar)
- Vormgeving van het magazine volgens afgesproken
planning
- Sparren met drukker voor optimaal resultaat
- Definitieve magazine omzetten naar een interactieve
pdf (wens)
Onze voorkeur gaat uit naar een creatieve specialist
met ervaring in de grafische wereld om drie keer
per jaar een prachtige uitgave op te leveren!
Interesse of meer weten?
Aarzel niet en neem meteen contact op met
hoofdredacteur Machiel Mondria via
magazine@mozaiek0318.nl.

PRIJSUITREIKING ZOMER KLEURPLATENACTIE

De twee winnaars van de zomer kleurplatenwedstrijd nemen met een grote glimlach hun prijs in ontvangst.
Floor van de Munt en Sil van de Velde hebben de mooiste kleurplaten ingeleverd in de zomervakantie. Ze krijgen van
de vaste illustrator van Mozaiek0318 Magazine, Doreth Langelaar, een set stiften en kleurboek uitgereikt om vooral
lekker te blijven kleuren. We wensen alle kinderen weer veel plezier met het inkleuren van de Kerst kleurplaat.
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Hoe het kruis deel werd van Mozaiek0318
“Wie wil zo’n enorm stuk dood hout
nou aandacht geven?”

Nieuw jaarthema: Met hart en handen
“Soms zijn we alleen maar stil”
Ministry in Mozaiek0318

Voor de vormgeving van Mozaiek0318 Magazine wil de
redactie van Mozaiek0318 graag in contact komen met
een

God aanbidden

“Wat er in jouw hart omgaat, doet er toe.”

Worship in de Franse Vendée
“Met het zand nog tussen je tenen achter het drumstel.”

Kees Kraayenoord: “Het doet pijn als God zegt:
‘Nu gaan we hele mooie dingen opruimen’.”
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Chocoladeletters… Je kunt er vast geen goed woord meer over horen. De Sint is het land weer
uit en de chocoladeletters en al dat andere gespuis is gelukkig ook weer op de boot mee
naar Spanje. Toch had ik een paar weken terug een zinvolle overdenking door een simpele
chocoladeletter, die nu waarschijnlijk zo onderhand door het lichaam van een bijzonder
jongetje heen ergens in de riolering terecht is gekomen.
Het was spitsuur in de supermarkt. De laatste inkopen voor het weekend werden gedaan,
want een echte, doorgewinterde Veenendaler gaat het liefste goed voorbereid het weekend
in. Van koopzondagen is hier absoluut geen sprake en we weten dat het op onze druk bezette
zaterdagen ons vaak ontbreekt aan tijd om boodschappen te doen.
Ik legde mijn appels en peren op de loopband en plaatste mijn mandje netjes terug bovenop
de stapel aan het begin van de kassa. De band kwam in beweging waardoor mijn appels en
peren op eigen houtje hun weg naar de kassa begonnen te verkennen. Ik kon hun snelheid niet
bijbenen, omdat het pad geblokkeerd werd door een jongetje dat uitvoerig de muntjes in zijn
hand stond te bestuderen. Een quasi bedenkelijke expressie in zijn gezicht. IJverig begon hij
hardop de waarde van het geld te tellen, maar het bleek hem minder eenvoudig af te gaan dan
hij waarschijnlijk gehoopt had. Twee donkerbruine ogen keken mij bedeesd aan. Ik zag dat hij
moed aan het verzamelen was om mij aan te spreken. “Kun jij ze tellen?”, klonk zachtjes uit zijn
mond. Hij gaf me zijn muntjes en ik liet hem zien dat hij meer dan genoeg bij zich had om de
chocoladeletter te betalen die hij op de loopband had liggen. Met een twinkeling in zijn ogen
wees hij naar de chocoladeletter die voor ons in de handen van de caissière belandde. “Dat
wordt lekker smullen”, zei hij. Het was zijn beurt. Vlug zette hij een aantal passen dichter naar
de kassa.
Plotseling betrok zijn gezicht. Verschrikt stamelde hij: “Is dit een G?”
“Nee, dit is een C”, antwoordde de caissière.
“O, gelukkig maar”, verzuchtte het jongetje opgelucht en hij legde al zijn muntjes in de hand
van de caissière, zich niet bewust van de waarde van het geld.
“Dit mag je houden, hoor.” De caissière gaf hem een aantal euro's terug. Beteuterd staarde het
jongetje naar de muntjes die hij zojuist had teruggekregen.
“Je hebt teveel betaald, dit geld is over. De chocoladeletter is nu van jou", legde de caissière uit.
Het jongetje sloot zijn hand en zijn gezicht plooide in een glimlach.
“Lekker smullen!”, riep hij, terwijl hij met gretige handjes de letter beetpakte en vrolijk de
winkel uit huppelde.
Nadat ik mijn appels en peren betaald had liep ik –door het jongetje aangedaan– naar buiten.
Wat was dat eigenlijk mooi; die chocoladeletter was hem al zijn geld waard geweest.
Hierin zag ik een link naar de waarde die God ons toekent. Hij vindt jou van onschatbare
waarde. Daarom heeft Hij een onbetaalbare prijs voor jou betaald.
Kerst is geen feest waarbij we enkel stilstaan bij Jezus' geboorte, nee, het is een feest waarbij
God jóu stil laat staan bij het gegeven dat hij zoveel om jou geeft dat hij Zijn Zoon geboren liet
worden te midden van een wereld vol onrecht en verderf om jou te verlossen. Jezus kwam op
aarde om vrede te stichten in jouw leven, opdat jij onbezorgd en lekker mag smullen van zijn
heerlijke liefde. En dát is waarom jij nu Kerst mag vieren.
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tekst: Pim Molemaker • foto: Lisa Hoogmoed

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

Handen omhoog
of handen
gevouwen?
•	Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
Nagels lakken. Ik vind gekleurde nagels mooi en ik vind
het heel leuk om te doen. Maar het is zo nutteloos,
omdat het er de volgende dag alweer af gaat. Op de een
of andere manier vinden mijn nagels zo’n laagje lak
gewoon niet relaxt.
• Waar zit je in de Basiliek?
We zitten altijd in het middelste stuk en dan links
vooraan. Niet helemaal vooraan, wat mijn jongens graag
willen, maar op de tweede of derde rij. Het liefst heb ik
niet zoveel mensen voor mij zodat ik niet door hen word
afgeleid. Dan zijn het gewoon de Heer en ik.
• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Wat ik goed doe is mijn drie jongens opvoeden vanuit
een heel positieve houding, ook al zijn de omstandigheden soms echt niet oké. Ik had bijvoorbeeld laatst
een sollicitatiegesprek voor een hele leuke baan. Maar
ik was het net niet geworden. Ik zei: “Dan zal er ergens
een baan zijn die nog leuker is.” Mijn oudste antwoordde: “Dan gaan we dat toch vieren!” Toen hebben we
gevierd dat er ergens nog een leukere en betere baan
moet zijn als die waarop ik gesolliciteerd had en zijn we
ijs gaan kopen.

naam

Ryanne Amoraal
leeftijd

37 jaar
kinderen

Julian 12 jaar
Aron 10 jaar
Ezra 7 jaar
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• Wie is een voorbeeld voor je?
Jezus, maar dat is misschien wel cliché. Maar ik denk zo
vaak: “Nou Heer, wat zou U doen in dit geval?”
Daarnaast ook Nehemia, dat vind ik zo’n topgozer. Hoe
Nehemia steeds weer eerst naar God ging voordat hij in
actie kwam. In het begin van het verhaal hoorde hij dat
zijn volk moeite had met de heropbouw van de muur
van Jeruzalem en daar was hij somber over. Hij was bij
de koning en die vroeg aan hem: “Nehemia, wat is er?”
En dan staat er: “Nehemia bad tot God en antwoordde.”
Vervolgens kreeg hij het gewoon voor elkaar. Waar
tot dan toe al jaren aan gewerkt was, fixte hij met
God gewoon in twee maandjes. Zo’n groot geloof en
vertrouwen.

•	Handen omhoog of handen gevouwen?
Omhoog, zonder twijfel. Ik heb dat niet van huis uit
meegekregen, maar jaren geleden tijdens Pasen veranderde er iets. Ik zat in de kerk waar ik toen naar toe
ging, het was een ingetogen dienst, met een ingetogen
dominee. Die zei, traag en monotoon: “Christus is verrezen.” Ik had meteen van: “Hé mensen, horen jullie dit?
Dit is awesome!” Maar ik merkte dat de mensen om
mij heen zich niet realiseerden wat het inhield. Ik wilde
juichen, gaan staan en danken, maar realiseerde me:
“Dat gaat hier niet, daar zullen deze mensen toch wat
moeite mee hebben.” Dat was het moment voor mij om
verder te kijken. Mijn handen omhoog doen, geeft mij
vrijheid. Ik strek mij uit naar God en zet dat kracht bij.
Hij verdient mijn hele wezen.
• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
Wat is kerkelijk? Voor mij is dat samen kerk zijn, elkaar
ontmoeten en met elkaar op weg zijn, samen bidden
en elkaar vinden. Dat vind ik een hele mooie vorm om
familie te zijn. Betrokkenheid is altijd belangrijk voor
mij geweest. Ik merk ook, ondanks dat Mozaiek0318 zo
groot is met zoveel mensen, dat als je je verantwoordelijkheid neemt en meehelpt, je ook hier al snel veel
mensen leert kennen. Als dat voor mij kerkelijk is, dan
geef ik mezelf zeker een negen.
• Wat is voor jou stille tijd?
Stille tijd is voor mij van levensbelang. Als ik dat niet
neem, raak ik uit koers, word ik onrustig en ren ik als
een kip zonder kop rond. Het is afstemmen met God. En
de eerste vraag die Hij mij altijd stelt is: “Hoe is het me
je?” Zodra ik die heb beantwoord, dan weet ik automatisch dat ik alle ruis kwijt ben en voel ik mij gezien. Dan
is deze dag van Hem, omdat Hij al overwonnen heeft. Al
het andere is dan winst. Het is voor mij ook zoeken naar
Zijn liefde, waarna mijn zorgen wegvallen. Als ik buiten
ga wandelen met God, komen er zoveel oplossingen, dat
is gewoon bizar. Het is God danken en prijzen en ontdekken wie ik ben, in Hem.
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Getuigenis
Op 12 februari 2017 liet Bashar Al Chammani zich spontaan dopen tijdens een

