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Dit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk in Veenendaal. Wij
geloven dat God van je houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt.
Elke zondag houden we twee kerkdiensten. De 1ste start om 09.30 uur en
de 2de om 11.45 uur. Je bent welkom. Gewoon, zoals je bent. Kijk voor
meer informatie op www.mozaiek0318.nl.
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REDACTIONEEL
Buitengewoon (kind). Dat is het thema van deze
kersteditie van het Mozaiek0318 Magazine. Elk jaar
mogen we vieren dat ruim 2000 jaar geleden HET
buitengewone kind geboren is: Jezus! We zouden dus
een heel nummer kunnen schrijven over Hem. Maar
dat hebben de evangelisten al voor ons gedaan. Door
hen kunnen we al lezen welke speciale daden Jezus
verrichtte, wat Zijn bijzondere woorden waren en
welke wonderen Hij mocht doen. Dit kerstnummer
gaat over andere mensen, in het hier en nu. Mensen
die misschien wel gewoon naast jou zaten tijdens een
van de kerkdiensten vorige week. Laat je inspireren
door de buitengewone verhalen van gewone
Mozaiekers!
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REDACTIONEEL

Het vieren van de geboorte van Jezus, het
buitengewone kind, is niet voor iedereen
vanzelfsprekend met Kerst. Voor veel mensen in
Nederland is het vooral een feest van eten, samen
zijn met familie en/of vrienden. En te vaak hoor ik
ook verhalen om me heen over ruziënde families,
‘als je die uitnodigt, nee nee, dan komt hij niet’ en
gekibbel over wie waar is op welke kerstdag en of het
dan wel eerlijk is verdeeld. Zucht. ‘Is dit waar Kerst
over gaat?’, denk ik dan.

buitengewoon

Ik wil iedereen uitnodigen om iets buitengewoons
te doen deze Kerst. Want buitengewoon betekent
ook het anders doen dan de gebaande paden, het
niet doen zoals van je verwacht wordt. Dus niet
vervallen in die aloude vete tussen twee families,
niet lelijk doen tegen die ‘o zo vervelende kinderen
van jouw zwager’, niet het beste stukje vlees voor
jezelf bewaren. Grijp de geboortedag van Jezus aan
om weer iets meer op Hem te lijken. Vier dit feest
met zoveel mogelijk mensen. Deel cadautjes uit
namens Hem. Deel Zijn liefde uit verpakt in een
kaartje, compliment, warme knuffel, bezoekje, dat
niemand had verwacht. Maak deze Kerst met elkaar
buitengewoon!
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Mozaiek0318 is bereikbaar via: contact@mozaiek0318.nl.
Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook telefonisch bereikbaar op
0318-734900.
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HANDEN
OMHOOG OF
HANDEN
GEVOUWEN?

Op dit moment gebruik ik een app voor
Bijbelstudie, ‘YouVersion’. Rond zeven uur eet
ik meestal, ik heb rond die tijd ook een wekker
staan als reminder om de app erbij te pakken.
Dan kan ik mooi onder het eten een stukje lezen.
Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Als ik
heel druk ben schiet dat er als eerste bij in. Ik
zou daar wel wat meer rust voor willen hebben.
Het geloof heeft me wel wat ‘softer’ gemaakt, of
noem het socialer. Eerder was ik veel sterker in
mijn mening dat iedereen zelf verantwoordelijk
is om iets van zijn leven te maken. Dat dat niet
altijd opgaat, besef ik me nu veel meer. En als ik
het zo bedenk: ik help ook juist graag anderen.

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Christiaan Zielman

Elke editie stellen we 8 vragen aan een
nieuw deel van Mozaiek0318.
Dit keer aan Jan Willem Rigters, die na
jaren van ‘kerkhoppen’ in Mozaiek0318
zijn kerkelijk thuis heeft gevonden.
Welkom!
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Rond 2010 kwam ik terecht bij een
Bèta-groepje (redactie: vervolg op
Alpha-cursus). We hadden allemaal
wel een kerkelijke achtergrond,
maar waren op zoek naar wat het
geloof écht voor ons kon betekenen.
Op zondagen bezochten we samen
verschillende kerken in Veenendaal,
daar hoorde Mozaiek0318
natuurlijk ook bij. De afgelopen
jaren ben ik steeds regelmatiger
naar Mozaiek0318 gegaan, het
enthousiasme hier spreekt me erg
aan. Ik vind het mooi dat het geen
statische diensten zijn waar het enkel
zenden is vanaf het podium, maar
een gemeente waar ‘samen zijn’ echt
beleefd wordt. Ik kreeg steeds meer
behoefte om daar ook bij te horen.
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Hoe was je eerste
kennismaking met
Mozaiek0318?

Wanneer sta jij stil
bij je geloof?
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Een voorbeeld heb ik niet. Het
zijn meer de mensen om me heen
die me inspireren. Op mijn werk
mijn compagnons of mijn collega’s
bijvoorbeeld. Soms zie ik anderen
iets doen en denk ik ‘dat is tof, maar
ik zou het net iets anders doen’. Dan
zoek ik uit hoe ik denk dat het nog
beter kan en ga daar zelf mee aan de
slag.
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Handen omhoog of
gevouwen?

