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REDACTIONEEL
Misschien zag u het direct bij het openslaan van dit
Magazine: veranderingen in het blad. Want er is veel
veranderd in en om het Mozaiek0318 Magazine sinds
het begin van dit kalenderjaar. Dat was verfrissend,
soms ook spannend. Dat was prikkelend en tegelijk
uitdagend. De medaille van verandering heeft altijd
twee kanten. Want natuurlijk weten we ‘verandering
van spijs doet eten’. Dat betekent niet dat iets
exotisch, afwijkends of nieuws direct door iedereen in
zijn mond wordt gestopt. Het ‘nieuwe’ eten vraagt om
introductie, een goede omlijsting én vertrouwen.
Vertrouwen is een steeds terugkerend element binnen
mijn rol als hoofdredacteur. Ik word steeds weer
positief verrast door de energie en ideeën van de
redactie. Dit geeft mij elke editie vertrouwen in mooie
verhalen en prachtige foto’s. Aan de andere kant is
het ook mijn rol om vertrouwen aan anderen te geven.
Bijvoorbeeld aan het leiderschapsteam en aan nieuwe
redactieleden. En nu in het bijzonder: het uitdragen
van vertrouwen in de veranderingen rondom het
Magazine.
Wat er verandert, is zichtbaar en onzichtbaar voor u als
lezer. De stijl en vormgeving zijn in een nieuw jasje
gestoken. Dat zullen we de komende tijd finetunen,
helemaal passend bij de uitstraling van alle uitingen
die Mozaiek0318 offline en online doet. We werken
hiervoor samen met een nieuwe vormgever. Deze
zichtbare veranderingen hebben ook gevraagd om
onzichtbare, procesmatige wijzigingen. Een hele klus.
Met plezier kijk ik terug op de afgelopen tijd, waarin
we deze veranderingen hebben ingezet. Het heeft
naast een mooi Magazine veel goede, prikkelende
gesprekken opgeleverd. Met vertrouwen en
verwachting kijk ik vooruit naar de vruchten die het
nog op gaat leveren voor mij en anderen.
Voor dit moment wens ik u een viering van Pasen toe
met verhalen in dit Magazine, die ook u mogen voeden
in vertrouwen, in welke situatie u dit ook maar nodig
heeft. Gezegend Pasen!
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Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Alize Diepgrond

3

Hoe was je eerste
kennismaking met
Mozaiek0318?

Al vanaf de beginperiode ga ik naar
Mozaiek0318, toen nog in de Shelter
met maar een paar stoelen. Ik had
destijds al een relatie met Wilco.
Hij is niet gelovig opgevoed, maar
stond er wel voor open en wilde
wel met mij mee naar de kerk. We
zochten samen een kerk waar we ons
beiden thuis voelden en begonnen
onze zoektocht bij Mozaiek0318.
Dat voelde direct goed, dus zijn we
gebleven. Twee jaar geleden deden
we de Alpha-cursus en daarna zijn
we steeds bewuster met het geloof
bezig gegaan. Vorig jaar zijn we deel
geworden.
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Handen omhoog
of gevouwen?
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Waar zit je
in de Basiliek?

PASPOORT
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Relatie: 		
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Op een schaal van 1
tot 10: hoe kerkelijk
ben je?

Een 7,5 als je een gemiddelde
neemt van naar de kerk gaan en
op een christelijke manier leven.
Naar de kerk gaan is een heel goede
gewoonte geworden, dat doen we
heel trouw. En leven als christen kan
natuurlijk nooit perfect, daar is altijd
veel ruimte voor verbetering.

Wat kun je beter
dan wie dan ook?

‘Beter’ vind ik erg lastig om te
zeggen, maar ik denk dat ik wel
creatief ben. Mijn hoofd zit altijd vol
ideeën. Sommige kan ik gemakkelijk
zelf uitvoeren. Zoals de oude koffer
die ik wit geverfd heb en beplakt
met foto’s van Wilco en mij. Op
de bruiloft gebruikten we die als
‘cadeaudoos’. Maar ook vaak bedenk
ik iets en dan kan Wilco het maken.
De filmpjes met de GoPro maken we
samen. We zijn een goed team!

Vaak heb ik tijdens de aanbidding
mijn handen gevouwen op de stoel
voor me, soms openen ze dan
‘vanzelf’. Omhoog doe ik ze nooit.
Ik vond het eerder wel eens lastig als
ik anderen uitbundig en vol overgave
hun handen zag heffen en ik dat niet
kon of niet durfde. Hoe je God prijst
maakt echter niet uit, iedereen uit
zich anders en handen omhoog past
blijkbaar niet bij mij.

We zitten de derde stoelenrij van
links, dus in het midden eigenlijk,
net voor het camerateam. We gaan
altijd naar de vroege dienst, zodat we
de rest van de dag nog hebben voor
andere dingen. En zo beginnen we de
zondag meteen goed!
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Niet één persoon in het bijzonder,
dat is afhankelijk van de situatie.
Een vriendin die heel enthousiast is
bijvoorbeeld, een familielid die goed
kan luisteren, of iemand die heel
geïnteresseerd is. Iedereen heeft zo
wel dingen die ik bewonder. In z’n
algemeenheid probeer ik te leven
als Jezus, bij keuzes houd ik Hem
in mijn achterhoofd. Ik merk dat dat
steeds meer vanzelf gaat. Mijn eigen
gevoel richt zich steeds meer op
Jezus, Hij wordt steeds belangrijker
in mijn leven.

Ik werk op detacheringsbasis
en bij mijn vorige opdracht
moesten externen hun auto op
een parkeerplaats iets verder weg
parkeren, op zo’n 15 minuutjes
lopen. Dat is mijn stille tijd
geworden. ’s Ochtends begin ik de
dag in mijzelf pratend met God en
bid ik bijvoorbeeld voor iets waar ik
tegenop zie. Op de terugweg dank
ik voor wat goed is gegaan. Dat doe
ik nu nog steeds, maar dan op m’n
vouwfiets.

Elke editie stellen we 8 vragen
aan een recent nieuw deel van
Mozaiek0318. Dit keer aan Lisanne,
al jarenlang een trouwe bezoeker en
recent deel geworden. Welkom!

1
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Wanneer sta jij stil
bij je geloof?

Wie is een
voorbeeld voor je?

Lisanne Hovestad
24 jaar
Veenendaal
getrouwd met Wilco
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Wat is je favoriete
nutteloze bezigheid?

Ik heb pas recent de series van
Netflix ontdekt en net de laatste
aflevering van ‘Velvet’ gekeken.
Dat gaat over een Spaans
modewarenhuis uit de jaren ’50.
Echt een vrouwenserie, maar niet té
zoetsappig. Da’s best nutteloos denk
ik. En verder kan ik urenlang dingen
online opzoeken en er vervolgens
niets mee doen. Dan weet ik van een
vakantiebestemming precies wat
de beste reistijd is, de voordeligste
tarieven en wat je écht moet zien,
maar zijn we helemaal niet van
plan om op vakantie te gaan. Op
dit moment is er overigens weinig
ruimte voor nutteloze tijd, want we
hebben net de sleutel van ons nieuwe
huis gekregen, dus we zijn lekker
druk aan het klussen.
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brief door
NABIL

Een jaar geleden, op Goede Vrijdag 2017, gaf Nabil
zijn leven aan de Heer. De weg daarnaartoe was
geen makkelijke. Integendeel, hij is door diepe dalen
gegaan. Echter heeft God een groot wonder in zijn
leven verricht. En nu mag hij Jezus kennen en Zijn
liefde ervaren. Het leven van Nabil vertelt een verhaal
van hoop. Dat verhaal wil hij graag met anderen delen,
daarom heeft hij een brief opgesteld. Deze brief heeft
hij altijd bij zich en deelt hij uit. Zo mocht ook een van
onze redactieleden zijn brief ontvangen. Toeval? Dat
kan haast niet. Met Pasen, de tijd van hoop en nieuw
leven, is het tijd om Nabils getuigenis met de hele
gemeente te delen.

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Regina van de Munt
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Lieve broer/zus,
Drie jaar geleden ben ik door God aangeraakt. Hij
zei tegen me: “Houd mijn rechterhand vast! Alles
komt goed.” Ik ervoer diepe vrede, rust, liefde
en enorme blijdschap. Jezus leeft en de Heere
heeft mijn leven gered! Daarom wil ik graag mijn
verhaal en getuigenis met jou delen. Een verhaal
van hoop.
De Heere heeft mijn leven veranderd. Ik zat in
de diepste greep van de duisternis maar Hij heeft
me overgebracht naar het Koninkrijk van licht,
liefde, vrede en hoop. De Heere Jezus is mijn
God die mij nooit in de steek heeft gelaten, mijn
Redder die mij uit de greep van de duisternis heeft
bevrijd en mijn Koning en mijn Held. De Weg, de
Waarheid en het Leven.

