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Heen en weer geslingerd
tussen angst en hoop.

“God had ons niet alleen
gelaten, Hij was er wel!”

“Wij voelden dat het proces
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REDACTIONEEL
Happy met deze fantastische groep schrijvers
en fotografen. Wat een fijne club mensen om
mee te werken. Iedereen draagt zijn of haar
steentje bij en waar nodig ondersteunen we
elkaar.
Deze editie betreft weer de vaste rubrieken
zoals ‘handen omhoog’, ‘de verdieping’ en
de kleurplaat. Maar er zijn ook weer nieuwe
artikelen toegevoegd. Voor de tweede keer
publiceren we een gedicht die speciaal op basis
van het thema wordt gemaakt en we hebben er
weer een nieuwe column bij. Zo zijn we elke
keer weer op zoek naar vernieuwingen voor
de inhoud en hebben we ook wat aanpassingen
gedaan aan de look en feel. Alles om zo goed
mogelijk bij Mozaïek0318 te passen en uit te
stralen.
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Zoals u van ons gewend bent is de vakantie
editie altijd een stukje dikker, lekker veel
lees-, puzzel en kleurplezier voor in de
vakantie. Wij hopen dat u dit magazine deelt
met uw buren en kennissen zodat we zoveel
mogelijk mensen bereiken.

Voorgangersteam
Ido Buwalda, Cees van Harten en Kees Kraayenoord
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Naar welke dienst
gaan jullie meestal en
waar zitten jullie dan?

We gaan eigenlijk altijd naar de
eerste dienst en zitten dan achterin,
liefst bij een gangpad. Dan kan ik,
als het nodig is, makkelijk even de
zaal uitlopen. We gaan naar de eerste
dienst omdat je dan nog wat meer
hebt aan de dag.

Wat is stille tijd
voor jou?

2

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

Een zes denk ik, al zou ik graag
willen dat ik een hoger cijfer kon
geven. De laatste tijd zijn we
niet zo vaak naar Mozaiek0318
geweest omdat dat, vanwege mijn
gezondheid, niet altijd lukt. Maar
kerkelijk zijn heeft voor mij vooral
te maken met de dingen die je doet
binnen je gemeente. Ik hoop dat daar
straks meer ruimte voor gaat komen.
Daarnaast gaat het voor mij ook over
of je er naar de buitenwereld voor
uitkomt dat je naar een kerk gaat.
We hebben veel vrienden die niet
geloven. Zij hebben er wel respect
voor dat wij geloven, maar ik vind
het nog best moeilijk om daar met ze
over te praten, terwijl ik ze soms zo
graag wil vertellen wat het voor mij
betekent.
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Mijn moeder. Die heeft het heel
zwaar gehad in haar leven. Als ik kijk
hoe zij, ondanks alles, toch altijd oog
had voor de mensen om haar heen
en aandacht voor hen had, heb ik
daar heel veel respect voor. Ze leeft
helaas niet meer, maar is overleden
aan borstkanker. Haar belangrijkste
houvast was haar onuitputtelijke
geloof. Zonder dat had ze het nooit
zo lang kunnen uithouden. Zij is voor
mij HET voorbeeld hoe je, ondanks
dat het leven een gevecht kan zijn,
positief kunt blijven en vast kan
blijven houden aan het geloof. Mijn
band met mijn moeder was misschien
wel té goed. Ik heb een enorme klap
gehad toen zij overleed. Bij mij is
dezelfde ziekte in 2013 geconstateerd
maar gelukkig ben ik nu herstellende.
De bijwerkingen van de behandeling
en de nasleep ervan beperken mij
echter nu nog steeds in de dingen die
ik zou willen doen.
Daarnaast is Jan ook een groot
voorbeeld voor mij. Als je van elkaar
houdt, dan is het volgens mij normaal
dat je elkaar helpt, maar Jan geeft
zich voor de volle 100%, dag en
nacht. Zolang wij samenzijn, nu acht
jaar, krijg ik iedere ochtend ontbijt
op bed. Als ik paniekaanvallen krijg
en de deur niet meer uit durf, laat hij
alles uit zijn handen vallen en komt
direct naar huis. Zijn positiviteit
en liefde helpen mij er iedere keer
weer doorheen. Ik denk dat God
mij Jan heeft gegeven om door deze
moeilijke jaren te komen. Daarvoor
ben ik zo dankbaar.

Stille tijd is voor mij Worship
luisteren en dan vooral met de
volumeknop open, dus niet persé
altijd heel stil. Op dit moment
luister ik veel naar ‘Worshipmob’
op YouTube. Als het mooi weer is
doe ik wel de deur dicht zodat de
buren er niet te veel last van hebben.
Daarnaast lees ik iedere dag in de
Bijbel. Ik heb een app die mij iedere
dag een bericht stuurt met een tekst
of suggestie. Daarnaast neem ik
bewust stille tijd als ik me niet lekker
voel. Soms helpt dat, maar soms ook
niet. Dan kan ik nog wel eens boos
worden op Hem, daarboven. Ik krijg
dan nog wel eens het idee dat het niet
helpt wat ik doe en vind dat het zo
lang duurt voordat ik mij echt beter
ga voelen.

Tekst: Pim Molemaker
Foto: Rosanne Luimes
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Wie is een
voorbeeld voor je?

PASPOORT
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:
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Wat is je favoriete
nutteloze bezigheid?

In de eerste plaats haken. Ik haalde
laatst voor de zoveelste maal mijn
haakwerk uit. Ja, dan heeft het niet
zo veel nut. Maar mijn grootste
nutteloze bezigheid is het kijken naar
‘The bold and the beautiful’. Ik kijk
daar al vanaf mijn negentiende naar.
Soms denk ik wel, waarvoor doe
ik het toch? Toch blijf ik kijken en
neem ik het altijd op als ik het niet
kan zien en kijk het dan later terug.
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Handen omhoog of
handen gevouwen?

Handen naar beneden, maar diep
van binnen zou ik ze graag omhoog
willen doen. Ik vind dat moeilijk,
omdat je je dan wel helemaal geeft.
Het heeft ook te maken met hoe ik in
het geloof ben opgegroeid. Hoewel
mijn moeder op een bepaald moment
naar de Regenboog ging en wel haar
handen omhoog deed. Ik vind het
knap dat anderen zich zo kunnen
geven en zich niets aantrekken van
wat anderen daarvan vinden. Dan heb
ik nog wel wat stappen te zetten.

Gina Diepeveen
50 jaar
Veenendaal
Jan Capelleveen
samen vier uit onze vorige relaties
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getuigenis

JANNEKE
Janneke Boone was een
jonge vrouw van 21. Ze
had al een hoop bagage
in haar rugzakje zitten
toen ze met collega’s
kaartjes won voor een
muziekfestival

in

de

buurt. Op dat moment nog
niet wetende dat ze daar
de man van haar dromen,
Nico, zou ontmoeten. Na
een heftige jeugd waarin
de weg naar God soms
moeilijk te vinden was,
het vertrouwen in mensen
verloren was geraakt en
ze veel verdriet had van
het onrecht wat haar
als

jonge

vrouw

was

aangedaan, kwam hier nu
Nico -letterlijk dansendhaar leven binnen als
de

liefde

die

ze

zelf

omschrijft als een groot
cadeau.

In de start van Jannekes leven leek God heel ver
weg. Op jonge leeftijd leerde Janneke zichzelf dat ze
dingen maar beter alleen kon oplossen, want mensen
waren toch niet te vertrouwen. Gek genoeg was de
grote vraag op de eerste date van Nico en Janneke:
“Ben je gelovig?” Ze zeiden allebei ja, maar beseften
tegelijkertijd dat ze er eigenlijk allebei vrij weinig
mee deden. Uit deze éne vraag in het prille begin
van hun liefde bleek dat vertrouwen in God en een
plek voor Zijn liefde in hun leven en hun relatie
erg belangrijk was. Toen nog niet wetende dat dit,
gedurende hun leven samen, een steeds grotere plek
en positie zou krijgen. Snel daarna kwam het mooie
stel bij Mozaiek0318 terecht.

“We konden ons geluk niet op. We
hadden al een jongetje en nu kregen
we ook nog een meisje, een echt
koningskoppel.”
Na twee jaar relatie trouwden Nico en Janneke
en al snel mochten ze een prachtige zoon, Mike,
verwelkomen in hun jonge gezin. “Mike was de
liefste baby, heel makkelijk, heel zoet. Hij lachte
de hele dag.” Het ging al snel weer heel goed met
Janneke en ze voelde zich fysiek weer als vanouds.
De wens voor een tweede kindje bestond al langer
en al snel werd Janneke weer zwanger. Na 20 weken
hoorden Nico en Janneke dat het een meisje zou
worden. “We konden ons geluk niet op. We hadden al
een jongetje en nu kregen we ook nog een meisje, een
echt koningskoppel.”

Tekst: Wyke Bokma
Foto: Regina van de Munt
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” Een hele

spannende periode

van veel onderzoeken,
ziekenhuis in, ziekenhuis

onzekerheid
en boosheid brak

uit, veel

aan.