Dan geef ik mezelf een kleine 7. Naar
de kerk gaan, maar ook de Bijbel
lezen vind ik steeds belangrijker.
Ik ben sowieso geïnteresseerd in
politieke geschiedenis en lees daar
veel over. De Bijbel vind ik dus
ook in dat opzicht interessant, maar
bijvoorbeeld bidden zou ik vaker
kunnen doen. Dan bedoel ik echt
contact zoeken met God. Danken doe
ik wel veel, zeker als ik naar mijn
eigen leven kijk heb ik heel veel om
dankbaar voor te zijn.

Wat kun je beter
dan wie dan ook?
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Waar zit je in de
Basiliek?

Met een aantal mensen van die Bètagroep ben ik goed bevriend geraakt.
We gaan nog steeds samen naar de
kerk. Het liefst ga ik naar de vroege
dienst. Maar het wordt nog wel eens
laat op zaterdag. Of we komen nét
op tijd of het wordt de tweede dienst.
Beneden is het dan vaak al vol, dus
zitten we altijd op het balkon aan de
rechterkant.

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

Dat is, denk ik, het analyseren van problemen en dan een
snelle oplossing bedenken. In mijn werk als Developer
zijn dat slimme oplossingen voor onze klanten. Maar ook
privé ben ik best inventief. Ik ga bijvoorbeeld vaak op
motorvakantie met vrienden. Omdat we vaak afgelegen
kamperen en niet te veel spullen mee kunnen nemen,
moet je soms improviseren. Motorreparaties doen we ook
zoveel mogelijk zelf.

Handen omhoog past niet bij mij en
dat hoeft voor mij ook niet. Ik vind
het juist mooi dat iedereen zichzelf
kan zijn in Mozaiek0318 en kan doen
of laten wat bij hem past.
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Wie is een
voorbeeld voor je?

PASPOORT
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:

Jan Willem Rigters
30 jaar
Veenendaal

Wat is je favoriete
nutteloze bezigheid?

Ik besteed best veel tijd aan mijn
werk. Daarnaast sport ik drie a vier
keer in de week, ik rijd motor en
drink ook graag een biertje met mijn
vrienden. Dan blijft er weinig over
voor echt nutteloze bezigheden. Een
TV-abonnement heb ik niet meer en
series kijk ik ook maar zelden, want
als je eenmaal begint dan blijf je
doorkijken en dat vind ik zonde van
mijn tijd. De Formule 1 volg ik wel
trouw! En als het even kan ga ik elk
jaar wel bij een race kijken.
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We wilden hen gaan begeleiden vanuit een relatie die we
met deze vrouwen zouden gaan opbouwen.“

Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Lisa Hoogmoed

Stapje voor stapje

stichting

Schuilhuis
Een veilig thuis voor
vrouwen uit een
kwetsbare omgeving

‘Een thuis voor vrouwen uit een kwetsbare
positie op weg naar een nieuwe toekomst’. Dit
is hoe de stichting zichzelf omschrijft. Stichting
Schuilhuis is ontstaan vanuit het verlangen van
vier mensen om hun omgeving te dienen. De
droom groeide al snel uit tot concrete plannen
om hulp te bieden aan vrouwen in kwetsbare
posities, zoals prostitutie of huiselijk geweld.
Een doelgroep, waar nog weinig hulpverlening
voor

bestaat.

Stichting

Schuilhuis

helpt

deze vrouwen om uit hun schadelijk leven te
stappen en een nieuw leven op te bouwen.
Pieter en Jessica Koning, medeoprichters van
de stichting, vertellen vol passie hun verhaal.

Pieter en Jessica benadrukken dat Stichting Schuilhuis meer
is dan alleen een huis. Het doel is dat het Schuilhuis een
beweging wordt, die zich als een olievlek zal verspreiden
over ons land. Vanuit de verbondenheid met een kerkelijke
gemeente wil Stichting Schuilhuis gaan dienen. Dit begint
nu in de regio Veenendaal-Ede, maar ze hoopt op verdere
verspreiding. Pieter: “We zijn in 2016 samen met Ewout
en Maaike wel op zoek gegaan naar een huis waar we als
begeleiding bij zouden kunnen wonen. We ontdekten dat
het ingewikkeld was en eigenlijk ging ons hart meer uit
naar een kleinschalige setting. Gewoon stapje voor stapje.
Uiteindelijk hebben we het huis gekocht waar we nu
wonen. Hieraan vast zijn twee appartementen in aanbouw,
waar we straks twee vrouwen een plek kunnen bieden.
Daarnaast helpen we al een aantal vrouwen. Zij hebben
een woonplek gevonden bij een van onze teamleden, bij
een gemeentelid of hebben een eigen huurwoning. Dat is
dus het bewijs dat Stichting Schuilhuis geen fysiek huis
is, maar een verzameling van plekken, waar deze vrouwen
een veilig thuis vinden.”