Ik ervoer diepe vrede, rust, liefde
en enorme blijdschap. Jezus leeft en
de Heere heeft mijn leven gered!

Mijn naam is Nabil en ik ben in 1987 geboren in
Saoedi Arabië. Ik kom uit een Islamitisch gezin
als derde van de zeven kinderen. Mijn ouders
komen uit Somalië en mijn vader werkte als
gastarbeider in Saoedi Arabië. Ik had een prima
jeugd, volgde de basisschool en kreeg onderwijs
over het islamitische geloof. Ik kende het eerste
hoofdstuk van de Koran uit mijn hoofd.
Op mijn negende raakte mijn vader zijn baan
kwijt en moesten we het land binnen drie dagen
verlaten. Terugkeren naar Somalië was niet
mogelijk vanwege de burgeroorlog en daarom
vluchtten we naar Ethiopië voor een korte periode.
Uiteindelijk gingen we naar Yemen.
In de drie jaar die daarop volgde ben ik door
een nachtmerrie gegaan. Ik kreeg te maken met
onrecht, armoede, angst, eenzaamheid, seksueel
misbruik, martelingen en een bijna-doodervaring.
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Twee maanden later heb ik me laten
dopen en mijn keus gemaakt om
Mijn vertrouwen in de familie, mensen, de wereld
Jezus te volgen met heel mijn hart.
en bovenal het vertrouwen in Allah raakte ik
volledig kwijt. Ik maakte op dat moment de keuze
om de rest van mijn leven alles alleen te doen en
overal over te zwijgen.

Op mijn dertiende ben ik met mijn broer en tante
naar Nederland gevlucht. We woonden twee
jaar lang op het asielzoekerscentrum en kregen
vervolgens een verblijfsvergunning en een huis
toegewezen. Dit voelde als een nieuwe kans
en ik besloot om mijn verleden achter
me te laten en mensen te vergeven. Ik
doorliep de middelbare school zonder
problemen en meldde me aan bij de
militaire dienst om te gaan dienen.
Ik had het diepe verlangen om op te
komen tegen onrecht.
Mijn jongensdroom om marinier
te worden kwam uit en ik ging
op uitzending. Daar raakte ik
betrokken bij een vuurgevecht waar
gewonden en doden vielen. Dit was de
druppel die de emmer deed overlopen.
Daarnaast realiseerde ik me dat militair
ingrijpen niet de oplossing was waar ik naar
zocht voor vrede van de wereld.
Vanaf dat moment viel ik onder de greep van
de duisternis, een soort geestelijke gevangenis.
Mijn identiteit werd deel voor deel gebonden
en ik raakte mezelf meer en meer kwijt. Binnen
drie jaar tijd was ik volledig naar de afgrond
afgegleden en zag ik geen sprankje hoop meer.
Ik probeerde mijn rust in de wereld te zoeken maar

kon het daar niet vinden. Vervolgens ging ik op
zoek naar God en de betekenis van het leven. Ik
verdiepte me in verschillende religies. Allereerst
de Islam, ik begon me in de Koran te verdiepen
maar vond geen rust in mijn hart. Toen ging ik
verder met mijn zoektocht naar God, binnen het
Boeddhisme. Ik verdiepte me in de leer van de
Soetra en Tantra maar ook hier kreeg ik geen rust
over. Ik vervolgde mijn weg op zoek naar God
binnen het Christendom.
Hoe meer ik me verdiepte in het Christendom
hoe heftiger de geestelijke strijd werd. Het
lukte me niet om te spreken en daarom
kon ik het met niemand delen. Mijn
zoektocht naar God leek zinloos en ik
voelde me compleet afgeschreven.
Onder de greep van de duistere
machten werd ik geestelijk
aangevallen. Ik werd bezeten en
raakte mijn eigen wil kwijt. Ik werd
zo enorm gekweld dat ik hierdoor
uiteindelijk geen uitweg meer zag. Ik
heb toen geprobeerd om uit het leven
te stappen.
God zij dank is deze poging mislukt en heeft
de Heere mijn leven gered. De volgende dag heb
ik een Bijbel aangevraagd en begon ik te lezen.
Voor het eerst ervoer ik echte rust in mijn hart.
Ik las de Bijbel van begin tot eind. Toen ik de
Bijbel had uitgelezen, zowel het Oude Testament
als het Nieuwe Testament ontdekte ik welke God
tegen me gesproken had: “Houd mijn rechterhand
vast! Alles komt goed.” Het was de God van
Abraham, Izak, Jakob, Mozes, Elia, en David. De
God van de Bijbel. De rechterhand van de levende

Daarnaast realiseerde ik me dat
militair ingrijpen niet de oplossing
was waar ik naar zocht voor vrede
van de wereld

Toen ik geen enkele
hoop meer zag kwam
Jezus en Hij heeft
alles ten goede
gekeerd. Hij heeft me
gegeven
God is Zijn Zoon, de Heere een
Jezusnieuw
Christus,leven
de
Messias die mijn leven heeft gered. De God van
vol van geloof, hoop
Liefde.
en liefde.
Ik kon het me nooit voorstellen dat het ooit
goed
ging komen maar de Heere heeft de waarheid
gesproken toen Hij tot me sprak. Nu precies drie
jaar later ben ik samen met de Heere door de diepste
duisternis gegaan. Jezus heeft me beschermd en
mij door de duisternis heen gesleept. Op Goede
Vrijdag 2017 heb ik mij bekeerd en mijn leven
aan de Heere gegeven. Twee maanden later heb ik
me laten dopen en mijn keus gemaakt om Jezus te
volgen met heel mijn hart.
Leren wandelen met Jezus gaat met vallen en
opstaan van mijn kant. Maar zijn liefde en genade
dragen me er doorheen. Het is niet meer zoals
het was. Ik hoef het nooit meer alleen te doen en
Hij helpt me op mijn weg. Hij heeft mijn wonden
verbonden en gebroken hart genezen. Hij heeft
de strijd tegen de duisternis voor me gestreden
en overwonnen. Gods liefde is het mooiste wat
ik ontdekt heb. Ik voel me enorm gezegend en
bevoorrecht om met Hem te mogen wandelen, in
Zijn liefde, vrede, blijdschap en vrijheid.
Toen ik geen enkele hoop meer zag kwam Jezus
en Hij heeft alles ten goede gekeerd. Hij heeft me
een nieuw leven gegeven vol van geloof, hoop en
liefde. Ik ben enorm dankbaar voor de verandering
die ik heb mogen ervaren. Ongeacht hoe diep
de duisternis om je heen is of de duisternis en
gebondenheid in je ziel, er is nog altijd hoop door
het goede nieuws van Jezus Christus. Hij houdt
van je! Ik wil deze hoop met jou en de hele wereld
delen. Alle eer en glorie gaat naar de HEERE.

Nabil Awees
Sheikh Mohamed
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JONG &
OUD OVER
LEVEN &
DOOD

PASEN:

vieren dat het leven de dood heeft overwonnen! Het
Paasverhaal bevat enorm veel tegenstellingen: leven en dood,
Hij die zonder zonde was en wij die zondaren waren en tenslotte
ook nog het kruis en het graf met daar tegenover de opstanding.
Misschien juist daarom goed om over dit bijzondere feest te praten
met jong en oud. Een gesprek met Julia van 11 jaar en meneer
Neerhof van 77 jaar oud, twee voor elkaar nog onbekende delen
van Mozaiek0318.

Hoe vieren jullie Pasen?
Julia: “Meestal gaan we naar de kerk, komen
mijn opa en oma en gaan we ’s middags naar het
bos. En we gaan lekker eten.”
Meneer Neerhof: “We gaan in ieder geval feest
vieren! Maar hoe? We hebben nog niets gepland,
maar meestal ontmoeten we onze kinderen en
kleinkinderen en praten we gezellig bij.”
Kan jij en kunt u uitleggen wat Pasen is?
Julia: “Dat Jezus aan het kruis is gestorven voor
ons.”
Meneer Neerhof: “Een bijzonder feest. Met Kerst
wordt Jezus geboren, op Goede Vrijdag komt Hij
in actie en met Pasen ook. Hij heeft de zonde en
de dood overwonnen. En met Pinksteren komt
Hij dan weer in actie; Hij maakt plaats voor de
Heilige Geest. Jezus komt dus echt voor ons in
actie!”
We praten over leven en dood. Julia, waar
denk jij aan bij de dood?
Julia: “Aan een begrafenis, aan verdriet, aan
zwart en rouwen…”
Meneer Neerhof: “Ja, dat is de dood hè? Maar ik
denk dat het verschil maakt of je christen bent of
niet. Als je van Jezus bent, dan weet je dat er nog
wat komt.”
Julia: “Ja! Leven!”
En meneer Neerhof, waar denkt u aan bij
het leven?”
Meneer Neerhof: “Leven biedt hoop en
perspectief. Het leven zit al in een pitje.”