Helaas was deze vreugde van korte duur. Jannekes
benen begonnen heftig te jeuken en vanaf het
begin voelde ze al aan dat het foute boel was. De
verloskundige drong aan op een bloedonderzoek.
Toen, na een spannende week wachten, het
ziekenhuis met een slechte uitkomst kwam, stortte
de wereld van Nico en Janneke dan ook volledig in.
De artsen vertelden over de lever en bloedwaarden.
Een normale leverwaarde ligt op 10, bij een waarde
van 40 loop je al risico en Jannekes waarden waren
zo verhoogd dat ze op 360 uitkwamen. De artsen
konden op dat moment nog niet goed inschatten wat
de risico’s waren, omdat in dit vroege stadium daar
nog geen gegevens van bekend waren. “Het was een
hele heftige periode waarin de artsen ons niet konden
vertellen wat goed en wat fout was. Ze wisten niks.
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Janneke vertelt dat het gevoel van
onrechtvaardigheid snel de overhand nam.
Had ze niet al genoeg gehad in haar leven?
Moest dit er echt nog bij? Ze was boos
op zichzelf, de gedachten dat ze dit over
zichzelf had uitgeroepen door zo snel weer
zwanger te worden, kropen steeds vaker
in haar hoofd. Moeder zijn voor de kleine
Mike was heel lastig. Het enige wat ze kon
was vechten voor de gezondheid van een
leventje, waar zij zelf geen controle over
had. “God leek in het ziekenhuis heel erg
ver weg. Ik snapte het niet en voelde Zijn
aanwezigheid en hand in deze situatie echt
niet.” Het statement van Mozaiek0318:
‘Een kunstwerk van gebrokenheid’ werd
nu ineens heel levendig. We zijn ook
gemeente om elkaar te dragen en sterk
te zijn als andere delen van ons mozaiek
dat niet kunnen. Dat maakt ons een mooi
kunstwerk van gebrokenheid.

“De artsen stonden versteld en
snapten niet hoe dit kon. Nico
en ik keken elkaar aan: God
had ons niet alleen gelaten,
Hij was er wel!”
Op een zondagochtend tijdens die
spannende periode werd in Mozaiek0318
opgeroepen om te bidden voor Emma. Er
werd door de gemeente, het gebedsteam en
vrienden en familie gebeden om wijsheid
voor de artsen en bescherming voor de
ongeboren Emma. Toen Nico en Janneke
later die dag opnieuw door de artsen
werden bezocht met de laatste update over
Emma, kwamen ze met wel heel bijzonder

nieuws: “De leverwaardes waren gedaald
naar volledig normale waarden. De artsen
stonden versteld en snapten niet hoe dit
kon. Nico en ik keken elkaar aan: God had
ons niet alleen gelaten, Hij was er wel!”
In overleg met de artsen werd Janneke
diezelfde dag nog naar huis gestuurd.
Daarnaast besloten de artsen te wachten
met Emma geboren te laten worden tot
34 weken. Na 34 weken kwam er een
prachtige gezonde dochter ter wereld.
Terugkijkend op haar leven ziet Janneke
in zoveel kleine, maar ook grote situaties
Gods hand zo duidelijk terug. Als kleine
opgroeiende Janneke, als Janneke die de
beste man en vader kreeg voor haar gezin
en als Janneke die nu een mooie en sterke
moeder mag zijn voor haar twee prachtige
gezonde kinderen. “Nico en ik zijn samen
veel meer naar God toegegroeid. Hij heeft
door dit dal heen onze ogen geopend.
Wij hebben Zijn liefde zo aan den lijve
mogen ondervinden en zijn daardoor niet
alleen in onze liefde voor elkaar sterker
geworden, maar staan ook veel sterker in
ons geloof”. Doordat ze dit met Emma
hebben meegemaakt, leerden ze om veel
meer van de kleine dingen te genieten en
te vertrouwen dat Zijn plan voor hen vast
staat en dat Hij een hoopvolle toekomst
voor hen heeft. Nico en Janneke willen
niets liever dan hun prachtige kinderen
opvoeden met de wetenschap dat ze een
Vader hebben die voor ze zorgt en van ze
houdt. De naam Emma is een afgeleide
van Immanuel, God met ons. Emma is
een kleine levende getuigenis van Zijn
grootheid en dat Hij werkelijk met ons is,
altijd.

Je hoopt ergens een houvast en zekerheid te vinden
in de kennis van artsen. Maar deze ernstige vorm
van zwangerschapscholestase komt zelden voor.” In
een ‘normale’ vorm van zwangerschapscholestase
worden signalen pas zichtbaar rond de 37 weken,
waarna een kindje direct gehaald kan worden. Dat
was echter nu, bij 28 weken nog niet mogelijk. “We
stonden voor een vreselijk dilemma, of de baby te
vroeg laten komen met het risico dat we ons kindje
met een levenslange handicap zouden ontvangen, of
nog een paar weken wachten waarbij het risico op
een hartstilstand bij de baby met de dag toenam.
Het voelde alsof ik een wandelende tijdbom was.”
Een hele spannende periode van veel onderzoeken,
ziekenhuis in, ziekenhuis uit, veel onzekerheid en
boosheid brak aan.
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‘Jij bent stom!’ Een jong kind hoor je het al vaak genoeg zeggen.
Hoewel jonge kinderen zich vaak van geen kwaad bewust zijn, zit het
er al vroeg in: negativiteit richting anderen.
Door middel van woorden brengen wij die negativiteit op elkaar over.
Pesten, treiteren, discrimineren en de ander waardeloos laten voelen;
we zijn er een kei in. We kunnen elkaar met onze uitspraken enorm
kwetsen en pijn doen.
De reden dat het ons raakt wat anderen zeggen, is omdat wij ontzettend
veel waarde hechten aan het oordeel van anderen. De stem van een
ander is zelfs zo overheersend dat het beeld dat we van onszelf hebben
compleet kan veranderen door de woorden van een ander. Woorden
hebben kracht.
Er is een onderzoek gedaan naar het effect op de groei van planten
wanneer er elke dag iets positiefs tegen ze gezegd werd óf iets heel
negatiefs. Uit het onderzoek bleek dat de planten die vriendelijk
behandeld werden beter groeiden en minder snel verdorden dan de
planten die de negatieve woorden over zich heen kregen. Moet je
nagaan wat positieve en negatieve woorden met ons, mensen, kunnen
doen.

“GOD HEEFT ONS GEEN STEM GEGEVEN OM
ELKAAR AF TE BREKEN, MAAR JUIST OM
ELKAAR TE LATEN GROEIEN.”

Wanneer iemand iets naars over ons uitspreekt, breekt dat ons af. Grote
stenen van ons eigenwaardefundament brokkelen naar beneden. Een
grillige ruïne van onzekerheid, kwetsbaarheid en twijfels blijft over.
Maar dat is niet wat God van ons wil! God heeft ons geen stem gegeven
om elkaar af te breken, maar juist om elkaar te laten groeien.
Als we een compliment krijgen, dan bouwt dat ons op. Ons
zelfvertrouwen krijgt een enorme boost en dat voelt goed. We groeien
van positiviteit.
In Deuteronomium staat: De mens leeft van elk woord dat de Heer
spreekt.
Gods stem is ook positief. Hij vertelt jou dat Hij blij met je is en dat je
goed bent zoals je bent. Hij heeft jou tenslotte zelf gemaakt. Waarom
zou Hij Zijn energie gestoken hebben in iets wat lelijk is of waardeloos?
Hij heeft zelf kunnen kiezen hoe Hij jou vormde. Wat er van je teweeg
gekomen is ligt in Zijn hand. Daarom spreekt God vol liefde over jou!
Zijn stem zit in complimenten, medeleven, liefkozingen; in alles wat
ook maar iets van optimistisch licht op jou laat schijnen.
Het is daarom belangrijk om naar Gods stem te luisteren in plaats van
waarde te hechten aan de negatieve oordelen van mensen. Want Zijn
stem is altijd positief en opbouwend. En wat groeit, dat leeft!
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ZELDZAAM
verhaal
We hebben afgesproken bij Zeldzaam,
de plek waar alles ooit begon. Gertjan
van der Kaaden en Johan Blad zitten
achterin de hoek te wachten. Bijna
iedere tafel is bezet, het gonst er van
de gesprekken, af en toe wordt er hard
gelachen of praat iemand wat harder
dan echt nodig lijkt. Toch is het tijdens
ons gesprek alsof de buitenwereld ver
weg is. Die wereld komt alleen weer
even dichtbij is op het moment dat
Christiaan binnenkomt om een foto te
maken of iemand van de bediening een
leeg glas ziet en vraagt of we behoefte
hebben aan nog een drankje.
De transplantatie van Johans nier naar
Gertjan heeft bijna twee maanden geleden
plaatsgevonden en met beiden gaat het
goed.
“Heel goed,” zegt Gertjan. “Er zijn geen
complicaties geweest. Mijn bloedwaardes
zijn goed, mijn nierfunctie is honderd
procent en ik mocht vijf dagen na de
operatie weer naar huis, terwijl daar
normaal gesproken zeven tot tien dagen
voor staat. Het enige is dat ik een bacterie
had opgelopen en antibiotica nodig had
om die weg te krijgen.”
Daarnaast is Gertjan nog steeds snel moe.
“Direct na de operatie was ik euforisch,
alles was zo goed en voorspoedig verlopen
dat ik het gevoel had dat ik de hele wereld
aankon. Toen dat gevoel na enkele dagen
wegzakte, voelde ik me heel moe. Ten
eerste moet mijn lichaam wennen aan de
nieuwe situatie en is het bezig een nieuwe
balans te vinden, daarnaast moet ik ook
gewoon herstellen van de operatie zelf.
Daar staat normaal gesproken sowieso al
Tekst: Pim Molemaker
tussen de drie en zes maanden
voor.”