Hart tot hart

“Er is ongelooflijk veel nood,” begint Jessica. “Pieter en ik,
samen met mijn zus en zwager Maaike en Ewout Kuijsten,
zeiden vroeger al tegen elkaar: ‘Later als we groot zijn,
zien we onszelf nog wel eens iets gaan doen voor anderen’.
In de loop van de jaren hebben we een andere kijk gekregen
op het beleven van ons geloof. Het is van ons hoofd naar
ons hart gegaan. We zijn na gaan denken over hoe wij het
Koninkrijk zouden kunnen gaan dienen. Dat is een proces
geweest van jaren. De laatste vier jaar is dat pas concreet
geworden door het oprichten van Stichting Schuilhuis. Hoe
dat is ontstaan, kan Pieter beter vertellen.”

Stichting Schuilhuis is een stichting voor vrouwen, die uit
hun huidige kwetsbare situatie willen stappen. Er bestaan
landelijk wel uitstapprogramma’s, maar met een andere
werkwijze. Stichting Schuilhuis faciliteert, in tegenstelling
tot de andere uitstapprogramma’s, woonruimte en volledige
toegankelijkheid. Pieter: “Ons programma is van hart tot
hart. Je mag een periode naast iemand staan. Bij ons wordt
de telefoon ook na vijf uur nog opgenomen. We laten deze
vrouwen voor een periode toe in ons leven. Daar kiezen we
echt voor.” Pieter geeft aan dat het opzetten van een nieuw
programma in de behoeftes van deze doelgroep voorziet,
maar aan de andere kant lastig is omdat alle facetten
uitgedacht moeten worden. “We hebben geen voorbeeld
van hoe het moet. Daarom doen we alles stapje voor stapje
en kijken we wat het effect ervan is”, aldus Pieter.

God sprak

Pieter: “Het kwam eigenlijk door een woord. Ik vind het
best spannend om erover te praten, want sommige mensen
vinden dit soort dingen lastig. Ikzelf ook als nuchtere
kerel. Maar ik kreeg zonder enige aanleiding het woord
‘schuilhuis’ in me en was ervan overtuigd dat God dit
tegen mij zei. Ik had alleen geen idee wat ik ermee moest.
Jessica en ik hebben toen maar afgesproken dat we op
ontdekkingstocht zouden gaan. Voor wie moesten we dit
gaan doen? En waar? Vragen, waar we nog geen antwoord
op vonden. De maanden en jaren die volgden werden vooral
gevuld door gesprekken met verschillende mensen en met
gebed, waarin we telkens Gods leiding zochten. Gedurende
die periode raakten we steeds meer overtuigd van het feit
dat we iets moesten gaan doen voor vrouwen te midden
van een kwetsbare situatie. We spraken met verschillende
organisaties die met deze doelgroep werken. Het bleek
nodig om deze vrouwen een plek te kunnen bieden waar ze
veilig zijn, waar ze een periode kunnen wonen en waar met
hen meegedacht wordt. Wij zijn geen professionals, dus het
was belangrijk dat we dit met ons hart zouden gaan doen.
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“Ons programma is
van hart tot hart.”
Waardevol

Jessica: “Geen van deze vrouwen heeft vrijwillig gekozen
voor haar situatie. Er is altijd sprake van dwang. Hetzij om
financiële redenen, door mensenhandel of iets dergelijks.
De meeste vrouwen die uit de prostitutie komen, zijn
beschadigd in hun jeugd. Wij zijn ervan overtuigd dat
dit leven niet goed voor hen is. Als zij hier dan uit willen
stappen, dan ga je als mens naast ze staan. Dan laat je ze
zien dat het er niet om gaat wat ze gedaan hebben, maar dat
je hen als persoon ziet. We laten ze voelen dat ze waardevol
zijn.” Naast vrouwen die uit hun leven als prostituee willen
stappen, biedt Stichting Schuilhuis ook hulp aan vrouwen
die te maken hebben met huiselijk geweld. Jessica merkt
7

dat hier erg veel behoefte aan is. Jessica: “Deze
vrouwen hunkeren naar een plek waar ze zichzelf
kunnen zijn, waar ze veilig zijn en waar iemand
naast ze staat.’’

Hulp

Wat begon als zoektocht naar Gods doel met
hun leven, ontwikkelt zich inmiddels als
professionele vrijwilligersorganisatie met een
kernteam en daarachter nog eens een team van
zo’n twintig mensen. Ieder teamlid heeft zijn
of haar eigen kwaliteiten om hulp te bieden.
Schuilhuis hanteert drie pijlers: wonen, werken
en begeleiden. Jessica: “We hebben mensen die
woonruimte kunnen bieden. Daarnaast krijgt
iedere vrouw een coach. Dit is iemand die
altijd bereikbaar is en regelmatig langskomt.
Voor het vinden van een baan hebben we een
jobcoach. Voor andere professionele hulp
hebben we contact met externe maatschappelijke
organisaties en psychologen. We kijken altijd
naar wat de vrouw zelf nodig heeft. Maar
iedereen die iets voor deze doelgroep wil doen,
kan ook echt wat doen.”