Julia: “Dat klopt helemaal en dat vind ik heel
bijzonder. Het leven kan heel groot zijn, maar
het zit al in een klein pitje en dat is heel klein.
Ook weer een tegenstelling!”
Wat betekent Pasen voor u/jou?
Meneer Neerhof: “Leven en opstaan. Als iets
tot leven komt, kan je niet blijven zitten. Dat
geweldige verhaal, dat wil je in je leven tot
uiting brengen. Dat wil je laten zien door je
houding, door je woorden en in je handel.
Vroeger zei men: ‘een christen herken je aan het
gelaat, het gewaad en het gepraat.’ Je wil het
laten zien.”
Julia, begrijp je dat wat men vroeger zei?
Julia: “Ja, dat denk ik wel.”
En ben je het daarmee eens?
Julia: “Nee, het gaat er ook om hoe je denkt. Om
het hart.”
Wat betekent Pasen voor jou?
Julia: “Dat Hij zoveel voor ons heeft gedaan.
Daar mogen wij echt heel blij om zijn.”
Wat willen jullie elkaar nog toewensen?
Julia: “Ja, ik wil meneer Neerhof veel vrede en
zegen van de Here God toewensen. En dat u nog
een heel fijn leven zult hebben.”
Meneer Neerhof: “Julia, ik wens je toe dat de
liefde van de Here Jezus overvloedig zichtbaar
wordt in jouw leven. En ik wil je ook feliciteren
dat jij Jezus kent en Jezus jou.”

Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt
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MOZAIEK0318 DELEN
9 november 2017 t/m 16 maart 2018

Nieuwe delen
Lisanne Akershoek
Jelle Algra
Joost Algra
Stijn Algra
Johan van Amerongen
Fleur van Amerongen
Mayoke Baars
Emma Bakkenes
André van Beek
Quinten van Beek
Marijn van Beek
Daniel van Beek
Daniel van Beek
Femie van Beek
Yannick van Beek
Annelies van Beek
Levi van den Berg
Evi Liora van den Berg
Margien van Berkum
Mark Beudeker
Auke Beudeker
Annemieke Beudeker
Aaron Bleijenberg
Marjan Boers
Mick
Nick Bouwman
Anna Bouwman
Geurt Brenkman
Janneke Brenkman
Tom Brenkman
Noor Brenkman
Gijs Brenkman
Egbert van den Broek
Ruben Broer
Anne de Bruin
Jeanine Burgers
Rimano Daalhuisen
Mareno Daalhuisen
Norah Diepeveen
Gerda van Dijk
Cees van Dijk
Stef van Dijk
Peter Dijkstra
Joanne Dijkstra
Tim Dijkstra
Ben Dijkstra
Lize Dijkstra
Xiano Dijkstra
Lars Doelman
Adrienne van Driel
Jasmijn Elsenaar
Noah Elsenaar
Sifra Freeke
Amée van Gent
Liam Gerritsen
Wabe de Glee
Elly de Glee
Daan de Glee
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Hannah de Glee
Sifra de Glee
Thamar de Glee
Abèni de Glee
Olaitan de Glee
Marjolein Goedegebuur
Anton Gouman
Bieneke Gouman
Thesse Grasstek
Sil de Groot
Els de Groot
Remco de Groot
Britt de Groot
Simone Guijt
Corjan Guijt
Jeannet Hannisse
Herman Heres
Thirza Heres
Joas Hindriks
Levi van de Hoef
Alisa Hol
Gert-Jan den Hollander
Luuc Hooijer
André Houdijk
Nellie Houdijk
Sanne Houdijk
Lieke Houdijk
Riek Hovestad
Lisanne Hovestad - Burgers
Jan Hubers
Annemarie Hubers
Robert Izeboud
Hidde de Jong
Dominique van Kerkhof
Joella Keuken
Peter de Kleuver
Carmen de Kleuver
Angelina Klok
Sjoerd Klumpenaar
Peter Koetsveld
Alie Koetsveld
Naomi Koetsveld
Alieke Koetsveld
Mylon Kok
Petra Koster
Geert Kramer
Christine van Kruistum
Louisa Laycock
Sabine de Leeuw
Martin de Leeuw
Dirma de Leeuw
Daphne de Leeuw
Jasper de Leeuw
Dennis Leever
Trudy Leever
Marco van de Loenhorst
Richard Lokhorst
Alinda Lokhorst
Mandy Lubbersen
Naváro Luhulima

Gerard ter Maaten
Noah ter Maaten
Lisa ter Maaten
Gerson van Manen
Sander Matser
Vera Meijerink
Brian van Middendorp
Hester Moll
Rebekka Muller
Mathias Nienhuis
Christel Nienhuis
Eveline Nieuwburg
Douwe van Oeveren
Edwin Oosterom
Wilma Oosterom
Thirza Oosterom
Boaz Oosterom
Antoine Pieters
Mariska Pieters
Milena Pieters
Ruben du Preez
Robert du Preez
Petra du Preez
Jari Prinsen
Luna Prinsen
Wessel Roks
Jochem Roks
Sophie Roks
Martijn te Roller
Gerda te Roller
Marc-Jan te Roller
Ellemijn te Roller
Bas Rozendal
Willem Rozendal
Paulien Rozendal
Jochem Rozendal
Sara van Santen
Floris van Santen
Jonas van Santen
Annelies van Santen
Wesley Scherrenberg
Isabel Scherrenberg
Lucas Scherrenberg
Sofie Scherrenberg
Melissa Schierboom
Jordy Schierboom
Amadee Schierboom
Mirelle Scholtus
Valerio Schroeder
Bas Schuurman
Tessa Schuurman
Gerda van Silfhout
Sander Smit
Marcia Smit
Bram Smit
Elia Smit
Jort Smit
Sander Stam
Bertine Stam
Dana Stam

William Stoel
Daniëlle Stoel
Rob Stoker
Esther Stoker
Liam Stoker
Nick Stoker
Tygo Takken
Livia Tulp
Wilma Veldhuizen
Sophie Veldhuizen
Fenna Venhuizen
Melissa Verweij
Manuel Verweij
Rachel Verweij
Rafael Verweij
Christian Vink
Marleen Vink
Madelief Vink
Olivier Vink
Marieke de Visser
Christian Vos
Pim van Voskuilen
Franklin van Voskuilen
Sandra Wegenaar
GertwinWevers
Danielle Wevers
Rudger Wevers
Theimen Wevers
Joko Wind
Judith Wind
Kees Zeevat
Eefje Zeevat
Marleen van der Zwan
Thomas van der Zwan
Tim van der Zwan
Ruben van der Zwan
Daniel van der Zwan

Uitgeschreven delen
Oscar Bassie
Martin van de Beek
Teri Lynn van de Beek
Piet van de Beek
Anna van de Beek
Harmina van de Beek
Jan Broedersz
Tineke Broedersz
Steef Broekhof
Vera van Ekris
Ingeborg Koornstra
Elly de Ronde
Ruben de Wit
Jacob van Wondergem

Overleden delen
Teri Kovacs
Overleden op: 03-03-2018

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
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‘CONNECTED’ MET ALLE
ANDERE MOZAIEKERS

Waarom zijn die online ontwikkelingen zo belangrijk voor
Mozaiek0318?
De gemiddelde leeftijd van bezoekers en delen van onze gemeente
ligt zo tussen de 30 en 35 jaar. Dat is extreem jong! We willen hen
graag allemaal bereiken. E-mail is niet langer het meest gebruikte
digitale communicatiekanaal. Jongeren zitten wél dagelijks op
YouTube, Instagram en andere sociale media. Wil je hen bereiken,
dan moet je de middelen gebruiken waarop zij bereikbaar zijn. De
mobiele telefoon bijvoorbeeld. Daarom willen we ook de app veel
meer gaan promoten.
En hoe zit het met de websites, drie stuks maar liefst?
De website van Mozaiek0318 is er voor iedereen, maar richt zich
met name op mensen die Mozaiek0318 (nog) niet zo goed kennen.
We hebben het voor hen makkelijker gemaakt om de info te vinden
die ze zoeken. De websites van ‘We Are Young’ en ‘Mozaiek
Worship’ vind je via de homepage, maar hebben ook hun eigen site
omdat we vinden dat deze onderdelen die aandacht verdienen. Voor
onze eigen delen hebben we natuurlijk ‘Mijn Mozaiek’.