We hebben afgesproken bij Zeldzaam, de plek
waar alles ooit begon. Gertjan van der Kaaden
en Johan Blad zitten achterin de hoek te wachten.
Bijna iedere tafel is bezet, het gonst er van de
gesprekken, af en toe wordt er hard gelachen
of praat iemand wat harder dan echt nodig
lijkt. Toch is het tijdens ons gesprek alsof de
buitenwereld ver weg is. Die wereld komt alleen
weer even dichtbij op het moment dat Christiaan
binnenkomt om een foto te maken of als iemand
van de bediening een leeg glas ziet en vraagt of
we behoefte hebben aan nog een drankje.
De transplantatie van Johans nier naar Gertjan
heeft bijna twee maanden geleden plaatsgevonden
en met beiden gaat het goed. “Heel goed,” zegt
Gertjan. “Er zijn geen complicaties geweest.
Mijn bloedwaardes zijn goed, mijn nierfunctie
is honderd procent en ik mocht vijf dagen na
de operatie weer naar huis, terwijl daar normaal
gesproken zeven tot tien dagen voor staat. Het
enige is dat ik een bacterie had opgelopen en
antibiotica nodig had om die weg te krijgen.”
Daarnaast is Gertjan nog steeds snel moe.
“Direct na de operatie was ik euforisch, alles
was zo goed en voorspoedig verlopen dat ik het
gevoel had dat ik de hele wereld aankon. Toen
dat gevoel na enkele dagen wegzakte, voelde
ik me heel moe. Ten eerste moet mijn lichaam
wennen aan de nieuwe situatie en is het bezig
een nieuwe balans te vinden, daarnaast moet ik
ook gewoon herstellen van de operatie zelf. Daar
staat normaal gesproken sowieso al tussen de
drie en zes maanden voor.”

Foto: Christiaan Zielman
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Ook voor Johan is alles buitengewoon goed verlopen.
“Ik mocht na drie dagen weer naar huis. Een nier
verwijderen is best een zware ingreep, omdat de nieren
lastig te bereiken zijn. Ik merk ook dat ik op dit moment
sneller moe ben dan normaal en moet ’s middags soms
nog even een uurtje op de bank liggen. Maar verder ben
ik heel blij met hoe alles verlopen is.”
Gertjan werd op zijn achttiende ziek. De diagnose:
nefrotisch syndroom. “De nieren filteren het bloed niet
goed en laten te veel eiwitten door. Met medicijnen
en aangepaste voeding kan je dit redelijk goed onder
controle houden, maar toch bestaat de kans dat je
nierfunctie langzaam maar zeker achteruit gaat, zoals
bij mij ook het geval was. Eind vorig jaar zakte mijn
nierfunctie richting de kritische grens van vijftien
procent.”
Johan: “We hebben elkaar een jaar of twaalf geleden
leren kennen bij de Regenboog. Zo’n twee jaar geleden
waren Gertjan en ik hier en hadden we een intensief
gesprek waarin hij vertelde wat zijn ziekte inhield en
welke perspectieven er waren.”
De zus van Gertjan was al onderzocht, maar er
bleek met haar geen match te zijn. Sowieso moet de
bloedgroep matchen, daarnaast wordt er gekeken of het

weefsel matcht en wordt er een zogenaamde kruisproef
uitgevoerd. Hoe groter de match is, hoe groter de kans
dat het orgaan na de transplantatie goed functioneert en
hoe kleiner de kans op afstotingsverschijnselen.
“Ik kreeg tijdens dat gesprek zo’n sterk gevoel wat ik
moest doen dat ik tegen Gertjan zei dat ik één van mijn
nieren aan hem wilde afstaan. Wij hebben al lange tijd
een speciale band met elkaar en er zijn ook maar een
paar mensen voor wie ik dit zou doen. Nadat ik eenmaal
had toegezegd heb ik ook geen moment meer getwijfeld.
Joke, mijn vrouw, was er wel door overvallen toen ik
het haar vertelde maar stemde er snel mee in.”
“Het heeft vervolgens nog ruim een jaar geduurd
voordat ik er bij Johan op terugkwam,” gaat Gertjan
verder. “Vanaf dat moment voelden we dat het proces
van bovenaf geleid werd. In augustus zijn ze begonnen
met alle onderzoeken bij Johan. Eind vorig jaar hoorden
we dat er een vijfennegentig procent match was en
in diezelfde periode zakte mijn nierfunctie onder de
kritische waarde van vijftien procent.”
Johan: “Daarbij werd de ingreep gepland op 5 april,
waardoor ik al mijn werkzaamheden rondom de
gemeenteraadsverkiezingen kon afronden en weer op
tijd hersteld was om bij de eerste raadsvergadering na

de verkiezingen te kunnen zijn. Alles paste precies.”
Gertjan lacht: “En het heeft je vast nog wel wat
voorkeursstemmen opgeleverd. Maar serieus, het was
zo’n bijzondere periode. Ook de week van de operatie
verliep, hoe gek het misschien ook klinkt, zo ontspannen.
Er is in die dagen heel veel voor ons gebeden, door
familie, vrienden, mensen binnen Mozaiek0318 maar
ook daarbuiten, en wij ervaarden zo’n rust. Het kan
niet anders dan dat Hij er een hand in gehad heeft. Wat
wel heel raar was, was dat wij in het weekend na de
operatie hoorden wat er met Jannica aan de hand was.
Dat contrast tussen hoe het met ons op dat moment ging,
de euforie waar wij in zaten en de berichten rondom
haar was enorm.”
Op de vraag hoe Gertjan naar zijn toekomst kijkt,
antwoordt hij: “Ik verwacht dat ik me de komende tijd
steeds beter zal gaan voelen. De laatste jaren waren
zwaar. Ik had bijna nergens meer energie voor en als we
al een dag weggingen, kostte het me veel tijd om daarvan
te herstellen. Ik kijk er zo naar uit om straks tijd met
onze twee jongens door te brengen en daarin dingen te
ondernemen die ik nooit met ze heb kunnen doen. Maar
we hebben als gezin daar nog wel een weg in te gaan.
Anne, mijn vrouw, heeft het op dit moment moeilijk.
Ze heeft de afgelopen jaren bijna alles in haar eentje

moeten doen in en rond het huishouden. Daarbij is de
periode voor, tijdens en na de operatie niet alleen voor
ons, maar voor beide gezinnen mooi maar tegelijkertijd
ook erg zwaar geweest. Zoals mijn lichaam nu aan het
zoeken is naar een nieuw evenwicht moeten wij dat als
gezin ook en dat zal tijd vergen.”
Op de vraag wat Johan en Gertjan tegen anderen
zouden zeggen die twijfelen om orgaandonor te worden,
antwoordt Johan: “Naast je registreren als orgaandonor
zouden mensen er ook over na kunnen denken waarom
ze niet tijdens hun leven een nier zouden afstaan. Vaak
gebeurt dat pas als het binnen de familie nodig is. Maar
alleen al in Nederland wachten bijna zevenhonderd
mensen op een nieuwe nier en een nier van iemand die
deze tijdens leven doneert kan wel tot dertig jaar goed
functioneren in het lichaam van een ander. Na overlijden
is dat zo’n tien tot vijftien jaar.”
Gertjan: “Volgens mij moet je jezelf de vraag stellen,
waarom je het niet zou doen. Ook als christen kan je
iemand anders hiermee een heel nieuw leven geven.
Daarnaast kan en mag je er in Nederland vanuit gaan
dat artsen er heel zorgvuldig mee omgaan.”

“Ik kreeg tijdens dat gesprek
zo’n sterk gevoel wat ik moest
doen dat ik tegen Gertjan zei
dat ik één van mijn nieren
aan hem wilde afstaan.”
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HORIZONTAAL

VERTICAAL

3. titel van Kees Kraayenoord’s boek
6. vakantieweek voor kinderen waar de liefde van Jezus wordt
verkondigd
9. uitstorten van Heilige Geest
10. vast onderdeel van het Magazine, speciaal voor kinderen
11. Ido, Kees en Cees dragen deze titel
13. hiervan genieten veel mensen op vakantie
14. onderdeel van onze kerk dat zich bezig houdt met pijler ‘omgeving
dienen’
16. achternaam van regelmatig terugkerende gastspreker
17. land waar Arno en Ina naartoe op missie zijn

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
10.
12.
15.

• Ongeacht waar u verzekerd bent

Grafstenen
Contactgegevens showrooms

naam voor zang in onze kerkdiensten
plek waar velen graag zitten met een lekker drankje of hapje
Mozaiek gaat ook in deze stad starten
groep mensen die het Magazine maken
veel taken in onze gemeente worden gedaan door ...
eerste bijbel hoofdstuk
opvang en diensten voor onze kinderen van 0-18 jaar
stad waar Kees Kraayenoord als kind woonde
seizoen van de grote vakantie
congrescentrum en kerkgebouw

Oplossing van de kruiswoordpuzzel staat op pagina 36

Stationsweg Oost 281B
3931 ER Woudenberg
Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort
033-2584729
info@ewijkgrafstenen.nl
www.ewijkgrafstenen.nl

Wij werken op afspraak, zodat u ervan
verzekerd bent dat wij alle tijd oor u hebben.

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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dit seizoen nodig om je geloofsspieren te trainen, om te
leren vertrouwen op God. Wellicht moet je wachten op iets
nieuws wat God gaat geven en waar Hij, zonder dat jij het
ziet, al lang mee bezig is. De winter is ook nodig om voluit
te kunnen genieten van de lente en de zomer. Zou je nog
verwonderd leven als het continu zomer was? Maar het is
ook eerlijk om te zeggen dat je soms niets kunt met dit soort
antwoorden en dat je dan gewoon iemand nodig hebt die
zegt: “Zal ik samen met je overwinteren en met je wachten
op de lente die er voor jou aan gaat komen?”