Bashar Al Chammani

doopdienst in Mozaiek0318, een bijzonder moment in zijn leven. Die doop was

8

niet een vanzelfsprekende stap. Tussen zijn jeugd, waarin Bashar opgroeide
in een tijd waarin twee oorlogen zijn geboorteland Irak teisterden, en die 12e
februari zit een onwaarschijnlijk verhaal. Bashar neemt de tijd en vertelt aan
één stuk door van de oorlogen, zijn vlucht naar Europa en zijn sollicitatie bij
God op één van de heftigste momenten in zijn leven.
tekst: Pim Molemaker • foto’s: Regina van de Munt en René Kramer
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Op een bepaald moment
zei een stem in mijn hoofd:
‘ik heb je een vergunning
gegeven om te leven

Bashar werd geboren in 1976 in Bagdad, als eerste in
een gezin met uiteindelijk zes jongens. Zijn vader was
apotheker, zijn moeder was lerares. Toen hij vier jaar
was, brak de oorlog uit tussen Irak en Iran. Het was een
tijd van veel spanning en bombardementen. Ze verlieten
Bagdad en woonden lange tijd in Dyalla, zo’n vijftig
kilometer van de hoofdstad.
Bashars ouders waren christenen en het gezin bezocht
iedere zondag de katholieke kerk, wat in die tijd nog
geen probleem was. Het regime van Saddam Hoessein
tolereerde geen onrust onder de eigen bevolking, ook
niet tussen verschillende religieuze groeperingen. In
1988 eindigde de Iraans-Irakese oorlog waarna een
korte periode van relatieve rust aanbrak.
De inval van Irak in Kuwait in 1990 was het begin van
een nieuwe heftige periode, de Golfoorlog. Het gezin
vluchtte opnieuw naar Dyalla. Zelfs op die afstand waren
de Amerikaanse bombardementen angstaanjagend.
Bashar: “Midden in de nacht was de horizon felverlicht
en de grond trilde regelmatig, alsof er aardbevingen
waren. Tomahawk-raketten vlogen vaak, op zo’n
tweehonderd meter over ons huis, in de richting van
Bagdad. Toch besloten mijn ouders om op een bepaald
moment terug te keren naar ons eigen huis in de
hoofdstad.”
Rond zijn achttiende werd Bashar politiek actief en zette
hij zich af tegen het regime van Saddam Hoessein. “Op
een avond verspreidden wij met een groep vrienden
pamfletten bij een universiteit. De politie kreeg ons in
de gaten, zette de achtervolging in en schoot op ons.
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Eén van mijn vrienden werd doodgeschoten. Ik kon niet
terug naar huis, bang dat ze mij daar zouden komen
zoeken en ook ons gezin iets aan zouden doen. Ik
vluchtte richting Ninevé en ontmoette smokkelaars. Die
wilden mij voor veel geld helpen. Ik zocht contact met
een oma in Chicago die het geld regelde.”
Via Turkije kwam Bashar in Albanië terecht waar
hij met een groep vluchtelingen in een huis werd
ondergebracht. Op een nacht werden ze door twee
gemaskerde en gewapende smokkelaars meegenomen
naar het strand waar een rubberboot lag.
“De tocht over de Adriatische zee was gevaarlijk, de
boot stuiterde op het water en iedereen aan boord
moest zich vasthouden om niet overboord te slaan en
te verdrinken. In mijn angst en paniek bad ik: ‘God, als
je echt bestaat, help mij. Help mij, ik ben zo bang.’ Het
voelde als een sollicitatie bij God en op dat moment
verdween het geluid van het water en de motor en
zakte ik weg in een stilte.”
Vlak voor de Italiaanse kust werden ze uit de boot gezet,
op een plek waar het voor sommige mensen te diep was
om te kunnen staan. Bashar hielp twee kinderen om aan
land te komen, terwijl tegelijkertijd een aantal mensen
verdronken. Tijdens zijn reis door Italië, Frankrijk en
België naar Nederland was hij vaak eenzaam en bang.
Hij kende maar een paar woorden Engels. Hij had
geen idee waar hij heen moest en twijfelde vaak of
zijn vlucht de juiste keus was geweest. En toch, op de
meest cruciale momenten, ontmoette hij
mensen
die
foto:
Eelco Noortman
hem vroegen of hij christen was en die hem vervolgens
hielpen.

Eenmaal in Nederland wachtte hem een eindeloze
periode waarin hij, via talloze procedures, probeerde
om zijn verblijfsvergunning te krijgen. In diezelfde tijd
kreeg hij het bericht dat zijn vader was overleden.
Opnieuw vroeg hij zich af waarom hij gevlucht was. Hij
werd depressief en was zelfs zo ten einde raad dat hij
overwoog uit het leven te stappen.
“Op een bepaald moment zei een stem in mijn hoofd: ‘ik
heb je een vergunning gegeven om te leven, dat is meer
waard dan een verblijfsvergunning.‘ Ineens kwam er een
gevoel van rust over mij.”
Na vijf jaar van procedures stond Bashar opnieuw in de
rechtbank. Ditmaal zou de rechter definitief beslissen
of hij een verblijfsvergunning zou krijgen of dat hij
Nederland moest verlaten.
“De rechter vroeg mij of ik nog iets wilde zeggen. Ik
antwoordde: ‘In alle computers en dossiers ben ik een
nummer. Ik ben blij dat ik vandaag hier mag staan als
mens. Behandel mij als een mens en help mij; of laat mij
toe of stuur mij weg, maar laat mij alstublieft niet langer
in onzekerheid.’
De rechter keek naar de landsadvocaat en zei tegen
hem: ‘Je hebt hem gehoord. Jullie hebben zes weken de
tijd om het te regelen.’
Het bleef zes weken stil, tot ik een telefoontje kreeg van
mijn advocaat. Ik mocht blijven.”
In die vijf jaar ontmoette Bashar veel mensen die veel
voor hem zijn gaan betekenen.
“Veel lieve mensen die mij wegwijs hebben gemaakt in
Nederland, die mij de taal leerden en die mij leerden
koken. Op verschillende momenten waarin ik het
moeilijk had, werden mijn gebeden verhoord. In de
eerste jaren had ik nog geen contact met de kerk. Op
een zondag hoorde ik de klokken van de Bethelkerk in
Ede luiden. Een stem in mijn hoofd zei: ‘Ga er heen.’
Ik kleedde mij aan, liep naar de kerk en ging achterin
zitten. Ik kon lang niet alles volgen wat er gezegd werd,
maar werd geraakt door psalm 91.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
Je hoeft niet bang te zijn.
Niet voor gevaren die je 's nachts bedreigen.
Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.
Al sterven de mensen om je heen,
bij duizenden of tienduizenden,
jou zal niets overkomen.

Ik bad tot God en zei: ‘God, wijs mij iemand die mij in
deze kerk verder op weg kan helpen.’
Na de dienst kwam een man, John van Eck, naar mij
toe. Hij nodigde mij uit om bij hem te komen eten.
John bleek legerpredikant en specialist op gebied van
traumaverwerking. Hij heeft mij vanaf die dag nooit
meer in de steek gelaten."
De manier waarop Bashar zijn vrouw Theresa leerde
kennen, was zeker zo bijzonder als zijn ontmoeting met
John van Eck.
“Hoewel ik steeds meer mensen leerde kennen, voelde
ik me ook regelmatig eenzaam en besefte ik dat ik
iemand miste, een vrouw met wie ik echt mijn leven
kon delen. Op één van die dagen dat dat besef heel
sterk was, bad ik: ‘God, er moet toch ergens een vrouw
voor mij zijn.’ Niet veel later werd er een briefje door
mijn bus gegooid: ‘Mijn naam is Theresa en ik ben van
de Bijbelkring van de Bethelkerk.’ Ik werd uitgenodigd
om naar de Bijbelkring te komen. Na een tijdje twijfelen
belde ik het telefoonnummer op het briefje en nodigde
ik haar uit om samen wat te gaan drinken. Binnen
anderhalf jaar zijn we getrouwd. Toch hebben wij ook
nog een aantal hobbels moeten nemen. In een periode
dat het niet zo goed ging tussen ons, reed ik ’s morgens
vroeg naar mijn werk toen iets in mij zei: ‘Draai je om
en ga terug naar huis.’ Nadat ik thuis kwam, hebben
we gepraat en besloten onze relatie nog een kans te
geven. Eén van de dingen die we wilden veranderen
was de kerk waar we naar toe gingen. Vanuit Amerika,
waar we regelmatig mijn familie bezoeken, kennen we
de Willowcreek Church in de buurt van Chicago. Daar
voelen we ons iedere keer weer zo thuis. Niet lang na
ons gesprek zijn we voor het eerst naar Mozaiek0318
gegaan en wisten we dat dit de plek voor ons is om
verder aan ons geloof en relatie te werken.”
Op 12 februari 2017 was de cirkel rond. Vanaf Bashars
‘sollicitatiegesprek’ bij God op de Adriatische Zee,
was zijn geloof gegroeid. Tijdens de doopdienst in het
Mozaiek0318 werd de drang om naar voren te lopen zo
sterk dat hij het niet meer kon tegenhouden.
“De laatste tijd word ik kalmer en verdiep ik me steeds
meer in God. Hij heeft mij heel langzaam geleerd waar
Hij mij wil hebben, door alle ervaringen in mijn leven en
door geduld te hebben.”