Motivatie

Iedere vrouw die gemotiveerd is om uit haar
kwetsbare situatie te stappen, kan terecht bij
Stichting Schuilhuis. Daarbij houdt de stichting
altijd in het oog dat de veiligheid van het team
niet in het geding zal komen. Bovendien stelt
Stichting Schuilhuis dat er geen sprake mag
zijn van ernstige verslavings- of psychiatrische
problematiek. Jessica: “Ja, de motivatie is het
belangrijkst. Wij kunnen de omstandigheden
verbeteren voor ze, maar zij moeten het zelf
gaan doen. En natuurlijk doen we ons best voor
een netwerk voor de vrouwen en bouwen we de
hulp langzaam af, maar uiteindelijk is het aan
hen.” Op de vraag of Stichting Schuilhuis een
christelijke identiteit heeft, antwoordt Pieter:
“Wij zijn geen evangeliserende organisatie. Wel
willen wij Jezus laten zien door wat we doen.
We leven ons geloof. Van de mensen die zich bij
ons team aansluiten, vragen we dan ook wel een
levende relatie met God. Het enige wat we van
de vrouwen zullen vragen, is ons te respecteren
in ons christelijk geloof.”

VERHAAL VAN EEN CLIENT VAN
STICHTING SCHUILHUIS
u i tuviatavrat a
b retgzeol er g
ider

“Mijn pooier of één van zijn
vrienden, hielden mij de hele
dag in de gaten.”

VAN BOB
WE BOEK BAAR
HET NIEU
VERKRIJG OP
N.
LI
UF
OF
KA
WEBSHOP
VIA ONZE DE INFOBALIE.
BIJ
ZONDAG

Hoewel het liedje anders doet geloven,
bestaat afscheid nemen helaas wel.
Maar als het dan toch moet, laat het uniek en bijzonder zijn.

Dapper en met enorm veel moed vertelt Anita (schuilnaam) haar
verhaal.
“Ik ben opgegroeid in Hongarije en daar raakte ik als kind
nagenoeg mijn hele familie kwijt. Op dit punt in mijn leven,
toen ik geen toekomst meer zag in Hongarije, werd mij
voorgehouden dat ik een baan zou krijgen bij een restaurant
in Alkmaar. Dat klonk hoopvol! Toen ik daar echter aankwam,
werd ik achter een raam gezet en moest ik aan het werk als
prostituee. Mijn pooier of één van zijn vrienden, hielden mij
de hele dag in de gaten. Dus ik kon geen kant op. Ook sprak ik
geen Nederlands of Engels, waardoor ik niet gemakkelijk om
hulp kon vragen. Ik moest bij de pooier slapen en kreeg maar
tweeënhalf uur per dag om te slapen. Ik was doodmoe, wist niet
hoe ik om hulp moest vragen en het was bovendien gevaarlijk
om zomaar weg te lopen. Op een slechte dag had ik wel vijftig
tot zestig klanten. Om te overleven en wakker te blijven, dronk
ik continu Red Bull. Dit ging een jaar lang zo door en ik moest
bijna alles wat ik verdiende, afstaan aan mijn pooier. Daardoor
was het ook onmogelijk om onafhankelijk van hem te leven.
Na bijna een jaar werd mijn pooier opgepakt. Toen dacht ik:
nu ben ik vrij, ik ga weg uit Amsterdam en voor mezelf werken
als prostituee. Op die manier kon ik mijn familie financieel
ondersteunen. Dat heb ik nog bijna vijf jaar gedaan, totdat
ik het niet meer trok. Ik was niet echt vrij en ben gestopt. Ik
moest mijn flat uit en ik kwam op straat terecht. Gelukkig
kon ik tijdelijk bij een vriendin logeren, maar ook dat liep ten
einde. Toen ben ik teruggegaan naar Amsterdam, waar ik in
contact kwam met Stichting Bright Fame. Ik had al eens met
hen gesproken, toen ik nog in Amsterdam achter het raam
stond. Omdat ik nergens terecht kon, mocht ik tijdelijk logeren
bij een team van de stichting. Zij hebben toen contact gezocht
met Stichting Schuilhuis en daar begon een nieuwe, gezonde
fase van mijn leven. In de eerste weken heb ik een woonplek
gekregen en in de weekenden was ik bij een gastgezin. Stichting
Schuilhuis regelde woonruimte voor mij en via een oproepje in
de facebookgroep van Mozaiek0318 kreeg ik kleding en allerlei
spullen om mijn woning in te richten. Daarnaast hielp Stichting
Schuilhuis mij met allerlei zaken die nog geregeld moesten
worden, zoals financiën, papierwerk, een baan en gesprekken
met de gemeente. We hebben veel samen gegeten en eindelijk
kwam ik tot rust en kon ik mezelf zijn. Voor het eerst voelde
ik me gezien en welkom in Nederland! Nog steeds kan ik bij
Stichting Schuilhuis terecht als er iets is. Zoals nu: het bedrijf
waar ik een baan had gevonden is helaas failliet en nu zit ik dus
zonder werk. De jobcoach van Stichting Schuilhuis helpt mij bij
het zoeken naar een nieuwe baan.
Ik ben zo dankbaar voor de kansen die Stichting Schuilhuis
mij heeft gegeven en nog steeds geeft! Ik heb geleerd (door
veel gesprekken) om weer controle te krijgen over mijn eigen
leven. Hulp vragen is daar ook een onderdeel van; ik hoef niet
alles zelf op te lossen. Ik ben opgenomen in het gezin van
Stichting Schuilhuis. Daardoor heb ik weer moed gekregen en
vertrouwen in de toekomst.”
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Zodat tranen worden afgewisseld met een glimlach
en de mooie herinneringen voor altijd blijven.