IDO BUWALDA

VERDIEPING

Groei

Groeien, snoeien en vervolgens weer verder bloeien, dat is
waar ik het met je over wil hebben. In hoeverre vraagt dit om
actie van jezelf? En welke plek krijgt God als het om jouw
groei gaat?
Johannes 15:1-8 gaat hierover en begint met een rolverdeling
die direct duidelijk is. Jezus zegt: “Ik ben de echte wijnstok
en Mijn Vader is de wijnbouwer.” Maar waarom noemt Hij
zich zo? Dit doet Hij voor ons. In vers 5 staat: “Jullie zijn de
ranken.” Deze rolverdeling laat zien dat er veiligheid en zorg
is bij Hem. De basis van ‘kind zijn’. Dit beeld zegt ook dat
wij en Jezus uit hetzelfde hout gesneden zijn. Want Jezus is
de wijnstok en wij de ranken. We hebben hetzelfde DNA. We
zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dat bepaalt
jouw waarde en kostbaarheid.
Zouden de voedingsstoffen, het sap dat naar de rank gaat,
niet het beeld zijn van de Heilige Geest? Johannes 14 en 16
gaan over Hem. Wij liggen als rank aan het infuus van de
Heilige Geest, zodat het leven van Jezus, Zijn waarheid over
ons, ons leven binnendruppelt.
De les van de wijnstok: Ken en accepteer je waarde. Wees
een rank. Jezus zegt twee keer: “De rank kan uit zichzelf
geen vrucht dragen, jullie ook niet!” en “Zonder Mij kun
je niets doen.” Dat vraagt van ons erkenning dat we niets
zonder Hem kunnen of willen doen. Dat we het moeten
hebben van Zijn trouw, zorg en veiligheid. Ook als het gaat
over geestelijke groei en een bloeiend leven.
Jezus geeft aan wat bloeiend leven is. De bedoeling van de
rank is om vrucht te dragen, maar Zijn visie gaat veel verder.
Hij wil dat we meer vrucht en veel vrucht dragen. Dat heeft
eerst te maken met wie we zijn en niet met wat we doen. Een
rank zijn is ook het beeld van organische groei. De natuur
moet door alle seizoenen heen om vrucht te geven. Net
zoals ons leven door seizoenen heen gaat. Bloeiend leven is
niet altijd gelijk aan een gemakkelijk leven.
Misschien voelt het alsof je op dit moment in een
winterseizoen zit. Vragen als ‘Waar is God?’ of ‘Waarom
ervaar ik U niet?’ kunnen door je hoofd gaan. Misschien is
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Misschien zit je in een bloeimaand, waarbij je Gods licht ziet
schijnen in je leven. Of een oogstmaand waarin alles lijkt
te lukken. Wellicht denk je dat het altijd zo moet blijven.
Maar je leven gaat door seizoenen heen. Sterker nog: om
geestelijk volwassen te worden moet je alle seizoenen
durven omarmen. Weet dat, ondanks alle seizoenen, de
Wijnbouwer altijd door blijft werken voor jou, maar ook dat
Hij alle seizoenen nodig heeft en gebruikt om de wijngaard
tot grotere bloei te brengen! De les van de wijnstok: Omarm
de seizoenen van je leven omdat je weet dat God altijd
doorwerkt.
Dan de les van het snoeien. Dit is het weghalen van
gezond hout dat sap onttrekt dat naar de rank toe moet.
Het gaat om dingen die niet fout hoeven te zijn, maar die
langzaam maar zeker ons gaan afhouden van daar waar
onze prioriteit moet liggen. Waar onze gaven liggen. Het
trekt onze energie-emmer leeg. Niet alles wat goed is, is
goed voor jou. Niet snoeien geeft chaos. Bloeiend leven
wordt onderuitgehaald door woorden als: druk, moe en
uitgeput. Als je energie-emmer gaten krijgt, loop je leeg. Dit
heeft bij iedereen een ander effect. Ik merk zelf dat op zulke
momenten mijn lichaam gaat reageren en ik, geestelijk en
sociaal, naar binnen keer. De rank leert mij dat ik de gaten in
mijn energie-emmer dicht door verbonden te blijven met de
Wijnstok en door verbonden te zijn met andere ranken; de
gemeente. De les van de wijnstok: Laat je snoeien van wat je
in beslag neemt en vul je energie-emmer.
God snoeit als Hij mag. Daarom is God de Wijnbouwer
en zijn wij dat niet. Bloeiend leven is: Ken en accepteer je
waarde, omarm de seizoenen van je leven, laat je snoeien.
Dán is er de belofte: “Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden
in jullie, vraag wat je wilt en het zal gebeuren.” Dit betekent:
veel vrucht! Het is een onbegrensde belofte voor jou en mij
als je verlangt om rank te zijn aan de wijnstok. Om bloeiend
te willen leven.

Zomertijd
Warme kleuren, lange dagen,
Licht wat onze dag omgeeft,
Alles bloeit en zingt Uw glorie,
Heel de schepping danst en leeft.
In het kleurrijk ochtendgloren,
In het prachtig avondrood,
In het al zie ik Uw glorie,
In het al, in klein en groot.
Struinend door de groenste bossen,
Wandelend over strand langs zee,
Klimmend op de mooiste bergen,
Waar ‘k ook ga, Heer, U gaat mee.
Waar ‘k ook ga, ik ben verwonderd,
Zoveel pracht komt van Uw hand,
Zoveel glorie in al ’t leven,
Zo divers in ieder land.
Warme kleuren, lange dagen,
Licht en Liefde is wat leeft,
In de stilte van Uw schoonheid,
Ben ‘k bij U, die alles geeft.
Marco van den Berg

Het gaat om onze Vader. Als iemand de vele, mooie ranken
ziet (wat het beeld is van de gemeente), gaat hij niet tegen
de ranken zeggen: “Wat zien jullie er mooi uit. Wat glimmen
jullie fijn.” Hij zal zeggen: “Wat ligt die wijngaard er mooi bij.
Hier moet een Liefhebber aan het werk zijn.” Onze vrucht
straalt dan af op Hem die zegt: “All of your life. In every
season. I am your God.”
Mag God als de Wijnbouwer Zijn zorg en veiligheid aan jou
geven? Mag Jezus de wijnstok zijn, waar wij altijd dicht
mee verbonden zullen zijn? Mag de Heilige Geest het infuus
zijn waardoor het leven van Jezus in en door ons heen zal
stromen?
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DE WEEK VAN... CEES
Op de vraag “Op welke dag begint jouw week?” verschijnt
direct een glimlach op het gezicht van onze voorganger
Cees van Harten. Zondag! Jazeker! Echt zondag! Al is het
wel een werkdag. Ook als Cees niet voorgaat, liggen er
diverse activiteiten binnen de gemeente waar hij zijn ei in
kwijt kan.
Tekst: Femke Muit / Foto: Regina van de Munt

Maandag is zijn (korte) weekend. Een dag waarop
hij echt vrij is. Dan gaat hij graag fietsen, zwemmen
of wandelen. Bij voorkeur samen met Rommy, zijn
vrouw.
Net als andere dinsdagen was hij ook deze week om
09.00 uur in @Home, het kantoor aan de overkant
van de Basiliek. Om 10.30 uur was hij aanwezig
tijdens de feestelijke opening van het Diaconaal
Centrum op Markt 10, waarna hij aan de slag ging
met de nieuwe AVG, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Een taai klusje waar hij niet
omheen kon.
Ook is er iedere dinsdag Voorgangers Overleg
waarbij de meest recente preek en dienst worden
geëvalueerd en er voorbereidingen plaats vinden
voor de aankomende zondagse diensten. Het
voorbereiden van een preek is voor Cees een proces.
Vaak zit hij er veertien dagen op te broeden en
schaaft hij zijn boodschap bij aan de hand van de
voorgaande prediking die hij zondag aan zondag
hoort.
Van 15.30 - 16.30 uur is hij zoals gewoonlijk aanwezig
bij het wekelijks overleg van het Direct Care Team.
Een overleg t.b.v. pastorale-op-maat hulp . Het is altijd
weer mooi om mensen samen te brengen. Hoe groot
of klein het meningsverschil ook is. Gelukkig komen
de hulpvragen niet allemaal via politiemeldingen bij
hem binnen. Die kunnen best pittig zijn. Soms voelt
hij zich een Bert van Leeuwen, maar dan zonder
diner, dat is dan wel weer jammer.

Sinds hij bij Mozaiek0318 in loondienst is, en zijn
zzp-er bestaan heeft afgelegd, preekt Cees op
zondag niet meer buiten de deur. Wel is hij druk met
huwelijksbevestigingen. Ook deze week weer. Het zijn
er maar liefst drie op een rij: woensdag, donderdag
en vrijdag. De huwelijken worden een dag van
tevoren voorbereid. Hij zou anders al die echtparen
maar door elkaar halen.