Jouw getuigenisverhaal delen? Mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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KIDS OVER KERST
Het thema voor de kerstdienst in Mozaiek0318 is dit jaar:
Nu is er hoop! Hoop kwam uit de hemel naar de aarde.
Vier kids vertellen wat hoop voor hen betekent.

tekst: Femke Muit • foto’s: Alize Diepgrond

KIDS

Evelien
Meeuwsen
(10 jaar)

• Jezus geeft hoop.
• Hoop krijg je ook door mensen heen.
•	Hoop heeft te maken met vertrouwen
op de Here God.
•	Jezus kon ook wel een beetje hoop
gebruiken. Met name voordat hij aan
het kruis ging.

Zoe Gidding
••

Nico van
Geresteijn
(10 jaar)

(12 jaar)

•	Wil hoop geven aan opa en oma omdat
hun dochter (mijn moeder) is overleden.
•	Er zijn heel veel mensen die hoop nodig
hebben.
•	Hoop krijgen door doen van leuke dingen
en door te kijken naar hoe dingen nu zijn.
Niet door je bezig te houden met wat er
gebeurd is.

•	Wil oma hoop geven omdat oma soms
verdrietig is.
•	Kan zelf hoop zijn voor oma door te troosten en soms een knuffel te geven.
•	Fijn dat de Here Jezus naar de aarde gekomen is om het goed te maken tussen God
en de mensen.
•	Heeft zelf soms hoop nodig als dingen
moeilijk zijn.

Jip Muit

(11 jaar)

•	Hoop is dat God verkeerde dingen vergeeft
en dat je bij Hem kunt zijn.
•	Hoop nodig om het goed te doen op
school.
•	Wil hoop geven aan arme mensen, mensen
die geen huis hebben en aan de mensen op
St. Maarten.
•	Hoop op aarde door geboorte van Jezus,
gekomen om de zonde te vergeven.

• Mijn vader en moeder zijn hoopgevers.
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LANDELIJKE DAG
VAN AANBIDDING

De Landelijke dag van Aanbidding op 18 november 2017 werd speciaal
georganiseerd voor aanbidders, aanbiddingsleiders, zangers, muzikanten,
technici, maar ook voorgangers en dominees. Er was veel ruimte voor
ontmoeting en toerusting. Naast een inspirerende ochtend met Martin Smith
werden er deze dag ook praktische seminars en workshops verzorgd door
diverse ervaren aanbiddingsleiders en muzikanten.
foto's: Erwin van de Zande
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MOZAIEK
WORSHIP COLLEGE
		
Het opleiden van aanbiddingsleiders voor
hun gemeente in hoofd, hart en handen.
“Het is zover. Wat hebben we hier als Worship-team en kerk
naar uitgekeken. Eindelijk kunnen we heel Nederland vertellen
dat we van start gaan met onze school van aanbidding:
Mozaiek Worship College. Wat een hoogtepunt om dit te mogen
delen op de Landelijke dag van Aanbidding vorige maand!“

regieteam Mozaiek Worship: Kees, Nanda en Rebecca

tekst: Myrna Mondria • foto: Machiel Mondria

"Het zaadje voor onze aanbiddingsschool is jaren
geleden geplant. Mozaiek Worship College komt
namelijk echt voort uit het grondvest van Mozaiek0318.
God heeft mijn vrouw en mij geroepen om een kerk te
stichten, waar aanbidding wordt beleefd, volle aandacht
krijgt en wordt uitgedragen. Dat is Mozaiek0318.
Om vervolgens van daaruit een centrum te mogen zijn
voor het toerusten van andere aanbiddingsleiders (en
hun teams) in de kerk van Jezus Christus in Nederland.
Dit alles leidt ertoe dat we bouwen aan aanbidding in
plaatselijke gemeentes in heel Nederland,” vertelt Kees
Kraayenoord vol enthousiasme.
Als we weten dat aanbidding van God binnen én buiten
onze gemeente zo verankerd ligt in het bestaan van
Mozaiek0318, is het prachtig om te horen dat de school
van aanbidding nu echt gaat starten. We zoomen graag
in op wat Mozaiek Worship College precies is. Om
dit goed te doen, nemen we je eerst mee in Mozaiek
Worship in zijn totaliteit.

De aanbidding in de zondagse diensten, die door
diverse bands geleid wordt, is een algemeen bekend
goed. Er is nog veel meer dat bij Mozaiek Worship
hoort. De bediening tijdens Kingdom Come, We Are
Young avonden en Kids Church horen allemaal bij
het ‘interne gedeelte’ van Mozaiek Worship. Dit alles
wordt gecoördineerd door Rebecca van der Kruijt.
Onze aanbiddingsleiders en muzikanten dienen ook
buiten Mozaiek0318. Ze geven concerten, leveren
een bijdrage aan conferenties en aan de Landelijke
Dag van Aanbidding. Vanaf komend jaar hoort hier
Mozaiek Worship College bij. Dit alles is de ‘externe
tak’ van Mozaiek Worship, die wordt gecoördineerd
door Nanda Ravesloot. Samen met Kees Kraayenoord
vormen Rebecca en Nanda het regieteam van Mozaiek
Worship. Want natuurlijk liggen de interne en externe
bediening dicht bij elkaar en is het ook de wens dat er
kruisbestuiving plaatsvindt tussen beide.

Nu we even de organisatorische kant ingedoken zijn,
kijken we graag verder naar de inhoud van Mozaiek
Worship College. “Op deze school van aanbidding
willen we lesgeven vanuit drie pijlers: hoofd, hart en
handen. Hoofd betekent dat we met elkaar het Bijbels
fundament voor aanbidding induiken. Naast deze
kennisverbreding werken we aan vaardigheden van de
muzikanten (handen). Dit brengt de muzikale uitvoering
naar een hoger plan. Met hart bedoelen we het werken
aan houding en vorming van aanbiddingsleiders. ''Door
in ons onderwijs gebalanceerd te werken aan deze drie
pijlers, kunnen we een mooie opleiding in aanbidding &
leiderschap aanbieden, die aanbiddingsleiders sterkt in
hun taak en mogelijkheden binnen de eigen plaatselijke
gemeente,” legt Nanda uit.

Het gesprek met Nanda en Kees stond bol van passie en
liefde voor alles wat worship is. Dit werkt aanstekelijk en
geeft energie. Daarom besluit ik graag met de volgende
quote van Kees Kraayenoord, die laat zien hoeveel
aandacht aanbidding van God verdient:

“Aanbidding is samen zingen en met elkaar
je geloof in God beleven. Dat brengt een
gevoel, kracht en dynamiek teweeg die je
alleen bereikt in die samenzang. Het is toch
geweldig als daar steeds meer plaatselijke
gemeentes in Nederland in mogen groeien,
mede door Mozaiek Worship College.
We kijken er zo naar uit!”
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OP HET LEVEN!
(OFWEL LECHAJIM)

Lechajim
tekst: Femke Muit • foto’s: Alize Diepgrond

Bij de L2M Lechajim maken ze er iedere keer een feestje van.
Nadat Govert en Riet Snoeij de jarenlange betrokkenheid bij de
Alpha cursus hadden afgesloten, was het tijd voor iets nieuws.
Contacten met Jandree en Helma Vlieg en Gerard en Anja den
Hollander waren er al. De gezamenlijke passie voor Israël deed
hen besluiten tot oprichting van L2M Lechajim.

18

Ze kozen voor deze naam met het blijde uitzicht op
het eeuwige leven dat nu al begonnen is. In de bijbel
lezen we dat onze God een feestvierende God is en dat
Hij dit ook uitdraagt. Lechajim wil dit voorbeeld graag
volgen. Lechajim komt iedere maand op een vrijdag bij
elkaar. Na eerst een keer het Pesachfeest, de shabbat
en daarna Israëlisch nieuwjaar Rosh Hashana te hebben
gevierd, was nu het Loofhuttenfeest aan de beurt.
Lechajim gebruikt bijbelstudies van ‘Christenen voor
Israël’.
In Nehemia 8 wordt beschreven hoe onder leiding van
Ezra, ongeveer 500 jaar voor de geboorte van onze
Heer, het Loofhuttenfeest opnieuw wordt ingesteld,
nadat het volk Israël is teruggekeerd uit ballingschap.
Dit feest was sinds de tijd van Jozua niet meer gevierd.
Het is toch opmerkelijk dat ruim 2500 later, onder
andere in Veenendaal, er nog steeds aandacht wordt
besteed aan dit feest, waarbij het rondzwerven in de
woestijn in herinnering wordt gebracht.