Simone Beijer

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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.

� Grafmonumenten in diverse materialen
� Tot 30% goedkoper
� Ontwerp op maat
� 25 jaar garantie
� Jaarlijks onderhoud
� Renovatie
� Eigen plaatsingsdienst

Ewijk

Grafstenen
Contactgegevens showrooms
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.
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MOZAIEK0318 DELEN
16 juni 2018 t/m 23 november 2018

Nieuwe delen
Judith Aalbers
Jeroen Alblas
Barbera Alblas
Joran Alblas
Tirza Alblas
Mika Alblas
Edmunda Aloefa
Ruben Bakker
Thirza Bakker
Esther van de Beek
Sjoerd Benschop
Thomas van de Bijl
Noalie Bogerd
Menzo Bomhof
Alie Bomhof
Tony Bos
Lennart Bos
Gert Bouw
Marjan Bouw
Levi Boxman
Sarah Boxman
Jozua Brenkman
Esmee Brouwer
Chris de Bruin
Mirjam de Bruin
Elin de Bruin
Cas de Bruin
Matthias Bruinekreeft
Suzanne Bruinekreeft
Marlou Bruinekreeft
Romee Bruinekreeft
Mary ter Burg
Klaas-Jan Burgler
Annemarieke Burgler
Jayden Cairo
Brad Cairo
Manjo van Dam
Constance van Dam
Dieke van Dam
Liza van Dam
Marline van Dam
Wouter Davelaar
Woutje Davelaar
Nayla Diallo
Diederik Dirksen
Noraly Dorlas
Alie Drost
Darlington Duru
Okje Duru
Cassidy Duru
Whitney Duru
Presley Duru
Pearley Duru
Awesome Duru
Léontine Edelman
Machiel Edelman
Celine van Engelenhoven
Lyam Eversen
Hailey Folkeringa
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Tineke van Gelderen
Reeva Gerritsen
Deacan van de Graaf
Rik de Graaf
Aidan Graeff
Annemiek Groeneweg
Nico Haanappel
Rosamaria Haanappel
Cynthia Haanappel
Jessica Haanappel
Gerda van de Haar
Hidde van de Haar
Tjibbe van de Haar
Marien van de Haar
Connie Hardeman
Ella van Heerdt
Jack van Heerdt
Gabrielle van den Heuvel
Nayinthe van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Yanoah van den Heuvel
Thanael van den Heuvel
Dahvine van den Heuvel
Mathiam van den Heuvel
Andy Hof
Job van ‘t Hol
Casper van ‘t Hol
Carlijn van ‘t Hol
Jelle van ‘t Hol
Arwin van Holten
Yorick Honders
Sophie Huisman
Charlene Janssen
River de Jong
Nico Jongejan
Roely de Kievid
Bart de Kloe
Elise de Kloe
Seth de Kloe
Eden de Kloe
Jesse de Kloe
Rense Kloosterboer
Woudianne Kloosterboer
Bram Klumpenaar
Luuk Klumpenaar
Mark Klumpenaar
Tim Klumpenaar
Lisa Klumpenaar
Tineke Klumpenaar
Aart Klumpenaar
Joandy Klumpenaar
Dani Klumpenaar
Bart Kooijman
Maria Kooijman
Henry Koopman
Jeannet Koopman
Ruth Koopman
Suze Koudijs
Noa van Kouterik
Lukas Kramer
Emma Kuijsten

Margreet Kuivenhoven
Anja de Kwaadsteniet
Chrissy-anne Lammers
Gert Jan Lammers
Fenne Lee
Nelleke Lievense
Elijah Loonstra
Fleur van Megen
Lianne van Meijgaard
Johan Moll
Gerlinde Moll
Sander Moll
Mark de Mooij
Herman de Muijnck
Karina Mulder
Elly Nab
Geke Nijsse
Karl Pulleman
QuirineSegond von Banchet
Isaiah Pulleman
Rose Ramampionana
Irianah Ramampionana
Harena Ramampionana
Rachel Rentenaar
Jan Willem Rigters
Sarita van Rijckevorsel
Roger Roelofsma
Gerben de Ruiter
Inge de Ruiter
Huub Runhaar
Louise Runhaar
Charlotte Runhaar
Florian Runhaar
Valerie Runhaar
Suzanne Runhaar
Ilse Schakel
Bram Schenkel
Maria Schenkel
Anouk Schieven
Benjamin Scholtus
Vayèn Schuurman
Kristel Sikking
Arco Sikking
Jiska Sikking
Joachim Sikking
Chesron Sminia
Lasse Stam
Lobke Stam
Ferry Stam
Annemarie Stam
Eva Steursma
Mike Strik
Judith Strik
Zamar Tahamata
Steve Tahamata
Ingrid Tahamata
Annette Tamming
Michael Thomassen
Wendy van Tilburg
Eli Timmerman
Wilbert van den Tol