16 + 17 NOV 2 018
DE B ASILIEK - V EEN EN DA A L

M OZ A I E K
WO R S H I P
CONFE RE NCE

Naast
de
huwelijksbevestigingen,
met
de
daarbij behorende voorbereidingen, is er deze
woensdagavond GROW. Zijn aanwezigheid is niet
meer dan vanzelfsprekend!
En mocht hij op zaterdag niet worden ingeschakeld
door Serve, waarbij hij samen met een team van
gemeenteleden -dat vindt hij het leukste aan
klussen- aan de slag gaat in vaak verwilderde tuinen
of praktische klusjes binnen in huis oppakt, dan doet
hij de boodschappen en pakt hij thuis klusjes op.
In zijn vaste stoel, Rommy heeft er ook een, neemt
hij iedere morgen even de tijd om stil te staan. Op
dit moment gebruikt hij hiervoor de bijbel in één jaar.
Maar een heerlijk warm en schuimig bad leent zich
wat hem betreft ook heel goed voor zijn stille tijd.
Zo zijn we de week rond. Met vier dagen en drie
avonden vol met bezigheden is zijn week behoorlijk
volgeboekt. Nog een paar jaar en Cees mag met
pensioen: een nieuwe fase. Bij voorkeur gaat hij dit
beleven in een land van vervolging. Een rustige oude
dag...nee, dat wordt het in ieder geval niet.

kees kraayenoord

tim & rachel hughes

pete greig

MOZAIEK0318

WORSHIP CENTRAL

24-7 PRAYER

MOZAIEK WORSHIP

GAS STREET CHURCH

EMMAUS RD

WORS HIP

-

P R AY E R

-

JUST ICE

Deze week had hij een vrije dinsdagavond. Graag gaat
hij koken met veel sla en groente met, bij voorkeur,
een lekker stukje zalm. Koolhydraatarm, daar vaart
hij wel bij!
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PARELKIDS
welkom zoals je bent!
Het kinderwerk is een groot onderdeel
van al het werk dat binnen Mozaiek0318
wordt verricht. Meer dan honderd
kinderwerkers zetten zich in om
kinderen van 0 tot en met 12 jaar op
zondag een eigen dienst te kunnen
bieden. Kinderen, die het lastig vinden
om in een grote groep met kinderen een
veilige plek te vinden, zijn welkom bij de
Parelkids. Zij zijn iedere zondag tijdens
de eerste dienst welkom in @Home en
worden daar begeleid door mensen, die
ervaring in of affiniteit hebben met het
werken met deze parels van kinderen.
Tekst: Anja Diepenveen
Foto: Rosanne Luimes

Ashley
is sinds een jaar of twee teamleider
van de Parelkids. Ashley: “Vanaf het
moment dat ik teamleider ben, heb ik hard
geknokt voor aandacht voor deze kinderen.
Zij hebben behoefte aan extra zorg en aandacht,
dus moeten we ze die ook geven. En dat kunnen
we gelukkig ook bieden. Parelkids is een rustige en
veilige plek, waar we kinderen aandacht geven. We
kennen alle kids en zien ze glimlachen als ze merken
dat je veel van ze weet. Zij zien dat wij ze zien en dat
is mooi. Deze kinderen laten zich ook kennen. Ik ben
er wel eens door een van de kinderen op aangesproken
dat ik was vergeten naar welke school hij ging. Deze
jongen reageerde: “Dat heb ik je toch al verteld? Ben
je dat nu al vergeten?” Ik doe dus heel erg mijn best
om alles te onthouden!”
Parelkids is in anderhalf jaar tijd gegroeid van 9 naar 25
kinderen. Om deze reden zijn er twee groepen gemaakt:
de kinderen van 4 tot en met 8 jaar lopen ’s ochtends
naar hun groep ‘Zilver’ op de bovenverdieping van
@Home en de kinderen van 9 tot en met 12 jaar vormen
de groep ‘Goud’ en blijven in de ruimte beneden.
Eén kinderwerker is beschikbaar voor drie kinderen.
Ashley: “Zo kunnen we het lijntje met de kinderen
blijven houden. Dat is erg belangrijk. We willen dat
ieder kind zich geliefd voelt.”
In de meeste gevallen nemen ouders contact op met de
vraag of hun kind terecht kan bij de Parelkids. Tijdens
een gesprek wordt het doel en de visie van Parelkids
toegelicht en wordt er samen met ouders gesproken
over de behoeftes van het kind.
Wanneer een kind precies naar de Parelkids mag komen,
staat niet afgebakend ergens omschreven. Ashley:
“We hebben geen afvinklijstje. Sommige kinderen
hebben een duidelijke diagnose. We kijken vooral,
samen met ouders, naar wat het kind nodig heeft. Er
zijn kinderen die het eerst bij de andere kinderdienst
hebben geprobeerd. Dat ging niet goed en bij ons bleek
dat veel beter te gaan. Er is ook een jongen die juist
terug is gegaan naar de andere kinderdienst, omdat het
nu goed gaat sinds de opzet van het kinderwerk daar is
aangepast.”
Twintig minuten voor aanvang van de dienst kunnen
ouders hun kinderen naar @Home brengen. Daar staan
de kinderwerkers klaar om hen een warme ontvangst
te geven. De kinderen mogen kiezen uit verschillende
bakken met speelgoed, spelletjes of leesvoer om zich te
vermaken. De kinderwerker geeft aan tot hoelaat dit
mag. Daarna is het tijd voor het Bijbelverhaal en samen
bidden. Als kinderen het leuk vinden, mogen ze na
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Burer
het verhaal en het bidden een knutsel
maken. Ashley: “Deze kinderen hebben
geen behoefte aan een strak programma.
Soms kost het volgen van het Bijbelverhaal
al genoeg energie. Pas dacht ik dat een jongen
mijn verhaal niet had gehoord, omdat hij telkens aan
het friemelen was geweest met iets in zijn handen.
Maar toen ik hem ernaar vroeg, vertelde hij het verhaal
volledig na. Dat vind ik dan mooi!”
Jasmijn en Anouk, tweelingzussen van 12 jaar, zijn
vaste bezoekers van de Parelkids. Jasmijn: “Hier
komen kinderen die het lastig vinden om naar de echte
kinderdienst te gaan. Hier kan je lekker spelen om je
hoofd leeg te maken. Het heet Parelkids, want iedereen
is voor God speciaal.” Anouk vult aan: “Ik vind het
echt superleuk, want ik heb ook vrienden hier.”
Als de zussen 13 worden, zouden ze in principe niet
meer terecht kunnen bij de Parelkids. Ashley zegt
hierover: “De laatste tijd komen er veel aanmeldingen
binnen en dan met name van 12-plussers. Dat is echt
een nieuwe uitdaging. We moeten snel gaan kijken hoe
we dat gaan doen. Maar het belangrijkste is dat ook zij
ergens welkom zijn.
Dat geldt ook voor de kinderen onder de vier jaar. Er
zijn vragen gekomen naar een Parelkids crèche. Voor
nu is dat helaas nog niet mogelijk. Maar we verlangen
ernaar om voor ieder kind een plekje te creëren en dat
het voor iedere ouder haalbaar is om naar de dienst te
gaan.”
De meeste kinderwerkers bij Parelkids hebben een
beroep dat gerelateerd is aan dit werk of zijn zelf ouders
van een ‘Parelkid’. Martijn en Hendrike Euyen worden
met hun hele gezin tegelijkertijd ingeroosterd; Martijn,
Hendrike en hun dochter Lize als kinderwerkers en
zoon Jort als ‘Parelkid’. Hendrike: “Het is voor ouders
heel fijn om te weten dat je in de dienst kunt zitten
met de gedachte: ‘Mijn kind wordt gewaardeerd’.
Onze zoon Jort zat eerst bij een andere club. Daar werd
hij gepest. Hierdoor was er veel weerstand thuis om
naar de dienst te gaan. Het is heel fijn, dat dat nu niet
meer zo is. Hij is hier op een fijn plekje. Als het ergens
anders niet lukt, ben je hier welkom.”
Dat er mensen zijn, die er een behoorlijke reis voor
over hebben, bewijst de familie Zegwaard. Vader
Martijn: “Wij wonen nu nog in Gouda. Het is heel
uniek en bijzonder, dat zoiets wordt georganiseerd.
Onze zoon heeft het hier naar zijn zin. Dit zijn kinderen
die anders misschien buiten de boot vallen. Maar ook
zij zijn welkom hier.”
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Combineer kapsalon
en schoonheidssalon
ru im

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.

Ervaar je voordeel:
• Na je gezichtsbehandeling nooit
meer met ongewassen haar de
deur uit
• Tijdens je kappersbehandeling
worden gelijk de wenkbrauwen
geëpileerd of geverfd

De beste zorg voor uw kostbaarste bezit!

Kom je om de 6 weken knippen?
Dan gratis service-knippen
binnen 3 weken.
Amazing Grace Beautycenter
Scheepjeshof 138 - 140
3901 CX Veenendaal
0318- 526376
www.amazing-grace.nl

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset
en digitale print via duurzame productie, door innovatie en

Peuteropvang

vooral de creatieve inzet van onze mensen.

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

Dagopvang

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

Buitenschoolse opvang

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

www.kinderopvangluna.nl of bel 0318-745700

CGOB
De Herberg
staat voor:
JULI ACTIE:
ONTVANG ALS NIEUWE KLANT 10% KORTING

WELKOM

Professionele
begeleiding
Huiselijkheid
Christelijke normen
en waarden

BIJ ZONNENBERG MAKELAARDIJ RHENEN & VEENENDAAL

Bent u op zoek naar betrouwbare
opvang voor uw kind?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Onze makelaars:

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.

‘‘het gaat om mensen,
niet om stenen”

U bent van harte welkom!
Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstcadeau

CHRISTELIJKE PEUTERGROEP ‘T KLEINE ERF
Nu ook in Rhenen!

voor peuters vanaf 2 jaar
Ronde Erf 2 - 4
van 8.30 - 11.30 uur

dinsdag- en donderdagmorgen

christelijk ontwikkelingsprogramma LEEF!

uitdagende activiteiten
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locatie: CBS ’t Erf, adres:

professioneel team

kwink.nl

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.