Dit Veens Loofhuttenfeest bij Lechajim werd
voorafgegaan door allerlei drukte in de keuken én ook
het bouwen van - jawel - een loofhut. Dit alles vereiste
natuurlijk enkele bijzondere specialiteiten en inzichten.
Er werd een partytent van stal gehaald met makkelijk in
te ritsen zijwanden en het dak werd versierd met grote
takken. De binnenkant werd aangekleed met lichtjes,
lampionnen, kaarsen en een grote tafel. Al met al was
het wel iets meer boedel dan het volk Israël 40 jaar
lang mee kon sjouwen, maar de bezinning was er niet
minder om.
Op het moment dat u dit Mozaiek Magazine in handen
krijgt, zijn de voorbereidingen voor het Chanoekafeest
al weer in volle gang. Mocht dit initiatief bij andere
broers en zussen binnen de gemeente het gevoel op
roepen 'Dat willen wij ook!', dan wil Lechajim, via deze
weg, laten weten van harte bereid te zijn om nieuwe
groepen op weg te helpen door middel van onder
andere het delen en doorgeven van recepten en ideeën.
Shalom!
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Nieuwe delen
24-05-2017 - 8-11-2017

Teus van Amerongen
Jan van Amersfoort
Mariëlle van Amersfoort
Anneke van Amersfoort
Ryanne Amoraal
Mathieu van de Bijl
Joni van de Bijl
Annelies Blanken
Stan Boer
Marco Boers
Margreet Boers
Jurre Boers
Anna Boers
Julian Boes
Aron Boes
Ezra Boes
Pim Bos
Frank Brenkman
Mandy Brenkman
Boaz Brenkman
Vilenso van den Brink
Sandra van den Brink
Thirza van den Brink
Justin van den Brink
Sem van den Brink
Jomely van den Brink
Bas Bronkhorst
Heidi Bronkhorst
Wilfred de Bruin
Georgina de Bruin
Iris de Bruin
Ruben de Bruin
Chris de Bruin
Loïs de Bruin
Elise de Bruin
Michelle Buning
Dyan Coops
Amalinde Coops
Carl van Dam
Nelleke van Dam
Jolenne van Dam
Céline de Wit
Erik Diepeveen
Cilia Diepeveen
Lisa Diepeveen
Jolanda Donselaar
Lisanne Donselaar
Mark Donselaar
Cas Donselaar
Hendrike Euyen
Jort Euyen
Merel Euyen
Lize Euyen
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Martijn Euyen
Gerrit van der Garde
Gerlinda van der Garde
Naomi van der Garde
Peter van Gent
Kirsten van Gent
Peter van der Giessen
Ina van der Giessen
John van de Glind
Wim van de Glind
Bertina Haasbroek
Rosanne Haasbroek
Bart Hackler
Jihye Haring
Daniel Haring
Hans Haring
Richard Harting
Liedeke Harting
Marian Hazeleger
Paula Heijstek
Arthur Heijstek
Noah Heijstek
Alinde Hindriks
Julian Hindriks
Jan Houtman
Marinka Houtman
Mandy Hovestad
Yorick Huizinga
Margriet Jansen
Luna de Jong
Jelle de Jong
Bente de Jong
Nathalie Ketelaar
Marc Ketelaar
Lotte Ketelaar
Melissa Klaassen
Sophie Koedijk
Stijn Koedijk
John Koedijk
Gerdien Koedijk
Alieke Koetsveld
Evi van Kooten
Anne Kuiper
Youri Lapré
May-lin Lapré
Lilou Lapré
Viona Lapré
Linda Lex
Robert van der Linden
Ivar van Loenen
Wenda van Loenen
Otto van Loenen
Andre van Loenen
Axel van Loenen
Berend Logtenberg

Willemijn Logtenberg
Lucie Mac Nack
Jelmar Meinen
Arno Meinen
Berber Meinen
Pieter Modderkolk
Cornelis Nap
Carel Oskam
Bianca Oskam
Ingrid van Oudheusden
Quinten van Oudheusden
Roxanne van Oudheusden
Daniel Jan van Oudheusden
Nick Papo
Corine Papo
Layla Papo
Rhodé Papo
Rafael Papo
Juda Papo
Alexander Petronilia
Gerwin Poort
Charlene Poort
Wander Postma
Ria Postma
Peter Simon Postma
Anke Postma
Erik Pul
Alex van Roekel
Ilse de Roos
Tim Schoemaker
Gerna Scholte
David Smeijers
Rianne Snoei
Wilma Stufken
Heleen Stufken
Evelien Teertstra
Rob Utama
Ruth Utama
Iris Veer
Tamara ter Velde
Sem ter Velde
Lynn ter Velde
Erwin van Veldhuizen
Sandra de Vree
Stijn Vroegh
Yvonne Vroegh
Mieke Vroombout
Pieter Vroombout
Marcel Wisman
Joëlle Wisman
Daniël de Wit
Wessel de Wit
Aukje de Wolf
Michaela Zhao

Uitgeschreven delen
24-05-2017 - 8-11-2017

Mirjam Bisschop
Aliëtte Last
Harold Nijkamp
Hanneke Nijkamp
Marjolie Nijkamp
Stéphanie Nijkamp
Timo Nijkamp
Wilco Nijkamp
Fred Steitner
Margreeth Steitner
Gebke de Visser
Jorald van Werven
Blanche van Werven
Aron van Werven
Eben van Werven
Aafke Zonneveld

ru im

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset
en digitale print via duurzame productie, door innovatie en
vooral de creatieve inzet van onze mensen.
Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20

WWW.VDGARDE.NL

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

Voor christelijke zorg
die verder gaat
Zorggroep Charim is een christelijke zorgorganisatie voor alle ouderen
in Veenendaal en omgeving. Charim biedt totaalzorg: wonen, welzijn,
behandeling en zorg. Met aandacht voor lichaam, geest én ziel.

Psychologen – Therapeuten - Coaches
Voor kinderen, jongeren & volwassenen
Christelijke therapeuten
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
Geen wachtlijst

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling

Bel voor meer informatie
met 0800 0711 of kijk op
www.zorggroepcharim.nl

Bekijk de locaties in Veenendaal:
www.boveneind.nl
www.deengelenburgh.nl
www.dragonder.nl
www.demeentveenendaal.nl
www.dnaok.nl

Caritasgroep

0318-30 04 87 / 06-24 41 59 43
www.caritasgroep.nl / info@caritasgroep.nl
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Geboortes 24-05-2017 - 8-11-2017

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent
25-09-2017 Luuke Janna Marie Scheers

15-06-2017 Juda Papo

13-08-2017 Vieve Heikamp

26-09-2017 Mees Adrianus Twigt

21-07-2017 Leonore Maud van Geresteijn

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

16-08-2017 Noah Joshua Heijstek

Combineer kapsalon
en schoonheidssalon
Ervaar je voordeel:

30-09-2017 Lara Noë Hope Sytsma

• Na je gezichtsbehandeling nooit
meer met ongewassen haar de
deur uit

21-07-2017 Lauren van de Worp

18-08-2017 Arwen Eloise Hardeman

• Tijdens je kappersbehandeling
worden gelijk de wenkbrauwen
geëpileerd of geverfd

Kom je om de 6 weken knippen?
Dan gratis service-knippen
binnen 3 weken.

25-10-2017 Jaelle Cammeraat

Congres, beurs of vergadering?
Het kan in De Basiliek!

Amazing Grace Beautycenter
Scheepjeshof 138 - 140
3901 CX Veenendaal
0318- 526376
www.amazing-grace.nl

05-08-2017 Lilou Noa Meghan Lapré

BEURS

Meer info
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CONGRES

VERGADEREN

26-08-2017 Julan Ipenburg

30-10-2017 Abel Joppe van Dijk

info@basiliekveenendaal.nl | www.basiliekveenendaal.nl
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Het is donderdag einde van de
middag. Op het picknickbankje voor
het pand van de Voedselbank zitten
enkele mannen, met daarnaast
startklaar een heuse Soepfiets:
een elektrische bakfiets. Nog even
een bakje koffie en dan stappen
Rijk Harmen en Maarten op de fiets
voor hun wekelijkse ronde door het
centrum van Veenendaal.

tekst: Wilma Koppenaal • foto’s: Regina van de Munt

Soep en brood, maar vooral aandacht
De bak van de Soepfiets is gevuld met een grote pan soep, koffie
en broodjes. Met deze fiets bereikt men de dak- en thuislozen en
hulpbehoevenden die net buiten beeld blijven in het centrum van
Veenendaal. Sinds juni 2016 heeft de Soepfiets nog geen week
overgeslagen. Wel is er van dag gewisseld vertelt Rijk Harmen,
één van de initiatiefnemers: “We fietsten altijd op vrijdagavond,
maar door de drukte met koopavond heb je lastig zicht op
mensen met problemen. Op donderdag is het minder druk in het
centrum, we signaleren nu gemakkelijker iemand eenzaam op
een bankje.” Die continuïteit is belangrijk voor het vertrouwen.
Een vaste avond, dezelfde route en een vast tijdstip. “Ook al
regent het op een avond pijpenstelen, we gaan toch!”, vervolgt
Rijk Harmen. “En soms kom je op zo’n avond niemand tegen, dan
zijn we blij want dan weten we dat ze allemaal onderdak hebben.
Afgelopen winter, met ijzige kou, troffen we een keer iemand ’s
avonds laat alleen op een bankje aan. Dat is schrijnend, dan is er
echt iets mis.”
Intussen is het 6 uur, tijd om op te stappen. In het stadspark
treffen we een groepje van drie mannen aan. Hun fietsen staan
geparkeerd tegen een boom en ze zitten op een bankje. Drie heel
verschillende mannen, weinig opvallend en erg vriendelijk.
Het blijken intussen goede bekenden van Rijk Harmen en
Maarten.

Er wordt een praatje gemaakt, samen soep gegeten en gelachen.
Naast het bankje is een klein, eigengemaakt, vuurplaatsje. Eén van
de mannen vertelt dat ze gisteren hebben gebarbecued met ‘de
groep’. “Dan leggen we allemaal een paar euro in, net wat iemand
kan missen. Het was heel gezellig.” Het ziet er netjes uit rondom
het bankje. “We ruimen natuurlijk gewoon netjes op. We zijn
rustig en netjes, we bezorgen niemand hier overlast. Er is helaas
geen andere plek waar we elkaar kunnen treffen, inloophuizen zijn
er bijna niet meer.”
Langzaam vertrouwen
Maarten laat de broodjes achter bij één van hen: “Ik weet als ik
hem de broodjes geef, dat hij zorgt dat ze terecht komen bij
anderen die het ook nodig hebben.” Het is langzaam vertrouwen
winnen. “Soms bied je soep aan en is het antwoord eerst ‘nee joh,
net gegeten, bedankt’, dan dring je niet teveel aan. Deze mensen
hebben ook hun trots en schamen zich voor hun situatie. Maar
soms is het werkelijk de eerste echte maaltijd van de dag die ze
krijgen.”
Intussen zijn er zeker zo’n 15 vaste gezichten die Rijk Harmen en
Maarten wekelijks tegenkomen. “Soms is het enkel even een
kletspraatje zoals net, andere keren hebben we diepgaande
levensgesprekken, net waar op dat moment behoefte aan is. We
zijn dankbaar voor iedereen voor wie we iets kunnen betekenen.”
Ze maken zich wel zorgen over het toenemende individualisme.