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Regina van de Munt

Ik ben ook wel benieuwd hoe het nu gaat met ‘Mijn Mozaiek’,
wordt het goed gebruikt?
Er zijn een aantal heel actieve groepen, dat is heel mooi om te
zien. Serve, Kids, Love2Meet en ‘We are Young’ gebruiken het
platform voor onderlinge communicatie en delen van informatie en
documenten. Hartstikke handig en precies waar het voor bedoeld
is: contact maken. Zo kun je ook heel gemakkelijk gegevens van
mede-Mozaiekers opzoeken.

Het is al ruim een jaar
geleden dat ‘Mijn Mozaiek’
geïntroduceerd werd. Een
online omgeving met al
bijna
3.000
gebruikers!
Daarna zijn ook de app ‘Mijn
Gemeente’ en recent drie
nieuwe websites gelanceerd.
Er gebeurt veel dus. Hoogste
tijd om weer eens bij te
praten met Herman Pol,
coördinator ICT.
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Vindt iedereen dat OK, dat gegevens beschikbaar zijn?
Juist opzoeken van gegevens is een veelgebruikte functie, dus
veel mensen zijn er juist blij mee. En iedereen beheert zijn eigen
gegevens. Als je liever niet wilt dat deze zichtbaar zijn, dan kan
je het zelf ‘uitzetten’. Overigens moet je eerst inloggen, dus je
gegevens zijn alleen voor leden toegankelijk. Verder voldoen we
juist op deze manier volledig aan wetgeving rondom privacy. In
mei zal er nieuwe, strengere regelgeving van kracht zijn. Door deze
maatregel om alle data op één plek vast te leggen en mensen zelf
beheer erover te geven, voldoen we als Kerk aan deze wetgeving.

telefoon hebt beveiligd met een code. Het is zo gebouwd dat als jij
je telefoon of tablet niet beveiligd hebt, de app automatisch uitlogt.
Zo voorkomen we dat iemand onrechtmatig de app gebruikt.
Daar is goed over nagedacht! Er is heel wat gebeurd in een
jaar tijd, hoe doe je dat?
Het is deels mijn karakter; als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook
voor. En probeer ik anderen mee te krijgen in mijn enthousiasme.
Gelukkig zijn er mensen die mijn passie delen, met elkaar hebben
we het zover kunnen brengen. Het supportteam is drie man sterk,
daarnaast leveren Communicatie, Contact, de voorgangers, de
coördinatoren en de schrijvers een grote bijdrage.
Wat kunnen we hierna verwachten? Ik hoorde al iets over een
‘Kids Check -in’?
Klopt! Dit jaar willen we de app uitbreiden, met veel aandacht voor
het kinderwerk. Zowel voor het gemak als de veiligheid zullen we
een digitale check-in maken. Als ouder kun je met de ‘Kids Checkin’ je kind eenvoudig aanmelden voor de juiste groepen.
Een andere mooie feature is het digitaal collecteren, via iDeal of
machtiging. Dat maakt doneren tijdens de dienst nog makkelijker.
Heb je nog een laatste uitsmijter?
Download meteen de app! Hij wordt nog uitgebreid, maar is nu
al interessant. Op je beginscherm zie je direct de laatste preken,
nieuws en berichten. En je kunt binnen groepen berichten sturen,
waarbij de ander een notificatie krijgt, net als bij WhatsApp. Zo
wordt je bericht veel sneller gezien. En als je tussen de app en de
website switcht, hoef je niet opnieuw in te loggen, je gegevens
worden automatisch overgenomen. Handig als je bijvoorbeeld een
aanmeldformulier wilt invullen, scheelt een hoop typen! Tot slot:
heb je tips of vragen, dan kan je altijd bij ons terecht via support@
mozaiek0318.nl.

Klinkt goed! Stel ik gebruik ‘Mijn Mozaiek’ nog niet, wat moet
ik nu doen?
Als je naar de website gaat, zie je in het menu ‘Mijn Mozaiek’
staan. Je hebt dan een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk
deel heeft die gekregen, maar kan je daar eenvoudig opnieuw
opvragen. Ook niet-delen die wel actief zijn in de bediening,
hebben binnen hun pijler een account. Dat is een Gast-account met
beperkte toegang.
En de app die heet ‘Mijn Gemeente’, hoe vind ik ‘Mijn Mozaiek’?
Je downloadt vanuit de Google Play Store of Apple App Store eerst
de app ‘Mijn Gemeente’. Dat is een app van Kerkspot, waar wij
mee samenwerken. Bij domeinnaam vul je onze website in: www.
mozaiek0318.nl. Je ziet dan de ‘algemene’ gegevens. Klik op het
menu en vervolgens op ‘Login’. Na invullen van je gebruikersnaam
en wachtwoord krijg je de gegevens van jouw persoonlijke Mijn
Mozaiek-account te zien. Wat heel handig is: als je eenmaal
ingelogd bent, hoef je dat niet telkens opnieuw te doen. Mits je je
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Geboortes
9 november 2017
t/m 16 maart 2018

Emma Cornelia
Maria Bakkenes
02-03-2018

Evi Liora
van den Berg
23-12-2017

Aaron Benjamin
Bleijenberg
21-01-2018

Norah Joelle
Diepeveen
13-01-2018

Levi
van den Berg
06-01-2018

Sifra Freeke
09-02-2018

Ada Salomé
van Gent
29-12-2017

Joas Jedidja
Hindriks
23-12-2017

Levi Jozua
van de Hoef
14-01-2018

Luuc Hooijer
13-01-2018

Hidde Benjamin
de Jong
30-11-2017

Naváro Daniël
Robbert Luhulima
14-11-2017

Matteo Martina
14/12/2017

Douwe Thomas
van Oeveren
19-12-2017

Ruben Ezra
du Preez
18-02-2018

Liva Juliet Tulp
07-01-2018

Olivier Vink
08-02-2018

Fenna Hannemijn
Venhuizen
20-11-2017

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

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling

Caritasgroep

0318-30 04 87 / 06-24 41 59 43
www.caritasgroep.nl / info@caritasgroep.nl

06 - 41 19 19 28

info@rudyboone.nl

u i t vuaiat rvtabaergtezloe ri dge r

Voor onderhoud en reparatie
aan woning en bedrijfspand

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Voor behangen en schilderen, maar (bijvoorbeeld) ook voor
het plaatsen van schuttingen kunt u bij mij terecht.
Daarnaast kunt u mij inhuren voor talloze
andere klusjes, kleine reparaties, enz.
Neem gerust contact op voor
een vrijblijvend gesprek of offerte.

RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening
06 - 41 19 19 28
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info@rudyboone.nl

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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GELOOFS(OP)VOEDING
VOOR GROTE
EN KLEINE
MENSEN
Tekst: Femke Muit
Foto: Lisa Hoogmoed

Iedere zondag worden zo
gemiddeld 85 kinderwerkers
onderwezen door 550
kinderen (en visa versa)
Iedereen heeft een eigen manier waarop hij
of zij kennis en vaardigheden ontwikkelt.
Voor kidspastor Lisanne Koudijs is één
ding duidelijk: “Iedereen die met kinderen
omgaat, groeit er zelf van”. Mozaiek0318
is gezegend met een grote hoeveelheid
kinderen. Dit belooft dus wat voor de
volwassenen! Vanuit de visie dat ieder
kind zich geliefd voelt, Jezus leert kennen
en zo Gods liefde uit gaat delen, heeft
Lisanne met een team vorig jaar een plan
geschreven voor een vorm van kinderwerk
die beter aansluit bij de huidige vraag/
situatie. Samen met het voltallige team van
370 kinderwerkers wordt dit plan nu verder
doorontwikkeld.
De eerste signalen, dat de nieuwe aanpak
werkt, zijn er. Kinderwerkers kunnen zich
inzetten op een manier die beter bij ze
past. De kinderen worden meer gezien,
omdat ze na het plenaire deel van de dienst
in kleinere groepen het verhaal verwerken.
Dit geeft meer rust voor zowel kinderen als
volwassenen. De groepsindelingen wordt
zoveel mogelijk op maat gemaakt. Kinderen
die sneller overprikkeld raken kunnen zo
beter deelnemen aan de dienst. Ook is er
voor kinderen, die gebed of een luisterend
oor nodig hebben, altijd iemand vanuit het
team van KidsCare beschikbaar.
De Bijbelkennis is verwerkt in een
programma. Persoonlijke inbreng van de
kinderwerker is daarbij mogelijk, maar
niet noodzakelijk. De boodschap wordt
op een manier overgebracht dat iedereen
er in het dagelijks leven gebruik van
kan maken. Zo wordt er gewerkt aan het
bouwen van geloofsvertrouwen in een God
die heel dichtbij wil zijn. En dit wordt ook
zo ervaren. Met name als de kinderen zelf
getuigen, ja dat doen ze (!), van wie de Heer
voor hen en een ieder wil zijn.
Tijd om Lisanne onze kidspastor beter te
leren kennen!
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Lisanne, wil je ons wat meer
vertellen over jouw hart voor
kinderen?
God raakt mijn hart door kinderen
heen. Ik zie Jezus in ze. De vreugde
die kinderen in zich hebben, hun
onbevangenheid, hoe puur ze zijn
en zelfs hun rake opmerkingen. Ik
vind dit geweldig om te zien en
kan daar zo van genieten!
Ik proef je enthousiasme, heb
je hier een voorbeeld van?
Ik kan me nog heel goed een
moment op het podium herinneren
waarin alle kids mochten gaan
zitten. Er werd een lied gezongen
en tijdens dit lied deden de
kinderen hun handen open en
hun ogen dicht. De kinderwerkers
die er bij zaten, baden voor de
kinderen of gaven een woord
door die God tegen hen sprak.
Als je dan die koppies ziet van
de kinderen, zo vol overgave!
Wachtend op het moment dat er
voor hen werd gebeden of wat
tegen hen werd gezegd. Ik zie
nog het stralende gezicht van het
meisje tegen wie ik mocht zeggen:
‘’Je bent mooi, God houdt van
je!’’. Wij vinden het zo belangrijk
om zulke momenten met de kids
te hebben, want wij willen dat elk
kind zich gezien, speciaal, van
waarde en geliefd voelt.
Het raakte mij, omdat ik op dat
moment zo intens Gods liefde
voelde voor kinderen. Zijn hart is
zó groot en Zijn liefde is zó intens,
het is haast niet in woorden te
beschrijven. Zoveel houdt Hij van
jou, mij en elk kind!
Het delen van je ervaringen
werkt aanstekelijk. Vertel
nog eens over een bijzonder
moment
dat
je
hebt
meegemaakt.
Een ander bijzonder moment was
tijdens Kidschurch waarin we
als thema hadden: ‘Gods stem
verstaan’. Er werd gebeden en de
Heilige Geest werd uitgenodigd
om te spreken tot onze kinderen.
Na dit gebed werd er gevraagd
wie het idee had dat God wat
tegen hem of haar zei. Een aantal
kinderen staken hun hand op en
deelden wat zij dachten dat God