Wouter Touwen
Djéla de Valk
Nicoline van Veenendaal
Henk Veenendaal
Emmy Veenendaal
Ilka van Veldhuijzen
Janine van Veldhuizen
Peter Veldman
Alieke Veldman
Marcel van de Vendel
René Verheij
Marry Verheij
Jesse Verheij
Noa Verheij
Wietske Vermeulen
Femke Vlieg
Loïs Vlot
Yvonne Vogelaar
Patrick Vogelaar
Laura van de Vrugt
Martin van Wamel
Martin van Waveren
Saskia van Waveren
Joanne Westeneng
Frank Wijnberg
Jelle Woudsma
Annemarie Woudsma
Hidde Woudsma
Christiaan Zielman
Maartje Zielman
Elize Zielman
Aaron Zielman
Bas Zoeteweij
Janneke Zoeteweij

Uitgeschreven delen
Bram Bleijenberg
Leonie Bleijenberg
Aaron Bleijenberg
Jamey ten Dam
Peter van der Giessen
Ina van der Giessen
Fleur Hammingh
Martin Hessel
Hilda Hessel
Piet Kalisvaart
Chris van de Kamp
René Kramer
Annemijn Kroon
Pieter Modderkolk
Lineke Modderkolk
Johan Stok
Kees Valkenburg
Astrid Valkenburg
Jacob Vis
Adriaan Wanner
Annie Wanner

DE WEEK VAN... HILDE
Hilde Stapert – Kalsbeek woont samen met haar man
Jaap en dochtertje Lisa van drie in Rhenen. Het gezin is
al bijna vier jaar deel van Mozaiek0318. Sinds deze zomer
werkt Hilde parttime als communicatie medewerker bij
Mozaiek0318. Hoe ziet haar week eruit?

Tekst: Jolenne van Dam / Foto: Christiaan Zielman

Zondag
“Dankzij de wintertijd kunnen we een uurtje langer
slapen, helaas denkt Lisa daar anders over. We zijn
dus gewoon vroeg wakker. Zoals altijd gaan we naar
de eerste dienst. Vandaag laat ik niet alleen Lisa, maar
ook Jaap achter bij de crèche. Hij gaat als vrijwilliger
aan de slag. De zondagmiddag staat in het teken van
ontspanning, met het gezin wandelen we een rondje
door Rhenen. Tussendoor houd ik de social media
van Mozaiek0318 bij en plaats ik een bericht over de
preek van vanmorgen.”
Maandag
“Het begin van mijn werkweek start met het
wegbrengen van Lisa naar de peutergroep. De
maandag is mijn vaste zzp-dag, ik werk dan vanuit
huis als marketing- en communicatie expert. Ik doe
voornamelijk online marketing voor verschillende
opdrachtgevers en schrijf veel teksten.”
Dinsdag
“Vandaag is het tijd voor mijn andere baan
in Voorthuizen, ik werk daar parttime als
marketingmedewerker bij een IT-bedrijf. In de
agenda staat ’s avonds een Bijbelstudie gepland met
de L2M-groep in Rhenen. Dit gaat helaas niet door,
maar dat geeft me wel mooi de ruimte om alvast met
mijn mailbox van Mozaiek0318 aan de slag te gaan.”
Woensdag
“De dag begint vroeg in @Home. De woensdag is
altijd gezellig druk omdat, met name in de middag,
alle coördinatoren aanwezig zijn. De ochtend zit vol,
we zijn onder andere druk met het voorbereiden van
Kerst. Vaste prik is de gezamenlijke lunch met alle

collega’s. Ook de middag is goed gevuld met allerlei
werkzaamheden. Mijn collega Chrissy-anne, waarmee
ik samen de communicatiewerkzaamheden doe,
geniet van haar vakantie waardoor ik er deze week wat
extra projecten bij heb, zoals het programmaboekje
voor de Mozaiek Worship Conference. Aan het einde
van de middag is er het wekelijkse overleg met de
coördinatoren. ’s Avonds is de vrijwilligersavond,
waar ik wat foto’s voor social media maak. Het is een
bijzondere avond gevuld met worship, een optreden
van Matthijn Buwalda en een gezellige borrel.”
Donderdag
“Het is vandaag een stuk stiller in @Home, heerlijk
om in de rust dingen op te pakken en uit te werken. Ik
schrijf onder andere alvast de nieuwsbrief die er elke
zondag uit gaat en plan wat social mediaberichten in.
Ook werk ik samen met vrijwilliger Erik aan een gaaf
project: de nieuwe Welkom-bij-Mozaiek0318-video
welke voorafgaande aan de diensten wordt getoond. ”
Vrijdag en zaterdag
“Tijd voor vakantie! We rijden met de auto naar
Harlingen en pakken daar de boot naar Terschelling.
Heerlijk een weekje uitwaaien en genieten met ons
gezin op het eiland.”