“Mensen komen elke dag langs, laten hun hond uit, wandelen
door het park, maar niemand kijkt naar deze mensen om.
Enerzijds begrijpelijk, het kan angst of onwetendheid zijn, “, zegt
Maarten, “maar als je telkens dezelfde persoon alleen ergens ziet
zitten, maak eens een praatje. Of tref je een schrijnend geval,
meld het dan zodat er hulp geboden kan worden.”
Rijk Harmen en Maarten weten precies wat ze aan elkaar hebben.
Ze zijn een goed team en de sfeer is heel relaxed. Dat is belangrijk,
want dat straal je ook af op de mensen. “Als er geen klik tussen
ons is, dan voelen anderen dat ook en is het heel moeilijk om een
connectie te krijgen. We proberen niet de hulpverlener te zijn.,”,
benadrukt Rijk Harmen. “Deze mensen zijn zo gewend dat
iedereen hen altijd in een bepaalde richting probeert te duwen.
Dat doen wij juist niet. We bieden puur een kop soep en een
luisterend oor, we verwachten daar niets voor terug. Die aandacht
en dat respect is voor deze mensen ontzettend waardevol.”
Naast Rijk Harmen en Maarten fietsen ook Jaap, Willem en Lydia
regelmatig op de fiets. Het team wordt bewust klein gehouden,
omdat vaste gezichten voor het contact zo belangrijk zijn. De soep
hoeven ze niet zelf klaar te maken, er is een achterban van wel 25
soepkokers. Daaronder heel wat Mozaiekers, maar ook ook
niet-kerkelijken koken mee. “Mooi om te zien dat het initiatief zo
gesteund wordt, daar zijn we erg dankbaar voor!”

De Soepfiets maakt deel uit van Stichting Missie0318.
Missie0318 ontwikkelt en steunt initiatieven om minder
bedeelde inwoners van Veenendaal te helpen.
Zoals ook de Voedselbank en de Kledingbank.
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God aanbidden

familie Beukers

a
e
o
p
Pa

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Hans en Gerline Beukers zijn opgegroeid in
Doornspijk en op dit moment woonachtig
in Elspeet. Ze leerden elkaar kennen op
de jeugdvereniging binnen de kerk. Deze
begin-dertigers, met 3 prachtige dochters,
werden al op jonge leeftijd een stel en
zijn binnenkort 12 ½ jaar getrouwd. Ze
hebben de zaken goed op de rit. Wat wil je
nog meer zou je denken? De vraag die zij
zichzelf stelden was echter: ”Wat wil God
nog meer?”

tekst: Femke Muit • foto: Regina van de Munt

Meer weten? Kijk op http://www.beukers-papoea.nl/.
Iedere vorm van betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld!

Zo kwam het dat Gerline in augustus 2016 voorzichtig
opperde dat ze het idee had dat ze, als gezin, een
taak buiten Nederland hadden. Ze was verrast toen
bleek dat Hans ook al geruime tijd met dit idee rond
liep. Hans was zijn taken binnen zijn onderneming in
zorgartikelen aan het overdragen aan zijn compagnon
en had besloten dat het tijd was voor iets nieuws. Ook
de ontwikkelingen binnen de hondenfokkerij waar ze
allebei, maar vooral Gerline, actief mee waren, stuurden
aan op een stuk bezinning.
Begin 2017 schreven ze, op advies van Cees en
Rommy van Harten, 6 verschillende organisaties aan.
De gesprekken gaven vervolgens niet de klik waarop
ze hoopten. Totdat het gesprek bij Wycliffe had
plaatsgevonden. Wycliffe had de door hen geschreven
brief eerst ergens in een la gelegd, omdat het voor hen
niet heel logisch leek een agrariër als zendeling er op uit
te sturen.
Toen kwam echter de brief uit Papoea. Voor de, door
Wycliffe verplicht gepachte grond van de overheid
rondom het dorp wat door Wycliffe daar gevestigd
was, werd dringend een boer gezocht. Er liep een hele
kudde koeien waar niet naar omgekeken werd en ook
de lokale boeren hadden ondersteuning nodig in het
opbouwen van hun bedrijf. Deze zendelingen gaan dus
niet in eerste instantie met de Bijbel, maar meer met de
handen wapperen!
Navraag leert dat koeien in Papoea andere behoeften
hebben dan in Nederland. Een Papoea-Nieuw-Guineese
koe heeft te maken met een ander klimaat en andere
grassoorten dan de Nederlandse koe. Hans zal zich dus
in eerste instantie stevig moeten verdiepen in deze
materie. Daarbij komt dat het gezin de eerste periode
van het verblijf in Papoea eerst 3 maanden een training
zal volgen waarin ze onder ander de gewoonten en
gebruiken van het land leert kennen. Een onderdeel
hiervan is dat ze een tijdje opgenomen worden binnen
een stam. Hans en Gerline geven aan dat ze nog niet
precies weten wat ze daar te wachten staat.
De planning is om in januari te vertrekken. Dit is echter
afhankelijk van het visum en de binnenkomende
sponsorgelden. Wycliffe stelt de regel dat door hen
reeds eerder gespaarde gelden op de bank blijven staan
voor later en dat ze voor de kosten voor de vliegreis,
school, verzekeringen en onderhoud in Papoea via het
thuisfrontteam een oplossing moeten vinden. Dit in het
vertrouwen dat de Here ze geroepen heeft om te gaan
en Hij hierin zeker zal voorzien!
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Met de doop opgestaan
in een nieuw leven
tekst: Wilma Koppenaal en Pim Molemaker • foto’s: Regina van de Munt

Marieke van den Berg is 17 jaar oud. Ze studeert in
Utrecht en woont daar op kamers. Op 10 september
2017 liet zij zich dopen. Een hele bewuste keuze. Ze
wil niets liever dan samen met Jezus door het leven
gaan. Haar doop ziet ze als een getuigenis én als een
uitnodiging voor Hem.
Door een diep dal
Marieke groeide op in ‘een warm nest’ en het geloof
speelt een belangrijke rol in het gezin. Desondanks had
Marieke het niet makkelijk. Integendeel, ze leed aan een
zware depressie. In de derde klas werd het zo zwaar, dat
uit het leven stappen voor haar de enige optie leek. Met
haar ouders heeft ze een heel goede relatie en besprak
zij dit ook. “Ik wilde mijn ouders geen pijn doen, dus
wilde dat ze voorbereid zouden zijn op mijn dood.” Haar

ouders drongen aan op ziekenzalving, bij hen in de kerk
in Lunteren. Daar wilde Marieke echter niets van weten.
“Ik had toen al een amazing grote liefde voor God en
was ervan overtuigd dat als ik hier zou stoppen, ik naar
Hem mocht gaan,” vertelt Marieke. “En ik was bang dat
als Hij me toen niet zou wegnemen en ik toch mijn leven
zou beëindigen, ik niet naar Hem zou gaan.” Haar zusje
wist haar echter te overtuigen. Op Goede Vrijdag 2015
wordt Marieke in bijzijn van familie en goede vrienden
gezalfd. Daarna volgen er twee loodzware weken van
wachten of er iets zou gebeuren.
Langzaam weer zin in het leven
Het wachten werd beloond, op een dag had Marieke
ineens ‘zin’ om weer haar bed uit te komen. Met hele
kleine stapjes kreeg Marieke weer zin in het leven.

Marieke
Het afgelopen jaar hebben tientallen
mensen in onze gemeente zich laten
dopen. Met één gemeenschappelijk
doel: met Christus begraven worden en
opstaan in een nieuw leven. De weg naar
de doop is echter voor iedereen anders.
In dit artikel vertellen Marieke van den
Berg, Jan Koos de Wolf en Anneloes
Chamuleau hun verhaal. Marieke wist
dat zij op 10 september 2017 gedoopt
zou worden. Jan Koos en Anneloes
wisten dat niet. Alledrie vertellen ze vol
passie over de liefde van God en hun
leven vóór en ná hun doop.
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Hoe diep haar dal was blijkt wel als ze vertelt: “Ik kon
op een gegeven moment alleen weer het bos in en een
boom zien zoals deze is, zonder een gevaar voor mijzelf
te zijn.” Marieke is ontzettend dankbaar voor wie zij is.
“Na de ziekenzalving ben ik pas geworden wie ik ben. Ik
wist al snel dat ik mij wilde laten dopen, want ik weet
heel zeker dat niets mij kan scheiden van Zijn liefde!”

Jan Koos is 45 jaar. Hij groeide op in een zendingsgezin
in Irian Jaya, het Indonesische deel van Papua. Het gezin
keerde terug naar Nederland, waar Jan Koos zijn leven
opbouwde. In juni 2017 trouwde hij met Aukje en als
samengesteld gezin wonen zij in Veenendaal. Lang zocht
hij naar wat de doop voor hem betekende en vroeg hij
zich af of hij er klaar voor was. Op 10 september 2017
werd hij in de dienst door de Geest aangeraakt om zich
te laten dopen en hij gehoorzaamde de stem van God
die zei ‘Volg mij’.