06 837 937 28
De Savornin Lohmanstraat 117, Veenendaal
Voor meer informatie:
www.schoonheidssalonlive.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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Training (POC)
De eerste drie maanden hebben we een training gevolgd,
in het land zelf, om de voertaal en de cultuur van PapoeaNieuw-Guinea (PNG) te leren. Samen met zes andere
gezinnen uit Amerika en Canada vormden we een klas. We
waren de enigen die Nederlands spraken. De eerste twee
maanden hadden we elke dag school. De kinderen hadden
ook hun eigen klasje om hetzelfde te leren als wij, alleen
op hun eigen niveau. Naast de theorie leerden we onszelf
fysiek uit te dagen. We liepen lange tochten door de bergen
en zwommen een uur per keer baantjes in de zee. Daarnaast
leerden we op alle fronten om back-to-basic te kunnen
leven.

ONS LEVEN IN

PAPOEA
NIEUW
GUINEA!
DE FAMILIE BEUKERS IS EIND JANUARI VERTROKKEN
VANUIT NEDERLAND EN WIL JULLIE GRAAG EEN KIJKJE
GEVEN IN HUN LEVEN DAAR.

In de derde maand mochten we in praktijk brengen wat we
de eerste twee maanden hadden geleerd. We werden naar
een stam gebracht, om daar vervolgens een maand mee
samen te leven. Dat betekende een maand zonder stroom,
zonder leidingwater, koken op vuur, en de hele dag buiten
leven. Ik (Gerline) weet nog dat ik van tevoren dacht: “Ach,
dat overleven we wel een maand.” Maar al snel werd ik met
de neus op de feiten gedrukt en begon ik te beseffen hoe
goed we het hadden in Nederland. Als ik water nodig had
deed ik de kraan open, als ik moest koken draaide ik het gas
aan, als ik mijn mobiel wilde opladen deed ik de stekker in
het stopcontact. Nu moest ik water gaan halen uit een put,
zelf een vuur maken van hout en een aansteker, en een solar
in de zon leggen (als die scheen) om energie te krijgen. Ik
vond het soms een echte uitdaging!
Hans had veel contacten met de mannen binnen de stam,
in deze cultuur is relaties opbouwen erg belangrijk, de
mensen steken veel tijd in elkaar door veel te praten en te
discussiëren.
Nuttige start
Wat hebben we veel geleerd de afgelopen maanden! We
vinden het echt een goede en nuttige start van het leven in
een ander land met een andere cultuur. Hans kan dit in de
toekomst goed gebruiken als hij gaat werken met de lokale
mensen uit PNG. Zo heeft hij o.a. geleerd relaties op te
bouwen.
Nooit eerder hebben we beseft hoe belangrijk het is om de
Bijbel in je eigen taal te hebben; in deze maanden werd ons
dat heel duidelijk, dag in dag uit werd er in het Engels of
Tok-Pisin gelezen en gezongen en gebeden in het Engels.
We gingen steeds meer het Nederlands missen, waarin we
begrijpen wat we lezen en wat we zingen, en dachten toen:
“Zo moet het voor alle mensen voelen die de Bijbel niet in
hun eigen taal hebben. En hoe gaaf dat wij dan deel mogen
zijn van de organisatie (Wycliffe Bijbelvertalers) die daar
elke dag mee bezig is!”
Hans zijn eerste ervaring met de koeien
Half mei zijn we dan eindelijk aangekomen in Ukarumpa,
de plek waar we gaan wonen en werken. De kinderen
gaan hier naar een Internationale school, ze hebben het er
ontzettend naar hun zin. Hun Engels gaat nu hard vooruit,
dat is fijn om te zien.
Hans heeft de eerste ontmoeting met de koeien gehad, na een
jaar lang ze alleen vanaf een foto te hebben gezien. Al snel
komt hij tot de conclusie dat hier kennis gemist wordt en dat
daardoor dingen onnodig misgaan. Op dit moment werkt hij
een plan van aanpak uit om met kleine aanpassingen grote
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dingen te kunnen veranderen, op een zo efficiënt mogelijke
manier. Dit in samenwerking met de huidige cowboy (een
lokale PNG’er). Het grote verschil hier, ten opzichte wat
wij gewend zijn, is dat we het moeten doen met de spullen
die we hebben en we niet even naar de winkel om de hoek
kunnen gaan om het te halen, dus creativiteit is vereist.
Een voorbeeld hiervan is: Hoe gaan we hectares gras
maaien zonder maaier achter een tractor? Antwoord hierop
is: Lokale mensen die met de hand maaien, wat niet meer
voor te stellen is in Nederland.
De komende weken gaan we over op aankoop van nieuwe
melkkoeien en een stier, deze zullen we opzoeken in de
omgeving, dit houdt hier in binnen zes uur rijden afstand.
Verrassend was dat er van tevoren meegedeeld was dat
hier alleen vleeskoeien liepen, maar Hans kwam tot de
ontdekking dat er al een paar melkkoeien tussen zaten. Dit
is een meevaller waardoor er minder aangekocht hoeft te
worden en we sneller aan het melken kunnen.
Hoe gaat het nu
In Ukarumpa wonen we op een prachtige locatie, boven
op de berg aan de rand van het dorp. Ons uitzicht is
adembenemend mooi, we kijken uit op een bergachtig
groen gebied met tussendoor de typische PNG huisjes. We
genieten hier dag in dag uit van.
Afgelopen maanden hebben we wel getobd met ziekte en
infecties, dat maakte het soms best pittig. Vooral Hans is
lichamelijk flink uitgeput geweest. En dan begin je toch met
minder energie aan je werk in Ukarumpa dan je van te voren
gehoopt had.
De kinderen hebben de transformatie heel goed doorgemaakt,
de meeste tijd genoten ze van oor tot oor. Het begin was
lastig, doordat ze tegen niemand hun eigen taal konden
spreken, maar na verloop van tijd ging dat stukken beter.
En het hielp goed om muziek van Mozaiek0318 (zo wordt
alle Hillsong en opwekking bij elkaar door ze genoemd) te
luisteren, dat gaf een fijn thuisgevoel.
Ik (Gerline) ga nu proberen om hier in Ukarumpa m’n draai
te vinden. Na de zomervakantie gaan we kijken welke taak
ik hier in Ukarumpa op kan pakken. Er zijn genoeg jobs
hebben we al gehoord.

Nieuws vanuit de TFC
Om het landbouwproject van Wycliffe in Ukarumpa te kunnen
laten slagen, is het van belang dat Hans en Gerline daar de
volledige anderhalf jaar die ervoor is uitgetrokken, kunnen
blijven. Een groot deel van het geld om dat te kunnen realiseren
is inmiddels gedoneerd of wordt maandelijks door donateurs
bijeengebracht. Echter is er ook nog een groot bedrag nodig. Dit
kunnen we niet alleen. Daarbij is uw/jouw hulp heel hard nodig.
Wil je Hans en Gerline ook steunen om van dit project een
succes te maken, zodat de lokale bevolking het straks zelf kan
gaan doen? Dat kan. Ga naar www.beukers-papoea.nl of
www.wycliffe.nl/veldmedewerker/familiebeukers
De bevolking van Papoe-Nieuw-Guinea, alsmede Hans en Gerline
Beukers danken u bij voorbaat voor uw steun. Hartelijk dank!
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COLUMN
Ik was vanmorgen om 07.00 uur klaar wakker en heb onder het mom
van ‘toch zonde van de tijd’, mezelf met m’n goeie gedrag in m’n
hardloop outfit gehesen. Na vijf km was ik moe. De conditie van een
hobbelpaard na vijf maanden op kantoor zitten was voelbaar, dus ik
plofte neer op het dichtstbijzijnde bankje waar ik een aantal van de
eerste ochtendzonnestralen kon vangen.

Wyke
Bokma

Na een tijdje kwam er een keurig oud dametje achter een rollator
aangewandeld. Haartjes prachtig gekapt, rode gerimpelde lipjes en
haar Chanel nummer 5 had ik al kunnen ruiken toen ik nog maar op
de 2,5 km lopen zat. Ze keek me vragend aan: “Lieve kind, mag ik even
naast je zitten? Dit is mijn bankje.” Ik knikte: “Natuurlijk! Gaat u zitten
mevrouw.” De Chanel dame stak vrij snel van wal. “Jij bent er vroeg
bij, lieve kind, heb je de bloemetjes niet buiten gezet gisteravond?”
Lachend schudde ik m’n hoofd. Ergens voelde ik al aan dat op mijn
wedervraag waarom zij al zo vroeg uit de veren was een bijzonder
antwoord kwam. Twijfelend begon ze, Marie, 83. “Lieve kind, heb je de
liefde al gevonden?” vroeg ze. Opnieuw schudde ik mijn hoofd. Marie
begon haar verhaal te vertellen. Ze vertelde dat ze uit een liefdevol
gezin kwam. Met het hele gezin hadden ze de oorlog overleefd en
onderdak in kasten en kelders geboden aan veel verschillende
mensen. Haar vader zat in het bestuur van de kerk en haar ouders
hadden hun leven lang van elkaar gehouden. Lang, heel lang had ze
gewacht en gebeden voor ‘haar liefde’. Vriendinnen waren al lang en
breed getrouwd en hadden vier of vijf kinderen toen op haar 41e, ‘haar
Pieter’ kwam. Ze trouwden binnen vier maanden. De ogen van deze
oude dame leken wel sterretjes, zo fonkelden ze. “Ik heb nog nooit
zoveel van iemand gehouden, lieve kind.” Op haar 53e verjaardag
ontdekten ze dat Pieter ziek was en hooguit nog een jaar zou leven.
“Ik was zo boos en zo verdrietig, nu had ik al zo lang gewacht op Mijn
Pieter en moest ik hem ook alweer zo snel teruggeven. Een week
lang heb ik gehuild. Toen besloot ik dat we maar alles van dat laatste
jaar moesten maken. Dat laatste jaar, dat werd het allermooiste jaar
samen. Wanneer je weet dat je iemand verliest leer je pas echt de
herinneringen die je samen hebt gemaakt te waarderen. Eigenlijk
zouden we daar veel eerder mee moeten beginnen. Dat laatste jaar
aten we elke zaterdagochtend om 08.30 uur bonbons van Bakkerij
Kuyt op de Utrechtsestraat, omdat ze veel te duur maar veel te lekker
zijn, op dit bankje.”
Marie begon in haar rollator te graaien. “Help me even, lieve kind, dat
rode doosje.” Ik pakte het doosje uit haar rollator en gaf het aan Marie.
Ze opende het doosje stak me een bonbon toe. “Nu eten wij samen,
als herinnering aan Pieter en op de liefde die jou zal vinden en je zal
veroveren als een ware prins, want dat verdien je. Je zult het voelen
en je zult het weten, lieve kind. Vergeet dan nooit om samen van de
momenten en niet alleen van de herinneringen te genieten.” Het was
de lekkerste en bijzonderste bonbon ooit.
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
VAN CONTACT@MOZAIEK0318.NL
Tekst: Femke Muit
Foto: Regina van de Munt