Elke editie wordt ‘de week van’ doorgegeven aan een
ander deel van Mozaiek0318. Hilde geeft ‘de week van’
door aan Wilke Meijering, coördinator Serve.
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Foto: Regina van de Munt

voorgerecht

3-gangen
kerstmenu

THAISE
CURRY SOEP
met citroengras

k

ingrediënten

bereidingswijze

4 stengels sereh (citroengras)

1.

1 stengel gember
2 tenen knoflook

door Daniël Bokma

Kneus de sereh, schil de gember, snij deze in de lengte door
en maak de knoflook schoon.

2.

Verwarm een scheutje olijfolie in een grote soeppan en fruit

1 eetlepel gele curry pasta

alles, behalve de kokosmelk, bouillon en de maïzena aan.

1 theelepel kerrie

Let op dat de olijfolie niet verbrandt; je wilt niet dat de

1 theelepel ras el hanout

kruiden verbranden.

2 blikken kokosmelk

3.

2 liter groentebouillon
flinke eetlepel maïzena

Blus af met de kokosmelk, voeg de bouillon toe en laat dit
op laag vuur lekker trekken.

4.

Doe de maïzena in een kommetje en maak met wat koud
kraanwater een ‘papje’. Voeg dit toe aan de soep en breng
het aan de kook. De soep zal gaan binden. Zeef de soep
(verwijder de sereh en gember).

5.

Zout en peper toevoegen naar smaak.

6.

Maak eventueel af met verse peterselie, fijngesneden bosui
en broodcroutons.

Daniël Bokma, zesentwintig jaar, werkte
in

het

topsegment

Tegenwoordig

runt

van
hij

de

een

horeca.
prachtige

kaaswinkel in Nunspeet. Daniël geniet nog
steeds van koken en Kerst is zijn favoriete
tijd van het jaar. Voor het Mozaiek0318
Magazine stelde hij een mooi 3-gangen
kerstmenu samen.
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Wijntip
van Wyke

André Stuber AOC Alsace - Pinot Gris
De Pinot Gris uit de Elzas wordt vaak geschonken bij Aziatische gerechten; ik koos deze ook bij dit
voorgerecht. De Pinot Gris druif groeit het beste in de wat koelere streken. Daardoor is de Elzas heel
geschikt. Het is een mooie volle en rijpe wijn. Fluweelzacht en mild droog met mooie ronde geuren
van abrikoos en honing.
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hoofdgerecht

nagerecht

BAVETTE MET
MOUSSELINE
VAN ASPERGES

BOSVRUCHTEN
CHEESECAKE
met boerenyoghurtijs

en rode portsaus

ingrediënten

bereidingswijze

2 sjalotten

1.

1 flinke teen knoflook
400 ml rode wijn (goede

Snijd de boter in dobbelsteentjes en leg ze op een bordje in de
koelkast.

2.

Snijd de sjalotjes en de teen knoflook fijn. Doe het beetje extra

kwaliteit, maar niet té duur)

boter in een steelpan (hoog genoeg voor al het vocht wat je

200 ml runderbouillon

straks toevoegt) en fruit, op laag-medium vuur, de sjalot en

klein scheutje balsamico-azijn
1 laurierblaadje

3.

Ook doen gebakken

100 g melkchocolade (tablet)

3.

Verkruimel de koek in de keukenmachine.

400 g roomkaas naturel

4.

Smelt de boter in een steelpan, voeg 1/8 van de suiker toe en meng het door de

kanten in het midden
van de barbecue. Laat

3 middelgrote eieren

5.

Verdeel het mengsel over de bodem van de springvorm en druk het aan met de bolle kant
van een lepel.

6.

Breek de chocolade in stukjes en doe de chocolade in een vuurvaste kom of pan. Hang
deze in een grotere pan met kokend water. Zorg dat de bovenste kom of pan het water

circa 3 minuten rustig

150 g verse blauwe bessen

niet raakt. Laat de chocolade smelten (au bain-marie) en verdeel het over de bodem.

minuten inkoken.

garen aan de zijkant

(bakje)

Zeef de saus daarna door een hele fijne zeef (wat er in de zeef

van de barbecue.

Proef de saus en breng op smaak met peper en zout, zoveel je
wilt. Zet het pannetje met de gezeefde saus terug op het vuur;

aluminiumfolie en laat
ongeveer 8 minuten
rusten voor serveren.

draai het vuur zo laag mogelijk.

De bavette mag, net als

Voeg nu de blokjes boter toe, een paar tegelijk, en klop de saus

bij een biefstuk, nog

met een garde totdat de saus gemonteerd is.

rood zijn van binnen.

Pers de limoen uit, meng het limoensap en de bessen erdoor en schep het in de vorm.

TIP!

9.

Bak de taart 40-45 minuten in het midden van de oven.