Grote ambities
Na haar doop voelt Marieke zich krachtiger in het leven
staan: “Het is alsof het doopwater als een soort sluier
om me heen valt.” Ze wil niets liever dan haar talenten
ten volle benutten. Haar oude leven heeft ze achter zich
gelaten, vertelt ze, dat is een lang en langzaam proces.
Op haar enkel heeft ze een tattoo van een veer. “Die is
er om me eraan te herinneren hoe kwetsbaar we zijn,
maar ook hoe veerkrachtig,” vertelt ze. Praten over haar
verleden vond ze eerst heel moeilijk, maar het gaat
haar steeds makkelijker af nu ze beseft dat getuigen
ook een vorm van aanbidding is. En ze wil niets liever
dan God aanbidden. Haar grote wens is om te mogen
spreken, vertelt ze vol passie, om zo Zijn liefde verder te
verspreiden.

Zoektocht naar een persoonlijk geloof
Jan Koos groeide op met het geloof. Hij deed belijdenis
en zei daarmee bewust ‘ja’ tegen God. In voor- én
tegenspoed vertrouwde hij op God. Met tranen in
zijn ogen vertelt hij over de geleden pijn rondom zijn
scheiding. Na 16 jaar strandde zijn eerste huwelijk. Een
zware periode, waarin ook zijn kinderen het erg moeilijk
hebben gehad. “Dan lijkt God zo ver weg, pas achteraf
besef je dat Hij je nooit heeft losgelaten.” In zijn leven
met God miste hij echter een persoonlijke relatie met
God. Jan Koos had en heeft honger naar meer van God
en ging op zoek.

Jan Koos

Kom zoals je bent
In Mozaiek0318 werd hij getroffen door de uitnodiging
‘kom zoals je bent, je mag er zijn’. Maar wie mag ík zijn,
vroeg hij zich af. “Een geliefd kind van Jezus,” leerde
hij. “Ik mag God in mijn hele leven betrekken. En soms
boos op Hem zijn, omdat ik dingen niet begrijp. Hij is
degene die een plan heeft met mijn leven en daar mag
ik op vertrouwen. En er is heel veel dat ik niet goed doe.
Maar ik mag ook weten dat Hij tot de dood bij mij is en
dat ik mag sterven in Zijn naam. Niets kan hem scheiden
van de Liefde van God. Dat geeft zó’n gevoel van rust en
vrijheid!”
Droge kleding achterin de auto
Jan Koos sloot zich aan bij Mozaiek0318 en toen
vrienden om hem heen zich lieten dopen, ging hij daar
steeds meer over nadenken. Dat wilde hij ook! Zich
laten dopen om Hem te gehoorzamen, een levende
getuige te zijn en zijn leven met God te delen. Hij
wachtte op het ‘goede moment’ daarvoor. “Ik nam
zelfs eens droge kleding mee achterin de auto voor een
doopdienst, zodat ik me eventueel ook zou kunnen
laten dopen,” vertelt hij. Op 10 september 2017 lag
die droge kleding echter niet in de auto. Hij deed die
dienst de collecte en was niet bezig met het feit dat er
een doopdienst zou zijn. Kees Kraayenoord ging voor in
die dienst. “Het ging over de onvoorwaardelijke liefde
van God, de Agapè liefde. Jezus vroeg Petrus tot wel
drie keer toe: ‘Heb je mij lief?’ Ik werd zó getroffen. Het
voelde als een overweldigende liefde, een warmte, de
Geest die mij aanraakte. Ik kon niet anders dan luisteren
naar Gods stem en naar voren gaan. Ejo Smit, die ik
nog van vroeger kende, sprak me aan en vroeg naar
mijn motivatie. Enkele woorden en een knuffel waren
genoeg, het was duidelijk dat God mij riep.“
De Geest is niet te plannen
Voor Jan Koos was dit de manier waarop het moest
gaan. Niets en niemand hield hem nog tegen. Zelf had
hij het goede moment nog niet gevonden, maar God
vond hem. “De Geest kan je niet plannen, die komt zoals
Hij waait.” Na zijn doop ervaart Jan Koos nóg meer rust
en vrijheid. “Mijn leven ligt volledig in Zijn handen. Het
verleden ligt echt achter me, de last is weg. Hij mag
wonen in mijn hele hart!”
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Anneloes

Op 10 september heeft Anneloes zich spontaan laten
dopen. “Ik heb nog wel even getwijfeld voordat ik die
stap zette. Een deel van mijn familie staat niet achter
mijn doop. Daarnaast gaat ons gezin op dit moment
door een heftige tijd.” Toch stemde ze er meteen mee
in om haar verhaal ook in dit magazine te vertellen. “Ik
weet dat ik er anderen mee kan bemoedigen.”
Groeien in geloof
Anneloes groeide op in een gezin dat de Gereformeerde
Gemeente bezocht. Ze werd hierdoor beïnvloed in het
beeld dat ze had van de wereld om zich heen en zichzelf.
“Mijn beeld van mezelf was negatief, ik twijfelde altijd,
was onzeker en nooit goed genoeg voor God. Ik heb
altijd geweten dat dat niet mijn manier van geloven was
maar wist ook niet goed hoe dan wel.”
Haar man was niet gelovig opgevoed maar kwam, in
de jaren nadat zij elkaar leerden kennen, tot geloof.
Nadat ze verhuisden naar Woudenberg werden ze
lid van de PKN en leerden jongeren kennen die een
bijbelstudiegroep hadden.
“De eerste avond dat we daarvan thuiskwamen, had ik
het gevoel dat ik een stukje van de hemel had gezien.
Eindelijk wist ik hoe we de bijbel moesten lezen; niet
meer vanuit veroordeling maar vanuit de liefde van
Jezus. Hij houdt van mij, ik mag er zijn en Zijn kind zijn.”

34

Anneloes: “ik voelde zo duidelijk dat God mij riep dat ik
niet anders kon dan naar voren gaan. Toen de band het
lied ‘U leert mij lopen op het water’ ging zingen, wist ik
het helemaal zeker. Het is een lied dat mij de afgelopen
maanden enorm veel troost heeft gegeven.
Op het podium werd mij gevraagd waarom ik me wilde
laten dopen. Volgens mij heb ik maar een paar woorden
gezegd maar ik hoorde later van verschillende mensen
dat wat ik zei, hen geraakt had. De doop zelf was mooi
maar ook het bidden daarna en vooral ook het zingen
van het zegenlied klonk zo prachtig.”

De doopdienst
Met vrienden uit die groep bezochten ze voor het eerst
Mozaiek0318. Ondanks dat Anneloes al jaren naar
opwekkingsmuziek luisterde moest ze in het begin wel
wennen aan de diensten want een band op een podium
in plaats van een orgel en een voorganger in een
spijkerbroek en T-shirt in plaats van één in het zwart,
dat was wel een verandering. Tegelijkertijd ervaarde
ze duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest.
“In de tijd na die eerste kennismaking kreeg ik steeds
duidelijker de drang om me te laten dopen en praatte
daar met mijn vrienden en familie over. Toch waren er
altijd goede redenen om het niet te doen en hielden
mensen in mijn omgeving me tegen.
De dag voor ik me liet dopen, zei ik tegen één van
mijn vriendinnen dat er een doopdienst zou zijn. Die
zondagochtend stuurde ze mij een berichtje: “heb je
droge kleding meegenomen?“ Dat had ik niet en dacht
nog: ‘Lekker makkelijk om ze niet mee te nemen. Dan
hoef ik ook niet te twijfelen.’ “
Maar tijdens de dienst werden er dingen gezegd die zij
op dat moment nodig had. Dat je door je te laten dopen
iets voor Hem kunt terugdoen. Maar ook dat je niet
volmaakt hoeft te zijn om je te laten dopen maar dat
je nog steeds Zijn leerling bent en met deze stap tegen
Hem zegt: ‘ik wil U volgen.’

Na de doop
“Bij het feliciteren na de dienst zei een vrouw uit de
gemeente tegen mij: “gefeliciteerd met deze keuze, het
is nu groot feest in de Hemel.” Wauw!”
Nadat Anneloes die dag thuis kwam voelde ze een
enorme liefde, dankbaarheid en blijdschap richting God.
Ze heeft direct haar getuigenis opgeschreven en naar
haar vrienden en familie gemaild. Daarna reed ze naar
haar ouders om het hen te vertellen.
“Zij reageerden emotioneel. Ik heb hen verteld dat ik
mij gezegend voelde met deze keuze maar ik begreep
ook dat het voor hen als een afwijzing voelde van wat
ze mij in het leven hadden meegegeven. Mijn man en
ik hebben lang nagesproken over mijn doop. Juist in de
omstandigheden waar wij op dit moment zitten ervaren
wij enorm Gods nabijheid. Hij wil ons leven leiden en
onze Trooster en Heelmeester zijn. Wij moeten onze
zonden belijden en achter Jezus aan gaan want Hij is
aan het kruis gegaan om ons te vergeven en genezen.
Het is een zegen om dit samen te mogen ervaren en
beamen.”
Anneloes heeft in de afgelopen periode geleerd hoe
belangrijk het is om te doen wat God je in je hart geeft.
“Ik heb me opengesteld, heb mensen verteld over mijn
leven, mijn twijfels en mijn onzekerheden. Het mooie is
dat daardoor andere mensen ook opener naar mij zijn
geworden. Het is bijzonder om te ontdekken waar mijn
talenten liggen en wat Gods plan is met mijn leven.”
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De meeste Mozaiekers kennen Joost van den Boogaard wel
van gezicht. Van zijn werk als tolk, als gitarist of als Junior

Werk in de kerk:

Worshipleader. Maar wie is hij precies? En wat drijft hem?

junior worship

Tijd voor een nadere kennismaking.