Laura

Tegenover de Basiliek staat een woonhuis wat enige jaren
geleden is omgebouwd tot de thuisbasis van Mozaiek0318.
Het zoemt er van de bezige bijen. Achter in het huis op de
eerste etage bevindt zich een ruimte met vier werkplekken
en een wand met kasten en is er een doorgang naar een
van de spreekkamers. Vanaf deze pc’s zijn er sinds februari
2015 zo’n 22.000 e-mails verzonden. Het is de werkplek
van Gerdien, Nicole en Laura: de mensen achter contact@
mozaiek0318. Het secretariaat ontstond zelfs voordat de
officiële aanvraag voor een kerkelijke gemeenschap was
aangevraagd.
Gerdien en Nicole weten het zich nog goed te herinneren:
“Soms werden we in de supermarkt gebeld, terwijl we hele
andere dingen aan ons hoofd hadden. Dan moesten we wel
even snel omschakelen.” Laura is sinds 2014 bij het secretariaat
ingestapt en is steun en toeverlaat van de voorgangers. Ze
notuleert het wekelijkse voorgangersoverleg en de besprekingen
van/met de oudstenraad. Ze beheert agenda’s. Ze signaleert de
verjaardagen en onderneemt daar de gepaste acties op. Het
huidige secretariaat is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag.
Voor spoedgevallen zijn ze alle drie op toerbeurt beschikbaar

Nicole

Gerdien

in het weekend. Zo wordt ook de gezamenlijke contact@
inbox onder handen genomen en heeft een ieder natuurlijke
een persoonlijke correspondentie af te handelen. De taken
zijn verdeeld aan de hand van eigen voorkeur en kwaliteiten.
Voor Gerdien kent de ledenadministratie geen geheimen. Alle
activiteiten met betrekking tot opdragen, dopen, huwelijken en
sterfgevallen pakt ze met veel liefde op. Ook is ze aanwezig bij
het wekelijks terugkerende coördinatoren overleg. Nicole heeft
een grote ondersteunende rol bij alle financiële zaken. Ze zet de
facturen klaar voor de penningmeester, regelt de machtigingen
en is aanwezig bij het financieel overleg tussen penningmeester
Frits en voorganger Ido. En Nicole zou Nicole niet zijn als ze
niet ook nog stevig in het Worshipwerk zou zitten. Zo regelt ze
de boekingen van de band, helpt ze mee in de administratieve
voortgang van Mozaiek Worship College en is ze betrokken bij
de voorbereidingen van de nieuwe Mozaiek Worship cd. Het
team ontvangt een parttime vergoeding, maar eigenlijk zijn
ze onbetaalbaar. Alle drie geven ze aan dat ze datgene wat ze
nu doen voor geen goud willen ruilen. En dat ze dankbaar zijn
dat ze de door God gegeven talenten op deze manier voor Hem
mogen inzetten! Gaaf dat een gemeente als Mozaiek0318 dat
mogelijk maakt.
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Jannica
& William
Tekst: Pim Molemaker
Foto: Regina van de Munt

“DE HELE PERIODE, VAN
HET ZIEK WORDEN TOT EN
MET DE OPERATIE, WAS
EEN VERSCHRIKKELIJKE
ROLLERCOASTER.

TERWIJL JANNICA LICHAMELIJK
WERD AFGEBROKEN, GEBEURDE
DAT BIJ MIJ EMOTIONEEL.”

Vlak voor het interview met Jannica en William vliegt een
jonge duif tegen het achterraam van hun huis. Het diertje
zit versuft en doodstil in het steegje tussen hun huis en dat
van hun buren. Op het keukendak van de buren ligt een
kat ogenschijnlijk te slapen. Vieve, de dochter van Jannica
en William, is niet van plan van de zijde van de vogel te
wijken.
Het is bijzonder om op deze zaterdagmiddag met hen een
gesprek te hebben. Vieve ligt inmiddels toch boven te
slapen en Jannica ligt in het bed achterin hun woonkamer.
Begin april werd ze ziek en haar situatie verslechterde in
een dusdanig tempo dat er al snel voor haar leven gevreesd
werd. Op 17 april kreeg ze, op het allerlaatste moment, een
donorlever.
Jannica: “Op dit moment gaat het best goed. Mijn lichaam
is aan het herstellen. Alles is stabiel en mijn leverwaardes
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gaan richting normaal. Overdag loop ik inmiddels al weer
door het huis, ik doe spelletjes met Vieve en ga alleen nog
naar bed als ik heel moe ben. Ik heb nog steeds wat hulp
nodig bij alledaagse dingen en de wond is nog steeds niet
helemaal dicht. Het heeft allemaal tijd nodig.
Emotioneel was en is het ook zwaar. Toen dit gebeurde
stond ik op een springplank in mijn leven. Ik had een burnout achter de rug, was net begonnen met een nieuwe baan
en had enorm veel energie. Opeens was alles weg. Dat heb
ik in dit hele proces, denk ik, het moeilijkst gevonden om
te accepteren.
Nu begin ik langzaam weer te zien waar ik naar toe ga, dat
ik over een maand of drie waarschijnlijk weer kan fietsen,
dat ik weer een keer uit eten of naar de kerk kan. Dat helpt
om alles weer positiever in te zien. Maar ja, mijn hoofd wil
veel meer dan mijn lichaam aankan.”
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Ziekte
Jannica: “Ik voelde me al een tijdje niet zo lekker. We waren
aan het touren met Martin Smith en ik voelde me misselijk,
dacht dat het buikgriep was. Een week later begon ik met mijn
nieuwe baan op een school in Barneveld als docent Godsdienst.
Mijn tweede werkdag werd ik opnieuw misselijk en voelde me
zo beroerd dat ik naar huis ging. Mijn huid en ogen begonnen
geel te kleuren waarop ik de huisarts heb gebeld en er bloed
werd geprikt. Daarna ging het heel snel. Ik werd opgenomen
in het ziekenhuis in Ede, maar werd de volgende dag al naar
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht waar ik
heel snel achteruit ging. Al snel kon ik niet meer lopen, ging
ik steeds moeizamer praten en viel ik soms gewoon weg. Van
de dagen daarna herinner ik me ook alleen maar flarden: Een
paar artsen, Kees Kraayenoord die voor mij bad en dat ik aan
William vroeg: “Dit is niet goed he?” Ik wist dat het niet goed
ging, maar heb niet de pijn gevoeld die William gevoeld moet
hebben. In mijn herinnering is het ook een rare overgang; het
ene moment lag ik op de MDL-afdeling (Maag, Darm, Lever)
en ineens werd ik na de transplantatie wakker op de IC. De
periode daartussen had ik alleen maar nachtmerries. De mensen
om mij heen waren zo blij dat de operatie geslaagd was en ik
had geen idee wat er precies gebeurd was.”
William: “Dat Jannica naar Rotterdam moest, was voor mij
het teken dat het echt serieus was. Al snel werd er gesproken
over een donorlever. Die kwam ook echt op het allerlaatste
moment. Op woensdag 11 april werd gezegd dat er binnen
tweeënzeventig uur een donor moest zijn. Uiteindelijk was
die er pas op maandag 17 april. Het is een heel complexe en
risicovolle operatie waar drie chirurgen bij betrokken waren.
Pas in de operatiekamer weten ze of de lever echt geschikt is en
de operatie kan slagen. De hele periode, van het ziek worden
tot en met de operatie, was een verschrikkelijke rollercoaster.
Terwijl Jannica lichamelijk werd afgebroken, gebeurde dat bij
mij emotioneel.
De nacht van de operatie waren Hanne de Vries en Jeroen van
Santen bij mij. We liepen door het park rond het ziekenhuis en
hebben veel gebeden. Om kwart over zes werd ik gebeld dat
het gelukt was.
18 april, ’s middags om drie uur werd de beademing eruit
gehaald. Jannica had inmiddels vijf dagen buiten bewustzijn op
de IC gelegen en toen ik die middag binnenkwam zat ze ineens
rechtop in bed, deed haar ogen open en fluisterde: “Ik wil thee.”
Dat was zo’n contrast.
Vieve is in die periode eerst bij Jannica’s ouders geweest en
daarna bij haar broer en schoonzus. Iedere dag kwamen ze even
naar het ziekenhuis. Het moeilijkste moment voor mij was toen