tegen hem of haar had gesproken.
Een daarvan was een jong meisje
dat zei: “God zei tegen mij dat Hij
mij zal helen”. Ik werd toen wel
even stil en kreeg tranen in mijn
ogen. God spreekt tot onze kids.
Hoe gaaf! Hoe
meer ik ga zien hoe God door
onze kinderen heen werkt, hoe
harder mijn hart gaat kloppen en
hoe meer ik verlang van Gods
aanwezigheid in onze kinderen.
Het is ons de afgelopen
weken niet ontgaan dat er
binnen het kinderwerk veel is
veranderd. Andere ruimtes,
andere structuur, veel meer
kinderwerkers en een nieuwe
visie waar jullie vanuit werken.
Kan je hier wat meer over
vertellen?
Onze visie begint dat wij ernaar
verlangen dat elk kind zich
geliefd voelt. We vinden dit enorm
belangrijk, omdat het één van de
grootste behoeftes is die wij als
mens hebben. Gezien worden,
ergens bij horen en weten dat je
van waarde bent. Ik geloof dat
als kinderen op jonge leeftijd al
weten dat Jezus van ze houdt, dat
ze prachtig en uniek zijn gemaakt,
dat God een plan met hen heeft,
dat er dan een basis wordt gelegd
voor de rest van hun leven. Jezus
wil in de harten van onze kids
wonen, Hij wil een relatie met de
kids, omdat zij er toe doen in deze
wereld!
Hoe kijk jij naar de toekomst
als het om onze kinderen gaat?
Kinderen zijn onze toekomst
en ik geloof dat kinderen
verandering brengen. Is het
daarom niet belangrijk dat wij
NU gaan investeren in onze
kids? Wij willen er toch voor
zorgen dat onze kinderen weten
dat zij geliefd zijn? Dat zij Jezus
zullen ontmoeten en met Hem
willen leven? Veel ouders die ik
ontmoet, vinden het belangrijk
om zelf gevoed te worden en te
groeien in hun relatie met God,
en terecht! God is het waard dat
wij Hem aanbidden, dat we van
Hem houden en leven met Hem.
En dat is ook wat wij willen voor
elk kind!
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SERVE
Dien de ander zoals Ik
ook jou heb liefgehad

Zolang er
leven is

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Lisa Hoogmoed

Weet dat Ik er immer zijn zal,
God is Mijn getuigenis,
Steeds opnieuw zal Ik overwinnen,
Steeds, zolang er leven is.
Nu de dood is overwonnen,
’t Licht won van de duisternis,
Zal Mijn Licht voor eeuwig schijnen,
Ja, zolang er leven is.
Liefde is wat Ik wil geven,
Liefde en vergiffenis,
Liefdevol wil ‘k met jou leven,
Steeds, zolang er leven is.
Mijn hand zoekt steeds naar de jouwe,
Mijn stem, die vol vrede is,
Roept om jou naar Huis te leiden,
Ja, zolang er leven is.
Ja, zolang zal Mijn Licht schijnen,
’t Licht wat Levend Water is,
Kom tot Mij en leef Mijn Liefde,
Steeds, zolang er leven is.
Marco van den Berg

Het is maandagavond en we zijn in het nieuwe appartement van Alisa. Het is nog helemaal donker, maar al snel heeft
iemand het licht gemaakt en kan er geklust worden. Alisa heeft twee weken geleden te horen gekregen dat ze dit
nieuwe appartement kan betrekken en moet volgende week al haar oude woning uit. Het is heel even stressen, want
hoe organiseer je een complete verhuizing in 3 weken tijd? Een bemoeilijkende factor is dat Alisa een lichamelijke
beperking heeft, waardoor ze in een rolstoel zit en dus zelf niet zoveel kan doen als ze zelf zou willen. Ze werd getipt
over ‘Serve’, binnen no-time stonden er hulptroepen klaar!

Alisa
Alisa Hol is 30 jaar oud en nog maar net deel van Mozaiek0318.
In de zomer startte ze haar zoektocht naar een nieuwe gemeente
en begon haar oriëntatie in Mozaiek0318. “Ik ging op vakantie
in Mozaiek0318 en ben nooit meer vertrokken”. Ze kende
aanvankelijk nog weinig mensen binnen de gemeente. “Dat was
om te oriënteren wel prettig,” vindt ze. “Ik kon rustig ervaren
hoe de verkondiging is, de mensen leren kennen en ontdekken
hoe het gemeente-zijn wordt beleefd.’’ Haar beperking ervaart
ze soms wel als een last in het maken van contact. “Door mijn
stoel val ik altijd op, maar soms twijfelen mensen om je aan te
spreken en dat vind ik jammer. Dat contact zoek ik dan zelf wel
op hoor. Hoewel de gemeente erg groot is, merk ik nu dat het
tegelijkertijd heel persoonlijk is en we echt samen gemeente
zijn.”
Wie goed doet, goed ontmoet
In december werd Alisa deel van Mozaiek0318 en ze wilde
zich meteen nuttig maken binnen de gemeente. Met Kerst gaf
ze zich daarom op voor het kinderwerk. “Ik heb nog nooit
kinderwerk binnen een gemeente gedaan, zo kon ik zien of
dat wat voor me was.” Dat beviel goed en ze werd gevraagd
structureel te helpen. Ze is nu groepsleider voor de één- en
tweejarigen. Dat past haar goed, want ze heeft graag overzicht
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en verantwoordelijkheid, maar ze geniet ook van de aandacht
van de kleintjes en Jezus liefde die ze zo kan delen. “Het is
mooi om zo bij te kunnen dragen en andersom vind ik het
heerlijk om af en toe een kind op schoot te nemen.” Ook
ondersteunt ze de kidspastor Lisanne met administratief werk.
Op die manier heeft Alisa in korte tijd al veel betekend voor
de gemeente. Toen het appartement ‘uit de lucht kwam vallen’,
had ze ineens hulp nodig. Ze werd door een mede-Mozaieker
getipt over de diensten van Serve.
Praktische hulp
Hoewel het haar soms frustreert dat ze zelf fysiek niet kan
helpen met de verhuizing, doet ze wel zoveel mogelijk zelf.
“Ik focus me op wat ik wel kan, want er is altijd wel iets.”
Waar normaal gesproken Serve ook de hele coördinatie
overneemt, heeft Alisa bijvoorbeeld zelf een hele planning in
elkaar gedraaid en weet zo dus precies wat er nodig is. Marijke,
Serve coördinator, onderhoudt vervolgens het contact met
alle vrijwilligers van het Serveteam en zorgt ervoor dat er de
juiste mensen zijn om de klus te klaren. Alisa is ontzettend blij
met de praktische hulp die ze krijgt. “Ik vind het supertof dat
onbekende mensen iets voor je komen doen. Heel bijzonder
hoeveel mensen er ineens voor je klaar staan!”
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Marijke
Marijke is onderdeel van het Serve-kernteam. Ze fungeert als
schakel tussen de vrijwilligers van Serve en de mensen die
een helpende hand nodig hebben. Vrijwilligers kunnen op
verschillende onderdelen hulp bieden, een verhuizing zoals
bij Alisa, maar dat kan ook hulp bij de boekhouding zijn of
vervoer. Alisa vertelt: “Marijke is ontzettend betrokken. Zo
kwam ze regelmatig even kijken en op zaterdag heeft ze ook
nog mee geholpen en de hele muur in de gang geschilderd!”
Hulp in geval van nood
Het kernteam van Serve bestaat uit zes personen. “Met elkaar
verdelen we alle vragen die binnenkomen en coördineren de
vrijwilligers. We doen altijd met z’n tweeën een intake om de
hulpvraag goed te kunnen beoordelen,” vertelt Marijke. “Het
is een kwestie van goed kijken wat er aan de hand is en wat er
nodig is. Dat is belangrijk om goed in kaart te brengen, want
we zijn tenslotte afhankelijk van vrijwilligers. Noodzaak is
altijd een criterium.”
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Peter van der Giessen
Samen kerk zijn
Marijke is in haar professionele leven hulpverlener. Ze weet
daardoor goed grenzen te bewaken in ‘waar ben je wel en waar
ben je niet van’. Bij Serve gaat dat iets anders, vertelt Marijke.
“Via Serve ga ik meer het persoonlijke contact met mensen
aan. Je bent samen kerk en het gaat ook om elkaar ontmoeten.”
Loslaten en vertrouwen
Een verhuizing op zo’n korte termijn regelen met vrijwilligers
is best een uitdaging. Maar als Marijke één ding geleerd heeft,
is het wel loslaten. “Bij de taken die bij Serve binnenkomen is
niets van tevoren echt te plannen. Maar ik weet nu dat ik mag
loslaten en erop mag vertrouwen dat het altijd goed komt.”
Zo ging het ook bij de verhuizing van Alisa. Er leken van te
voren niet genoeg mensen te zijn, maar ineens meldden zich
de volgende dag 5 vrijwilligers. “De puzzel valt altijd wel
in elkaar, is er Iemand blijkbaar een heel goede Regisseur,”
besluit Marijke.