JOOST VAN DEN BOOGAARD:

tekst: Wilma Koppenaal • foto: Alize Diepgrond

IK MAG GETUIGEN
EN GETUIGE ZIJN
VAN HET WERK
VAN GOD

“Het verhaal
van Jezus is
het tofste
verhaal ooit”
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Joost is een bedachtzame jongeman, die de boel
graag onder controle heeft. Wat hij doet, doet hij
goed en hij neemt dan ook de tijd voor gedegen
voorbereiding. Tegelijkertijd heeft hij een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, wat God al meer dan eens
heeft gebruikt om hem en zijn talent tot Zijn dienst in
te zetten – soms onverwacht. “Soms lijkt het of dingen
me overkomen. Maar het is voor God de manier om
mij te leiden. En Hij laat me elke keer weer zien dat Hij
vertrouwen in mij heeft. Daar kijk ik met dankbaarheid
en verwondering naar.”
Hoe het allemaal begon
Samen met zijn ouders en zusje maakt hij in 2013
kennis met Mozaiek0318, toen nog in de Shelter. Hij
sluit zich met zijn gitaar aan bij ‘#Durftevolgen’, destijds
de jongerengroep voor 18+. En voor zijn toenmalige
vriendin vertolkte hij zondags de diensten van het
Nederlands naar het Engels. Dat laatste gaat hem zo
gemakkelijk af, dat hij besluit zich bij het tolkenteam te
voegen. Waar zijn talent voor taal vandaan komt? “Ik
hou van verhalen, ik lees veel Engelstalige boeken, en
luister veel muziek. Ook op school was ik al een echte
Alpha.”
“Wil je morgen in de dienst tolken voor Bill Cahusac?”
Even vooruit in de tijd. Het is maart 2016 en er is een
Kingdom Come weekend. Joost doet op zaterdag de
vertolking voor een groepje mensen achterin de zaal.
Zijn tolkentalent valt op en hij wordt gevraagd om de
volgende dag op het podium voor Bill Cahusac te tolken.
“Dat was wel even schakelen; voor een grote groep
mensen, andersom vertalen én dat in twee diensten.”
Lang tijd om na te denken heeft Joost niet en hij besluit
ervoor te gaan. “Met een gebed, een Bijbeltekst en een
lied in mijn hoofd liet ik me bemoedigen. En eenmaal op
het podium dacht ik eigenlijk nog maar 2 dingen: ‘prijs
Jezus dat ik dit mag doen!’ en ‘wat zegt ‘ie nou allemaal
precies?’ Met het publiek zelf was ik helemaal niet
bezig. Ik zag Bill als spreekbuis van de Geest en ik mocht
de spreekbuis zijn van Bill.”

Sindsdien heeft Joost op heel wat evenementen en voor
grote sprekers getolkt. Op zijn telefoon houdt hij dat
precies bij.
Van gitaarspel naar worshipleader
Als lid van het Worshipteam zien we Joost regelmatig
met zijn gitaar op het podium en tijdens ‘We are Young’.
Kees Kraayenoord vraagt hem al snel om, samen met 3
anderen, Junior Worshipleader te worden. “Dat is geen
poule van podiumbeesten hoor. Het is voor mij nooit de
opzet geweest om een prominente rol op het podium
in te nemen. Ik ben er heel bewust mee bezig dat het
niet om mijn eer gaat. De tekst uit een lied van Hillsong
Young & Free ‘I only wanna sing if I sing with everything,
if I sing for you my King’ helpt me daarbij. We krijgen
ook goede coaching. Dat gaat van heel praktische
tips, dat je mensen aan het begin van de dienst laat
opstaan, tot en met geestelijke coaching, over hoe je
naast een fulltime baan en deze bediening zelf ook nog
persoonlijke tijd met God kunt hebben.”
Verhalen van hoop en hopeloosheid
Joost combineert zijn bediening in Mozaiek0318 met
zijn fulltime baan als griffier bij de rechtbank. Die
combinatie ziet hij als een zegen. “Ik mag werken in een
organisatie die zich met maatschappelijke relevante
thema’s bezighoudt, zo kan ik de samenleving dienen.
Soms is het wel uitdagend, je hoort de meest hopeloze
verhalen. Dan is het zo fijn te weten dat er wel hoop
is!” Die hoop ziet hij ook tijdens ‘We are Young’. Hij mag
daar getuigen van Gods werk en tegelijkertijd getuige
zijn van wat Hij doet in de levens van deze jongeren. “Je
ziet bladzijden in levens omgeslagen worden, soms wel
een heel boek.”
Joost besluit het gesprek met woorden die zijn karakter
typeren: “Ik vind het erg fijn dat binnen Mozaiek0318
het vertrouwen en de ruimte er is om jezelf te
ontwikkelen. Ik hoop dat God nog lang niet klaar met
mij is en ik sta open om me te laten leiden! Al is het
natuurlijk bijbelser om zelf heel klein te willen blijven.”
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Bert en Yvonne van der Goot (Barneveld)

DE ONTMOETING VAN
MOZAIEKERS

Een afspraak met z’n viertjes was snel gemaakt en na
even bijgepraat te hebben, werd het enthousiasme
alleen maar groter. Want doorpratend zagen we
mooie opties: zou het een start voor een Love2Meetgroep kunnen zijn? Wat zouden we praktisch kunnen
betekenen voor dorpsgenoten op het vlak van lief en
leed? Of met elkaar meerijden naar Veenendaal als
dat eens nodig is? En wat er dan allemaal nog meer te
bedenken valt...

UIT BARNEVELD
EN VOORTHUIZEN

tekst: Bert van der Goot • foto's: Rianne van den Hudding & Bert van der Goot

Tijd om spijkers met koppen te slaan! De taken waren al
gauw verdeeld: Hans en Rianne hebben een geweldige
locatie tussen Voorthuizen en Barneveld en kunnen
aardig wat mensen kwijt (op dat moment hadden we
nog geen enkel idee hoeveel Mozaiekers ons idee ook
leuk zouden vinden...). Ook zouden zij voor koffie en
thee zorgen.
Yvonne en Bert pakten het geregel op zoals het maken
van een uitnodiging, het verzamelen van adressen en
het emailverkeer met de dorpsgenoten.

Het begon met een idee. Zou het niet mooi zijn om
Mozaiekers uit ons eigen dorp bij elkaar te krijgen?
Kennismaken met mensen die bij je in de buurt
wonen? Zondag 17 september was het moment
waarop dat idee werkelijkheid werd: Mozaiekers uit
Barneveld en Voorthuizen ontmoetten elkaar
-na de 2e dienst- op een mooie locatie.
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Zo mooi dat God mensen op je pad brengt. Vaak is het
nog niet altijd duidelijk wat daarvan de bedoeling is,
maar soms wel. Zo bleken wij, Hans en Rianne van den
Hudding uit Voorthuizen en Bert en Yvonne van der
Goot uit Barneveld beiden het eerder genoemde idee
te hebben. De coördinatoren van Love2Meet zorgden
ervoor dat we konden connecten.

Men reageerde niet alleen massaal, maar ook bijzonder
enthousiast! Een enkeling had verplichtingen die dag,
maar gaf aan een volgende keer zeker van de partij
te willen zijn. Dat resulteerde in een opkomst van
een kleine 70 grote en kleine, maar bovenal mooie
Mozaiekers! Iedereen had zelf iets te eten en drinken
meegenomen zodat de buitentafel bol stond van allerlei
lekkers!
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Kerst 2017

DE ONTMOETING VAN MOZAIEKERS
UIT BARNEVELD EN VOORTHUIZEN

Het einde van het jaar. De dagen worden korter en
dan gaan de lichtjes weer heerlijk schijnen.

Hans en Rianne van den Hudding (Voorthuizen)

verdieping • Cees en Rommy

Ik hou van kerst, van licht, van dennenlucht en
van de sfeer... Ik hou van ballen en oliebollen... van
glühwein en alles wat sfeer maakt. Natuurlijk weet ik
wel dat het daar niet om gaat, maar toch speelt het
wel mee.
Begin november zoek ik de kerstliederen weer op in
mijn collectie kerst cd's en leg die dan klaar. Zo nu en
dan draai ik ze allemaal als er niemand thuis is… en
ik weet: daar gaat het allemaal niet om, omdat:
U is heden de Heiland geboren. Weet je wat dat
betekent? De Heelmeester is geboren! Hij die in staat
is alles wat wij onder de boom aan Zijn voeten willen
leggen te maken of te vernieuwen.
De weersverwachting voor die zondag was ‘wisselvallig’,
maar Zijn zegen rustte op deze ontmoeting en we
konden met elkaar genieten van een prachtige
nazomerse dag! De toon voor de sfeer was snel gezet: er
werd ontmoet en herenigd, kinderen vonden elkaar bij
de spelen die voor hun waren klaargezet, ontdekten de
trampoline, zaten bij het vuur met marshmellows op een
stokkie, er werd gegeten, gedronken en bloemen geplukt
in de pluktuin (www.pluktuinvoorjou.nl).
We hebben als eerste met elkaar gedankt en gebeden
voor deze prachtige dag waarna Gerlof en Gerlies Bokma
ons meenamen in het ‘speeddaten’ - een leuke vorm
van kennismaken. Een gezegende middag met mooie
gesprekken... en dan kan het zomaar gebeuren dat
iemand die vooraf zei: “Ik kom maar eventjes, hoor!”, als
laatste die middag vertrok...
Er wordt nog geëvalueerd, want er is gretig gebruik
gemaakt van de vellen papier die klaarhingen om je
opmerkingen en ideeën te spuien, maar dat het een
vervolg krijgt, lijkt zeker!
Hans en Rianne van den Hudding (Voorthuizen)
Bert en Yvonne van der Goot (Barneveld)
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Jezus is op aarde gekomen om alles wat kapot is en
niet meer werkt Heel te maken: relaties en gemeentes,
huwelijken, een baan, je opleiding, je verleden en je
toekomst maar het vraagt wel één ding van ons: dat we
naar die kast toe gaan en datgene eruit pakken wat niet
meer werkt: waar een wiel af is, waar een arm af is of
waar een stukje mist. Waar de batterijen van op zijn of
waar een oor van af is, wat niet meer stuurt en scheef
gaat. Kortom: waar je niks meer mee kan, dat wil HIJ
maken... maar je moet het zelf pakken.
Weet je... eigenlijk is die kerstboom een Christusboom.
Aan jou en mij vraagt Hij: “Mag ik je droom, je
toekomst, je verlangen en je hoop, mag IK dat allemaal
heel maken? Mag IK je Heiland zijn?”
Die vrede op aarde komt niet meer. Die droom is kapot
en dát is iets wat we onder de boom mogen leggen
en vragen: “Heiland, wilt U dat nieuw maken?” Er is
zoveel kapot gemaakt, vervuild en scheef gegaan dat
de Heiland zegt: “Ik kom terug als Heiland. Niet in een
stal maar op een paard en Ik zal afrekenen met de grote
kapot-maker."
En zie: Ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe Hemel
en een nieuwe aarde. En er zal gerechtigheid zijn en
vrede en oorlog zullen niet meer genoemd worden,
en Hij zal tranen afwissen en pijn zal er niet meer zijn.
Want zij hebben hem overwonnen door het bloed van
het lam en het woord van hun getuigenis.
Openbaringen 12: 10-11