ik er zelf niet meer in geloofde dat het goed zou komen en
dacht: “Wat moet ik straks tegen Vieve zeggen?’”
Jannica: “De eerste dagen toen ik weer thuis was, waren
lastig voor haar. Ze zocht geen contact meer met mij, ze trok
en trekt nog steeds naar William, hij is nu haar veiligheid. Zo
langzamerhand beginnen we weer dingen samen te doen, komt
ze bij mij in bed liggen en wil ze spelen. Voor die tijd waren
we altijd samen. Ook het herstellen van onze band heeft tijd
nodig.”
Herstel
Jannica: “De eerste drie maanden is een fase van overleven en
langzaam wat spierkracht opbouwen. In de volgende drie kan
je voorzichtig weer dingen oppakken die je daarvoor ook deed.
Ik zit nu op bijna twee maanden.
Soms vraag ik me af of het goed blijft gaan met mijn nieuwe
lever of dat dit alles nog een keer kan gebeuren. Maar ik heb
geen pijn meer en de artsen zijn positief.
Ik heb twee operaties gehad en er wacht er nu nog één omdat
de lever iets te groot was en er in mijn buikholte nog een en
ander hersteld moet worden. Daar zit ook een stukje rouw. Mijn
lichaam heeft mij in de steek gelaten en nu zit er een enorm
litteken. Ik moet accepteren dat dit nu mijn lichaam is.
De komende tijd ben ik vooral veel thuis en voorlopig moeten
we nog wekelijks naar het ziekenhuis in Rotterdam voor
controle. Over een tijdje kan ik langzaam weer beginnen aan
het ‘normale leven’. Ik hoop volgend voorjaar weer helemaal
mezelf te zijn.
Dat het zo lang duurt, vind ik soms lastig. Mijn hoofd wil een
druk, gezellig en sportief leven. Ik wil hardlopen, barbecueën
met vrienden en leuke dingen doen. Maar mijn lijf roept me
steeds terug. Waarschijnlijk moet ik mijn leven lang medicijnen
slikken. Toch zijn er mensen bij wie het na een transplantatie
lukt om die medicijnen volledig af te bouwen en bij wie hun
lichaam het donororgaan volledig accepteert. Ik wil daar ook
wel voor gaan en heb mijn ogen laatst opgeslagen naar de hemel
en gezegd: “Nou God, wij gaan voor volledig herstel, toch?”
Bezinning
Jannica: “Ik heb echt wel even met God geknokt en mij
afgevraagd: “Waarom overkomt mij dit?” Maar al snel
veranderde dat in: “Waarom zou mij dit niet overkomen?” Er
zijn zoveel mensen in de wereld die iedere dag met ziekte en
armoede leven. Geloofde ik echt dat mijn leven maakbaar is?
Lange tijd voelde het zo. Maar één knal en je ligt eruit.
Nu ben ik God zo dankbaar dat het nog niet mijn tijd is en dat
ik de kans krijg om door te leven.
Dit proces heeft mij geholpen om te beseffen waar het leven
echt om draait en waar God het voor bedoeld heeft. Ik geloof

niet dat ziekte van Het Koninkrijk is maar wel dat God het zal
gebruiken in mijn leven. Ik besef nu ook dat ik maar heel weinig
nodig heb in mijn leven: familie en vrienden. De mensen om
me heen hebben waar ik echt van houd.”
William: “Twee dagen na de operatie zei Jannica tegen mij:
“Ik hoop dat ik je een stukje dichter bij Jezus heb gebracht.”
Dat is gebeurd, maar wat mij betreft had dat wat minder heftig
gekund. Jannica is een enorm gevoelsmens en ik ben heel
nuchter en praktisch. Mijn geloofsleven is daarom heel anders
dan dat van haar. Op het moment dat zij op het randje lag, heb
ik op mijn knieën gelegen om te bidden. Toen zij naar de OK
ging, moest ik afscheid nemen. Als de operatie niet slaagde zou
ik haar waarschijnlijk nooit meer bij me hebben, ik heb nog
nooit zoiets gevoeld. Op sommige momenten ben ik heel dicht
naar God gegaan, op andere momenten was Hij zo ver weg dat
ik dacht: “Ik geloof het niet meer.” Mijn vrienden zeiden op
dat moment: “Jij hoeft even niet te geloven, dat doen wij wel
voor jou.”
Toen Jannica net in Ede lag, ervoer ze dat God zei dat ze nog
veel zieker zou worden, maar dat ze uiteindelijk helemaal zou
herstellen. Uiteraard hoopte ik dat het allemaal mee zou vallen
en dat ze snel weer thuis zou zijn. Maar wat ze daar vertelde
heeft mij, en onze familie en vrienden, wel door deze moeilijke
periode geholpen.
Zodra wij hoorden dat de operatie achter de rug en geslaagd
was, was er zo’n euforie. Dat heeft echt iets gedaan met mijn
geloofsleven. Ik heb gevoeld hoe het is om alles over te geven
aan God en te zeggen: “Doet u maar wat Uw plan is, want ik
snap het niet meer.’”
Jannica: “Het heeft mij ook aan het denken gezet over mijn
rol als Worshipleader. Ik leg dan soms uit dat je tijdens ziekte,
strijd en pijn God altijd mag blijven vertrouwen en aanbidden.
Nu ik zelf zo ziek was, realiseer ik me hoe moeilijk dat kan zijn
en begrijp ik dat dat voor zo veel mensen ontzettend lastig is.
Dat je soms niet meer kan doen dan uitschreeuwen hoe moeilijk
het is. Volgens mij is dat de mooiste aanbidding, omdat dat de
aanbidding van het hart is.”

jou zelf gaat raken. Daarnaast heeft Jannica de bridge van het
nummer ingezongen en zingt daarin: “Those who will trust in
Him will not be put to shame. Those who believe in Him will
never be disgraced.”
Aandacht
Jannica: “Ik had geen idee dat er zoveel aandacht voor was.
Op de IC heeft William alle kaartjes opgehangen en iedere
dag kwam er weer een stapel bij. Een arts die die enorme
hoeveelheid kaartjes zag, zei: “Jij moet wel een heel leuk
persoon zijn.” Ik antwoordde: “Dat is van onze kerk. Dat is één
grote familie.”
William liet filmpjes zien van een gebedsavond en vertelde wat
er verder gebeurde. Het was ontroerend en bemoedigend om
kaartjes te krijgen van mensen die ik niet kende en die dagelijks
met hun gezin voor mij baden. Ik vond het heel mooi maar
vroeg me ook af waarom ik zoveel aandacht kreeg terwijl er
nog zoveel andere zieken zijn.”
William: “Die aandacht heeft mij enorm geholpen. Ik liep op
een avond met Jeroen van Santen door het park toen mijn
onzekerheid over de afloop steeds groter werd. We zagen al
die berichten en ik voelde mij zo sterk worden. Jannica was
ver weg, maar ondertussen heel veel dingen aan het doen.
Tenminste, God was daar mee bezig. Zelfs een aantal nietgelovige collega’s van mij schreven dat ze voor het eerst
hadden gebeden en naar een kerk waren gegaan. Ik bedacht me
dat, zelfs als het verkeerd zou aflopen, zij iets fantastisch voor
mensen zou betekenen. Donorschap onder de aandacht brengen,
mensen verbinden. Tegelijkertijd kon ik me op dat moment niet
voorstellen dat het niet goed zou komen. Dit was dé kans voor
God om zich te laten zien. Als Hij hier geen gebruik van zou
maken, wist ik het ook niet meer.”
Met de duif is het gelukkig ook goed gekomen. Toen William,
op advies van de dierenambulance, de vogel voorzichtig
probeerde op te pakken om het op een veilige plek tot rust te
laten komen, vloog ze weg, de wijde wereld weer in.

William: “Ik heb tijdens de
periode in het ziekenhuis het
nieuwe nummer van Hanne de
Vries (OMG) veel gedraaid. Ik
heb het proces van het ontstaan
van dat nummer meegemaakt,
maar in één keer werd die tekst
van toepassing op onze situatie.
Het is zo maf wanneer muziek,
waar je zelf aan gewerkt hebt,

Oh my God, I am desprated for You.
Are You not the One who calms the seas?
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Geboortes
11 maart 2018
t/m 29 mei 2018

OPLOSSING
KRUISWOORDPUZZEL

Madelief van
den Berg
11-03-2018

Mathieu Hendri
van de Koekelt
01-04-2018
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Jonah Joachim
Elbertsen
16-04-2018

Maryn Aukje Hart
Mondria
02-04-2018

Benjamin Fender
Cornelis Robbertsen
08-04-2018

Thomas Samuel
Scheijgrond
08-05-2018

Silke Stam
26-04-2018

Jonne Ilai
van de Zande
29-05-2018
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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: 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
Coördinatoren: Chrissy-anne Lammers en Hilde
Stapert
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: Herman Pol

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.

Coördinator: vacant

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: Johan Ravesloot
‘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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VOOR IEDERE DOELGROEP IS ER EEN
EIGEN PROGRAMMA! NIEUW DIT
JAAR IS HET BESTELLEN VAN (GRATIS) TOEGANGSKAARTEN VOOR IEDERE LOCATIE. KIJK OP ONZE SITE
VOOR MEER INFORMATIE. ZOEK DAAR
OOK DE PUZZEL DIE JE IN KUNT LEVEREN VOOR EEN LEUKE VERRAS-

SING TIJDENS DE BIJBELWEEK!
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kids 4-7 JAAR