Peter is sinds oktober vorig jaar, samen met zijn vrouw, deel
van Mozaiek0318. Het is de eerste keer dat hij voor Serve aan
de slag is, maar zeker niet de eerste keer dat hij zijn handen uit
de mouwen steekt om een ander te helpen. Ook in zijn vorige
gemeente was hij actief. “Ik was lid van de Diaconie, hier heet
het Serve. Hoe het ook genoemd wordt, het gaat er bij beide
om een dienst voor een ander te verrichten, uit liefde en tot eer
van God.”
Een echte dienstverlener
In zijn dagelijks werk is Peter Technisch Onderwijs Assistent
op het CSV. Hij geeft daar les in technische vaardigheden
zoals zagen en boren. Maar hij doet veel meer. Zo heeft hij
de laptopservice gerund op diezelfde school en fotografeerde
hij een tijdje voor de Sing-In. Het ‘allround’-zijn en zijn
flexibiliteit vindt hij zelf zijn grootste talenten. “Ik ben een
echte dienstverlener en zet mijn talenten graag in op het vlak
waar dat gevraagd wordt.” Behulpzaamheid zit in de familie,
blijkt wel, want zoon Bart is er vanavond ook, hij woont vlak
bij Alisa. Toen hij hoorde dat zijn vader bij zijn ‘buurvrouw’
aan de slag ging, was het voor hem een kleine moeite om zijn

vader een handje te helpen: “Die vloer moet er toch op tijd in,
hè.”
Vele handen maken licht werk
Direct toen hij deel werd heeft Peter zich opgegeven voor
Serve. Zijn vrouw Ina trouwens ook, maar zij is net geopereerd
aan haar nek. “Zij moet het nog even rustig aan doen, maar
ook zij zou zich graag inzetten voor Serve.” Het mooie vindt
Peter ook de afwisseling. In hulp die geboden moet worden,
maar ook de verschillende mensen die hij ontmoet. Zowel de
mensen met de hulpvraag als de andere vrijwilligers met wie
hij samenwerkt.
“Je krijgt een appje met de vraag wie er kan helpen en dan kan
je je opgeven. Je weet totaal niet bij wie je terecht komt en
wat voor situatie je aantreft. Zo’n hele verhuizing als deze is
best een klus. Als ik dan zie wat er allemaal moet gebeuren en
hoe snel Alisa over moet, tja, dan kom ik gewoon tussendoor
een avondje vloeren leggen, zodat zaterdag het verhuisteam
meteen aan de slag kan. Samen zorgen we ervoor dat de klus
geklaard wordt!“
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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.

LOTTE
COLUMN

Mijn kamer bezit twee inbouwkasten met elk één grote, witte deur. Deze kasten zijn
voor een structopaat zoals ik essentieel; zolang mijn spullen zich achter deze twee
kastdeuren bevinden, blijft mijn kamer netjes en overzichtelijk.
Nu is het natuurlijk niet heel uitnodigend om een column over kastdeuren te gaan
zitten lezen, maar mijn rechter kastdeur heeft iets bijzonders.
Wat van de buitenkant een eenvoudige kastdeur lijkt, laat aan de binnenkant iets
totaal anders zien. Zodra je de deur opent en een blik werpt op de andere kant, tref
je een, met vrolijke kaarten, beplakte zijde aan. Het zijn niet zomaar wat kaarten,
nee, het zijn ontzettend veel kaarten met een lieve boodschap, een bemoediging,
een Bijbeltekst of wens. Deze kaarten heb ik mogen ontvangen toen ik een half jaar
geleden opgenomen was in een kliniek voor eetstoornissen.

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

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

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

Het was een pittige opname. Ik voelde me opgesloten, terwijl ik juist zo hunkerde
naar vrijheid. Ik had God de rug toegekeerd, muren om me heen gebouwd en Hij
leek ook geen moeite te doen om mij te bereiken. Aan de ene kant miste ik mijn
vertrouwen op God, maar aan de andere kant was er geen ruimte voor Hem tussen
mijn muren.

“Aan de ene kant miste ik mijn
vertrouwen op God, maar aan de andere
kant was er geen ruimte voor Hem tussen
mijn muren.”
Vaak tegen de avond werd de brievenbus geleegd door de verpleging en bijna iedere
avond zat er een kaartje voor mij bij tussen de post.
“Oh, weer een kaartje voor Lotte, hoor,” werd regelmatig gezegd door één van de
meiden uit mijn groep. Ik kreeg de meeste kaarten van allemaal, maar het deed me
eerlijk gezegd vrij weinig. Ik vond het fijn hoor, die kaartjes. Het hield me bezig
om ze op te plakken en naar de vrolijke kleuren te staren als het donker was om mij
heen. Ik was iets minder eenzaam, omdat er zoveel mensen aan mij dachten, maar
het nam mijn opgesloten gevoel niet weg. Wat had ik aan Bijbelteksten als er geen
ruimte was voor God? Mijn hart was verdoofd, niemand kon mij bereiken. Laat staan
dat God dat kon.
Nu ik een half jaar verder ben, realiseer ik me pas dat God daar was, iedere avond
opnieuw. Elke keer was daar plotseling weer een bemoediging voordat ik ging
slapen. Ik stond er niet zo bij stil, maar Hij was er wel. Door heel veel meelevende
mensen heen heeft Hij tot mij gesproken.