Eigenlijk hebben wij niet zoveel aan een kerstboom. We
hebben veel meer aan die andere boom zonder takken
op één zijtak na. Met die zijtak is alles gemaakt.
Zie ik maak alle dingen nieuw…
Openbaringen 21: 1-7
Aan die grote boom op Golgotha zijn alle dingen
gemaakt. Aan die boom hing Hij en zei: “Het is volbracht,
het is klaar, het is genoeg.” De Heelmeester heeft toen
tentoongesteld, en van de grote kapot-maker de sleutels
afgenomen, en gezegd: “Over een korte tijd is het jouw
tijd. Dan kom IK terug en maak Ik alles nieuw.”
Echt Kerstfeest vieren is erkennen
dat ook al ben je nog zo sterk
je toch jezelf niet kunt verlossen
bekering is geen mensenwerk
Wie machteloos zijn handen uitstrekt
en schuld erkent die zal verstaan
dat ook vandaag alleen in Jezus
de grond ligt voor een nieuw bestaan
Wie als herder leert geloven
wie als wijzen zoekt en vindt
die zal verwonderd gaan ervaren
dat ook vandaag Gods trouw het wint.
In dat vertrouwen schrijf ik: “Hij maakt alles nieuw. Als
Hij komt met zijn eeuwigdurend Licht, zal het hier nooit
meer donker zijn. Steeds vaker verlang ik er naar… en tot
die tijd draai ik Stille Nacht en krijg ik kippenvel bij het
'Ere zij God in den Hoge'...”
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HOE WERKT HET?
van elkaar houden

God aanbidden

onze omgeving dienen

de pijlers
Wil je in contact komen met één van
aiek0318.nl
moz
act@
neem dan contact op met cont

Care
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Cees en Rommy van Harten
Binnen Mozaiek0318 is een team beschikbaar voor pastorale
zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan hulpvragen. Juist
in de gemeente, waar ruimte mag zijn voor gebrokenheid, willen
wij er graag voor jou zijn en samen zoeken naar een passende
manier om jou te helpen bij jouw hulpvraag. Kortom, een hart
voor mensen, dichtbij én veraf.

Communicatie
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Erwin van de Zande
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 verzorgen we allerlei communicatie-uitingen. Denk
bijvoorbeeld aan de website, de nieuwsbrief, Mijn Mozaiek,
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.

Connect
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Wouter en Frieda van de Hoef

63 204 80 | connect@mozaiek0318.nl
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.
Dit geven we binnen Connect vorm door:
• Alphacursus • Youth Alpha • Marriage- en
Pre-marriagecourse • Love2Meet-groepen.
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Facility en Beheer

MozaiekKids (0-12)

Serve

God aanbidden

God aanbidden

Pastor Kids: Lisanne Koudijs

God aanbidden

Tijdens de samenkomsten in de grote zaal staat er elke zondag
een team (leiding en buddy’s) klaar om de 400 kids op hun
niveau een eigen samenkomst te bieden. Daarnaast hebben we
nog de volgende activiteiten:
• Kids Church: een eigen dienst voor de kids van groep 3-8 op de
vierde zondag van de maand.
• Kids Praise: een eigen dienst voor de kids van groep 1-4 op de
tweede 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.

We willen graag aan hen die dat nodig hebben praktische hulp
geven. Dit kunnen allerlei vormen van praktische hulp zijn:
bij ziekte of om te helpen met boodschappen doen, koken,
oppas, administratieve hulp of andere klussen. Heb je dit nodig
om welke reden dan ook, dan kun je je praktische hulpvraag
indienen bij Serve.

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Marco van Schoonhoven

06 523 864 23. | facility@mozaiek0318.nl
Elk moment dat wij als gemeente samenkomen willen wij graag
de mensen dienen door hen op heel veel manieren welkom te
heten. Dat betekent dat wij graag helpen met parkeren, met
iedereen te begroeten die binnenkomt, door koffie en thee te
schenken en door het gebouw schoon te houden.
Daar zetten diverse teams zich voor in zoals het parkeerteam, het
koffieteam, de catering, het welkomstteam, de gastvrouwen/heren, de kosters, de BHV, de schoonmaakteams en de mensen
van het gebouwbeheer.

Financiën
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl
Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht
dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en
opbouw van de gemeente. Het team Financiën zorgt voor het
verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor
alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met
het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een
heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en
natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Grow
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Jim van Geest
Geloof in groei & groei in geloof!
Ons motto geeft het al aan: we willen binnen Mozaiek0318
mogelijkheden creëren waarin we met elkaar kunnen groeien om te
leven zoals God het bedoeld heeft.
We proberen daarom een gevarieerd menu aan onderwijs aan te
bieden waarbij we de volgende doelen hanteren:
• we willen je helpen om te groeien in jouw relatie met Jezus en Zijn
gemeente
• we willen, vanuit Bijbels perspectief, toerusting aanbieden gericht
op de verschillende rollen die je binnen onze samenleving inneemt
(man/vrouw, opvoeder, werknemer/werkgever etc.)

Mission
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Cees van Harten
Een onderdeel van onze Visie is ‘onze omgeving dienen’.
Mozaiek0318 is een gemeente die er naar verlangt om ook
Gods liefde uit te delen buiten onze gemeente. Dit kan onder
meer door ondersteuning te geven aan mensen of projecten die
passen binnen de visie en identiteit van onze gemeente. Wij
geloven dat daarin de aanbidding van onze God en het doen van
gerechtigheid hand in hand gaan.

van elkaar houden

onze omgeving dienen

We are Young (12-25+)
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Pastor Youth: Dick van Noort
Voor onze jongeren hadden we de 1e en de 3e zondagavond van
de maand voor elke leeftijdsgroep activiteiten. Vanaf september
2017 werken we met een heel nieuw programma.
• #Worship: 1e zondagavond van de maand een vette avond
voor alle jongeren. Het thema zal de rest van de maand gebruikt
worden bij de andere We are Young activiteiten
• #Clans: op locatie bij de clanleiders. Jongeren komen in kleine
groepen (Clans) op leeftijd van 12+, 15+, 18+ en 21+ bij elkaar.
Check Mijn Mozaiek.
• #Connect: 4e zondagavond van de maand een geweldige avond
voor ontmoeting. Ook deze avonden zijn alle jongeren welkom.
• #Travel: in de zomer van 2018 zullen we weer een jongerenreis
gaan organiseren.

Prayer
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen
Wij geloven dat gebed een belangrijk middel is om te groeien
in onze relatie met onze God en dat daarom het gebed de
motor is van alles wat we binnen de gemeente doen. Daarom
verlangen we ernaar dat we binnen onze gemeente meer
gaan groeien in het inhoud geven aan en het vormgeven van
zowel het persoonlijke als het gezamenlijke gebed. Daarvoor
bieden we trainingen aan, organiseren we avonden waarin het
gebed centraal staat en staan er na afloop van elke zondagse
samenkomst teams klaar om voor je te bidden, als je daar
behoefte aan hebt.

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Willy Koudijs

Worship
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Rebecca van der Kruijt en
Nanda Ravesloot

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.’
Vanuit Worship worden er verschillende activiteiten geregeld.
Iedere week is het worshipteam in touw om ons op zondagmorgen
(en op andere momenten waarop we samen komen) te dienen in
het aanbidden van onze God en ons te helpen. Het worshipteam
bestaat uit een veelheid aan mensen zoals aanbiddingsleiders,
bandleiders, muzikanten, vocals, cameramensen, technici, maar
ook mensen voor tekstprojectie, fotografie, licht en productie.
Daarnaast vinden we het een voorrecht dat we andere gemeenten
mogen dienen in het toerusten van de bediening van aanbidding
en door het schrijven van nieuwe aanbiddingsliederen.

Events
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Johan Ravesloot
Bij Events moet je denken aan “grotere” activiteiten buiten
de reguliere zondagen, zoals Kingdom Come Weekend, Kerst,
Landelijke dag van Aanbidding of de Vrijwilligers ontmoetingen.
Events is een team van projectleiders die de verschillende pijlers
helpt bij het organiseren van deze grote en kleine activiteiten. Zij
verbinden de verschillende pijlers.

ICT
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Herman Pol
ICT is verantwoordelijk voor de software, licenties en hardware
die we binnen de gemeente gebruiken. Een team van mensen
geeft support aan Mijn Mozaiek, de website van Mozaiek0318 en
de App. Daarnaast zorgen we ook dat het team in @home kan
werken.
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OPENBARINGEN 21: 1-7
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“...Zie ik maak
alle dingen nieuw… ”
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