OPENING NIEUWE LOCATIE

per 13 maart 2018 voor peuters vanaf 2 jaar
christelijke peutergroep ’t Kleine Erf locatie: CBS ’t Erf, adres:
Ronde Erf 2 - 4 dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 - 11.30 uur
christelijk ontwikkelingsprogramma LEEF!
uitdagende activiteiten professioneel team kwink.nl
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En nog steeds. Telkens als ik mijn kastdeur open en de binnenkant van de deur
bekijk, zie ik de kleurrijke binnenkant van een heleboel mensen. Mensen die omzien
naar een ander, mensen met liefde, mensen met hoop. Net zoals Jezus. Jezus leeft
door al die mensen heen.
Als je de deur van je hart opent zal Hij bij je komen, want Hij leeft. Ook in jou.
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NEDERLANDERS IN

NEPAL

Mijn naam is Rianne Binnenmars, ik woon en werk 17 jaar in Nepal en ben de teamleider van
Interserve Nepal. We zijn hier met mensen uit verschillende landen die in Nepal werken via
Interserve: Korea, Engeland, Amerika, Hongkong, Maleisië, Australië, India en Zwitserland. En
Nederland dus. Ik ben heel blij met Arno en Ina van Turennout en hun kinderen Jaïr, Ezra en
Imre –uitgezonden door jullie kerk- bij ons op het zendingsveld in Nepal. De afgelopen 2,5 jaar
heb ik hen steeds beter leren kennen. Leuk om wat over hen te schrijven voor jullie magazine!
Een bord vol kip
Arno werkt hier bij United Mission to Nepal (UMN). Dat
is een christelijke organisatie met een goede naam in dit
hindoeïstische land. Via het werk van UMN is het evangelie
60 jaar geleden het land binnengekomen en nog steeds
komen veel mensen in aanraking met Jezus door het werk
van UMN. Ze werken vooral onder de allerarmsten in Nepal
via onderwijs, medische zorg, duurzaam inkomen en het
versterken van de lokale kerk.
Arno werkt als ‘Human Resources adviseur’ om de 160
Nepalese medewerkers te ondersteunen met training en
ontwikkeling. Ik werk zelf al 17 jaar als ‘teacher trainer’
voor en met Nepalese onderwijzers en ik weet uit eigen
ervaring dat Nepalezen op een hele bijzondere manier naar
onderwijs en training kijken. Voor Nepalezen is een training
een manier om een certificaat te halen, dat staat goed op je
CV. Het is een dagje uit. Je krijgt een goede, warme lunch.
Als ik zie hoe sommigen op zo’n dag hun bord vol kip
opscheppen, alsof er na hun niemand meer hoeft… Dat je
ook iets aan een training hebt voor je werk of wat je doet is
nauwelijks van belang.
Mensen leren hier ook heel anders. Het is vooral nadoen,
kopiëren en uit je hoofd leren. Weinig kritisch denken en
creativiteit dus.Dat betekent voor Arno dus niet alleen
trainingen organiseren, maar ook werken aan de hele
kijk op training en ontwikkeling. Zodat ze de allerarmste
Nepalezen ook echt beter kunnen helpen. Betere oplossingen
verzinnen. Ik heb Arno’s Nepalese manager een jaar of 8
geleden leren kennen. Iemand met veel passie om te werken
voor de mensen aan de rand van de Nepalese samenleving.
Dubbelrol
Arno vertelde me dat ongeveer de helft van zijn collega’s
christelijk is. Voor Nepal is dat heel veel. En dat geeft hem
een dubbele rol, wat ik trouwens ook terugzie in mijn eigen
werk. Als christenen uit een ander land hebben we een
roeping voor zowel onze christelijke als niet-christelijke
mensen waarmee we ons leven hier delen.
Zo vragen niet-christenen hier zich al snel af waarom je
een rijk en comfortabel Westers land inruilt om in Nepal
te gaan wonen. En helemaal met je gezin. In het Nepalese
geloof doe je alleen iets voor een ander als dat bij je plicht
hoort en als die ander bij jouw groep hoort. Arno en Ina
zijn daarom een voorbeeld voor mensen hier dat God naar
mensen toekomt met onvoorwaardelijke liefde.

Voor meer informatie over het werk van Arno en Ina ga naar www.arnoenina.nl
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Iedereen te vriend houden
De cultuur in Nepal is er sterk op gericht om iedereen te
vriend te houden. Maar je moet ook wel eens de waarheid

op tafel leggen. Leidinggevenden in Nepal zijn vaak niet
zo druk met het bereiken van organisatiedoelen, maar meer
met hun eigen kansen. Nepal kent een ‘kastensysteem’,
dat iedereen in vakjes stopt. Nepalese christenen hanteren
officieel geen kastensysteem, want die ongelijkheid is niet
bijbels. Iedereen is gemaakt naar Gods beeld. Maar omdat
het zo in de cultuur zit, is het toch duidelijk merkbaar. De
hoogste kaste heeft de meeste kansen en het meeste recht
van spreken. Dat zie ik ook terug bij mij in de (Nepalese)
kerk.
Als ‘buitenstaander’ daagt Arno zijn UMN-collega’s uit om
niet in vakjes te denken, maar om de mensen met wie je
omgaat allemaal als volwaardig en gelijkwaardig te zien.
En om niet eerst aan je eigen belang en dat van je familie
te denken, maar aan de mensen zonder hoop waarvoor je
je geroepen weet. Samen de bijbel opendoen en kijken wat
hierin staat over dienend leiderschap.
Nieuwe familie
Arno werkt ook aan het stageprogramma bij UMN. Elk jaar
lopen 10 jonge Nepalese christenen stage bij UMN. Arno
vertelde me met veel plezier over de training die hij deze
jonge gasten geeft. Soms blijven ze, maar vaak gaan ze
door naar andere organisaties, overheid of kerken. Eentje
werkt nu ook bij ons. De stagiaires leren van alles, over
bijbelse waardes, duurzame ontwikkeling, communicatie,
integriteit, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling..… Als
zulke jongeren christen worden, moeten ze vaak hun eigen
familie opgeven om bij de christenfamilie (kerk) te horen.
Werken bij UMN is een andere ‘familie’ die heel belangrijk
voor hen is.
In de buurt
Ina en Arno hebben ook hun rol in de buurt waar ze
wonen. Mensen letten op je! Ze mogen het beeld van God
weerspiegelen. Nepalezen zijn nieuwsgierig. Dat is nu
ook vooral Ina’s rol: getuige zijn in de buurt. Hoe je met
elkaar omgaat, met je kinderen, met de mensen op straat
van verschillende afkomst. Ze oefenen hun Nepalees steeds
meer, voor een praatje bij het boodschappen doen en Arno
ook op zijn werk. Ina is nog vooral druk met het gezin
geweest. Hopelijk kan ze dit jaar ook wat vrijwilligerswerk
oppakken. Ik was een poosje geleden met ze bij een
leprakolonie hier vlakbij. Er is heel veel nood en vaak zo
weinig hoop.
En natuurlijk zijn ze ook ‘gewoon’ papa en mama: ze zijn een
voorbeeld voor Jaïr, Ezra en Imre in de relatie die ze hebben
met Jezus. En de kinderen spelen weer met buurtkinderen.
Zo delen ze Jezus’ liefde hier in Nepal, Kathmandu!
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HOE
WERKT
HET?

EVENTS
Wil je in contact komen met één van de pijlers, neem
dan contact op met contact@mozaiek0318.nl

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.

CARE

FACILITY EN BEHEER

SERVE

Coördinatoren: Cees en Rommy van Harten

Coördinator: Marco van Schoonhoven

Coördinator: Willy Koudijs en Wilke Meijering

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
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, het drukwerk, audiovisuele
content, persberichten en het Mozaiek0318 Magazine.
Ook beheren wij de verschillende social media kanalen,
zoals Instagram, Facebook, Twitter en YouTube.

CONNECT
Coördinatoren: Wouter en Frieda van de Hoef
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 | Love2Meet-groepen |
Marriage- en Pre-marriagecourse.

ICT
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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Coördinator: Johan Ravesloot

Eigenlijk zijn alle mensen die voor deze pijler werkzaam
zijn erop gericht om de bezoeker te voorzien van alle
gemakken. Soms zijn we hierbij zichtbaar, soms ook niet.
Zo verzorgen we het parkeren, zetten we elke zondag alle
stoelen klaar en maken onze boenbikkels na afloop van
de dienst alles weer netjes schoon.
Verder beheren we ook de inrichting van De Torens en
@Home en faciliteren we het team wat hier doordeweeks
werkzaam is.

MOZAIEK KIDS (0-12)

Coördinator: Lisanne Koudijs
Als Mozaiek Kids verlangen wij ernaar dat elk kind zich
geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde gaat
uitdelen. We creëren een omgeving waarin zij verhalen
horen over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem
aanbidden met muziek, dans en gebed. Een plek waar
kinderen Gods nabijheid en Zijn liefde zullen ervaren.
Waar elk kind mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt
van elk kind!
Verdeling
•
Crèche: 0 – 4 jaar
•
Onderbouw: groep 1 – 4
•
Middenbouw: groep 5-7
•
Bovenbouw: groep 8 en 1e klas
•
Parelkids: 4 – 12 jaar

Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’.
Mozaiek0318 is een gemeente die ernaar 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.
Daarmee willen we graag praktische hulp geven aan
hen die dat nodig hebben. 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 via de website je praktische hulpvraag
indienen bij Serve.

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 toffe
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 de website.
•
#Connect: 4e zondagavond van de maand een
geweldige avond voor ontmoeting. Ook deze
avonden zijn alle jongeren welkom.
•
#Travel: voor de zomer van 2018 gaan we weer een
jongerenreis organiseren.

FINANCIËN

Coördinator: Frits Versluis

PRAYER

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.

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen

MOZAIEK WORSHIP

Coördinatoren: Rebecca van der Kruijt en
Nanda Ravesloot

WE ARE YOUNG (12-25+)

Coördinator: Dick van Noort

GROW

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.

Coördinator: Jim van Geest
‘Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn
vernieuwing en verandering te zijn.’
Vanuit Mozaiek 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.

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.)

WELCOME

Coördinator: Heike van Teylingen
Elk moment dat wij als gemeente samenkomen willen we
graag de mensen dienen door hen op heel veel manieren
welkom te heten. Dit doen we letterlijk door iedereen
een hand te geven en te begroeten die binnenkomt, door
koffie en thee te schenken en altijd klaar te staan voor alle
vragen die er maar zijn. Wij zijn Mozaiek0318, een kerk
in Veenendaal en je bent hier welkom zoals je bent!
Tegelijk vinden wij het geweldig om al onze vrijwilligers
te dienen door ze op zondag tussen de diensten en tijdens
de ‘grotere’ events te voorzien van goede catering.
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KINGDOM
COME
13 & 14
APRIL

met Pete Greig

“Heer, doe ons toch Uw
heerlijkheid zien”
(Ex. 33:18)

Op 13 en 14 april vindt er opnieuw een Kingdom
Come weekend plaats. Naast dit weekend worden er
het hele jaar door regelmatig Kingdom Come avonden
georganiseerd op de zondagavond. De avonden staan
in het teken van de zoektocht naar de drie-enige God
die zich in drie personen openbaart: Vader, Zoon en
Geest.
Ik ga in gesprek met Bart Touwen, Femke Dijkhuizen
en Renske Provoost, trouwe bezoekers van de
Kingdom Come avonden. Bart werd in eerste instantie
door zijn zus aangespoord om een keer mee te gaan
naar deze avonden van de Heilige Geest. Maar waar
de Geest gevonden wordt, vinden we ook Jezus en de
Vader. Bart vond er rust, bij God. Uitgeput als hij was,
maar hevig in gesprek met zijn Vader, viel hij er zelfs
in slaap.
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Femke vindt het heerlijk om er thuis te komen. Lekker
op blote voeten of sokken, dansend of een radslag
makend door de zaal of ingetogen in een donker hoekje
tegen de muur. Het staat eerbied en heiligheid niet in
de weg.
Wat Renske betreft mogen de avonden wel wat
langer duren. Het zingen voor haar Heer helpt haar
geestelijk te groeien in kleine praktische dingen. Zo
zet ze tegenwoordig regelmatig de christelijke Spotify
afspeellijst aan als ze bij haar (niet gelovige) vrienden
is.
De avonden worden gekenmerkt door een worshipband
met een aanbiddingsleider. De band staat niet op een
podium, maar gelijkvloers, op Perzische tapijten. De
avond heeft geen agenda of een specifieke begin-/

sluitingstijd. De stoelen zijn voor twee derde uit de zaal
gehaald om de aanwezigen meer bewegingsruimte te
geven. Er zijn, verspreid over de zaal, mogelijkheden
tot het gebruik van het Heilig Avondmaal, het schrijven
op een gebedsrol, het creatief verwerken van wat maar
nodig mag zijn en -voor wie dat wil- kan er een gave
(ofwel financiële bijdrage) in een offerkist gelegd
worden. Natuurlijk is er gelegenheid om, in alle rust,
plaats te nemen aan de voet van het kruis en zijn er
gebedsteams stand-by, voor als daar behoefte aan is.
Wil je een vertrouwelijke omgang met God en
enthousiasme in het geloof leren, dan zijn Kingdom
Come avonden een aanrader. De Kingdom Come
avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Net als
trouwens de diensten op zondag overdag, is de
samenkomst niet alleen voor ‘heilige boontjes’. Door

de agenda-loze aanpak is geen avond gelijk. Grinnikend
wordt er gemompeld: “Het is een soort huis-sing-in op
sokken.”
Tijdens het weekend van 13 en 14 april zal Pete Greig
op vrijdagavond in de grote zaal van de Basiliek
spreken over gebed en 24/7 prayer. Een internationale
beweging en een gezegend initiatief van deze
voorganger van de Emmaus Road en schrijver van
o.a. ‘Als God zwijgt’ en ‘Dirty Glory’. Op zaterdag 14
april is er van 10:00 uur tot 16:00 uur een programma
exclusief voor de vrijwilligers van Mozaiek0318 in de
kleine zaal van de Basiliek. Meer info vind je op de
website. Het is van belang dat je vooraf een (gratis)
ticket reserveert!
www.mozaiek0318.nl
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KEES KRAAYENOORD

Blijf zingen tot je
VERDIEPING

op Jezus lijkt..
Als kind hoorde ik een lied op de radio die m’n jonge
brein wat verwarde. Een leuk liedje was het wel. Het
ging van:
‘t Is moeilijk bescheiden te blijven,
wanneer je zo goed bent als ik.
Zo stoer, zo charmant en zo aardig,
dat zie je in een ogenblik.
Ik denk als ik kijk in de spiegel,
daar staat een geweldige vent.
‘t Is moeilijk bescheiden te blijven,
voor een kerel met zoveel talent.
Ik had nog geen idee wat het woord cynisme
betekende, maar wat het was voelde ik in dit lied.
Jezelf met moeite toch bescheiden noemen. Werkelijk
een briljante tekst! Zolang deze wel met een glimlach
en niet al te serieus wordt opgevat natuurlijk.
In het Nieuwe Testament vinden we een ander lied wat
iets serieuzer van toon is. Een lied dat wordt ingeleid
met de woorden: “… acht in alle bescheidenheid de
ander belangrijker dan uzelf.” En dat is voor Paulus
zeker geen grapje. Het is hem ernst. Hij zegt: “Heb niet
alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die
van de ander.” (Fil. 2: 4). En dan zelfs: “Laat onder u de
gezindheid heersen die Christus Jezus had.” (Fil. 2: 5).
Je gezindheid, dat gaat over je innerlijke houding. En
die innerlijke houding mag verwijzen naar Jezus. Jezus
als rolmodel. Een houding om na te jagen. Die Jezushouding moet onder ons leidend zijn, heersen onder
ons. En na die oproep begint Paulus een lied te citeren,
het Carmen Christi, wat we vinden in Fil. 2: 6-11:

“Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid
aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij
nam de gestalte aan van een slaaf… Hij heeft zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de
dood aan het kruis…”
Ik heb als zanger en schrijver het altijd enorm
fascinerend gevonden dat Paulus poëzie gebruikt,
een liedtekst, om ons een spiegel voor te houden.
Alsof hij zeggen wil: “Zing niet zomaar wat, maar leef
wat je zingt”. Streef ernaar niet alleen voor Jezus te
zingen met een mooie melodie en wat ritme. Maar
laat je leven een melodie en ritme zijn die verwijst
naar het lied dat Jezus heet.
Laten we eerlijk zijn, het is sneller gezegd dan gedaan.
In dit geval kan je ook zeggen: het is sneller gezongen
dan gedaan. Toch zingen we deze dagen rond Goede
Vrijdag en Pasen volop over zijn lijden, zijn sterven
maar (Goddank) ook over zijn opstanding. En juist die
macht, die Jezus deed opstaan uit de dood, is ook
werkzaam in ons. (Rom. 8: 11).
Deze gebroken wereld heeft meer Jezus nodig. Dat
lijkt me wel duidelijk. Ik stel voor dat we dus maar veel
zingen van wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Laten we
zingen over Zijn liefde, Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn
strijden. Maar laten we dat doen met de gedachte dat
deze teksten als een spiegel voor ons mogen zijn. Als
dit de God is aan wie ik in mijn aanbidding geef, dan
mag Hij ook mijn houding bepalen. Toch?
Laten we daarom blijven zingen… blijven zingen tot
we op Jezus lijken!

CGOB
De Herberg
staat voor:
Professionele
begeleiding
Huiselijkheid
Christelijke normen
en waarden

Bent u op zoek naar betrouwbare
opvang voor uw kind?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Gastouderopvang is een persoonlijke en kleinschalige vorm van
kinderopvang. Een gastouder vangt kinderen op in haar eigen huis of
in het huis van de ouder en biedt zo een grote mate van geborgenheid
en aandacht. Gastouders van Christelijk Gastouderbureau de Herberg
hanteren Bijbelse normen en waarden en een christelijke levensstijl.
Voor meer informatie en een vrijblijvend intakegesprek kun je contact
opnemen met Eline Nikkels, tel. 06 21 84 32 08 of per mail
geldersevallei@christelijkekinderopvang.nl.
Of lees meer op:

www.christelijkekinderopvang.nl
Wij hebben gastouders in Barneveld, Bennekom, Ede, Ederveen,
Lunteren, Veenendaal en Wageningen e.o.
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