Ga op zoek naar lekker

10. Draai de oven terug naar 100ºC en laat de taart er nog circa 20 minuten in staan.

boerenyoghurtijs, dit maakt

11. Controleer of de taart stevig is. Zo niet, laat deze dan nog enkele minuten in de

de cheesecake heerlijk
fris! De overgebleven
Bastognekoekjes kun je
over je dessert strooien.

Deze Zinfandel uit een wijnhuis in California USA, is een krachtige rode wijn met een heel zacht
mondgevoel. Je proeft mooie bosfruit combinaties en ruikt een groots fruitboeket van rood fruit en
een hint van karamel. De Zinfandel is vol en licht rokerig van smaak en past daarvoor perfect bij de
cuisson van de bavette en de fruitigheid van de portsaus.

Meng de roomkaas met de kwark en de rest van de suiker. Voeg één voor één de eieren

8.

verkruimelen en als crunch

Geyser peak California - Zinfandel

7.

toe en blijf kloppen tot de suiker is opgelost.

Verpak het vlees in

goed bij.

van Wyke

koekkruimels.

1 limoen

de bavette vervolgens

paddenstoelen het hier erg

Wijntip
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Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier.

(bak 500 g)

blijft zitten, kun je weggooien).

6.

2.

Giet de wijn, bouillon en een klein scheutje balsamicoazijn

beetje extra

asperges bij te serveren.

200 g kristalsuiker

200 g volle Franse kwark

zodra de saus kookt, ietsje lager en laat het geheel ongeveer 15

en wat gegrilde groene

Verwarm de oven voor op 175ºC.

1 minuut aan beide

125 gram boter, in blokjes +

zalvige aardappelpuree

1.

het vlees gedurende

vuur hoog en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur,

Het is erg lekker om er een

komen. Bestrooi met

150 g Bastognekoekjes

knoflook aan.

peper en zout

5.

kamertemperatuur

bereidingswijze

(bakje à 200 g)

erbij en voeg de takjes tijm en het laurierblaadje toe. Zet het

TIP!

Laat de bavette op

ingrediënten

zout en peper en grill

paar takjes tijm

4.

Bereiding van
Bavette op de
barbecue

Wijntip
van Wyke

uitgeschakelde oven staan.
12. Laat de taart, op een rooster, in 1 uur buiten de oven afkoelen tot kamertemperatuur en
zet hem daarna minimaal 1 uur in de koelkast.
13. Garneer eventueel met nog wat blauwe bessen.

Leonardo Tegrino vin Santo – Malvasia en Trebbiano
Deze prachtige Toscaanse dessert-wijn is gemaakt van twee druivensoorten: Malavasia en Trebbiano.
Hij heeft aangename tonen van gedroogd fruit en honing in de neus. Hij is rijk en vet van smaak en
gaat door het fruitige en kruidige heel mooi mee met de rijke smaken van de cheesecake.
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Een bijzonder Kind

HOE IS
HET MET
EZECHIËL?
Het is een van de eerste koude dagen dit

Ik ken een heel bijzonder Kind,
Geboren uit het Licht,
Verdrijvend al wat duister is,
Liefde op ons gericht.
Geweven in Zijn moeders schoot,
Zo hulpeloos en klein,
Eens zal dit zeer bijzondere Kind,
Een ieders Redder zijn.
Een kribbe was Zijn eerste bed,
Geen paleis van puur goud,
Toch zal dit Kindje Koning zijn,
Hij, die zo van ons houdt.
Daar in die nacht in Bethlehem,
Waar Jezus werd geboren,
Daar kwam Gods Liefde naar de aard,
Bezongen door Engelenkoren.
Ken jij Hem al, de Zoon van God?
Zoek Hem en als je Hem vindt,
Dan weet ik dat ook jij dit denkt,
Wat een bijzonder Kind…
Marco van den Berg

jaar als ik aankom bij het ‘tussen-huis’
van de familie Verheij. In afwachting
van de oplevering van de zo gewenste
nieuwbouwwoning woont het gezin in een
appartement op de hoek van de Parallelweg
en de Ambachtsstraat. Vader Johann vaart
voor zijn werk momenteel in de Oostzee.
De reden dat ik bij Jaël langs ga, is omdat ik
graag wil weten hoe het gaat met Ezechiël,
de jongste man in huis.

Toen Jaël in 2014 in verwachting was van Ezechiël en er bij de 20 weken echo, volledig
onverwachts, spina bifida werd geconstateerd, stond het leven van dit gezin volledig op de
kop. Johann kwam halsoverkop naar huis om samen naar het Radboud UMC te gaan om
te kijken wat er nu precies aan de hand was. Op de ochtend van die eerste afspraak in het
Radboud UMC lazen Jaël’s ouders een artikel in het Nederlands Dagblad over een team van
artsen in het Universiteitsziekenhuis in Leuven die kinderen al in de baarmoeder opereert
aan spina bifida. Dit bleek waardevolle informatie die ze direct gebruikten toen ze in de
stroomversnelling van de medische wereld kwamen. De dienstdoende kinderneuroloog
was er namelijk van overtuigd dat de zwangerschap beter zou kunnen worden beëindigd.
De gynaecoloog is direct gaan informeren bij het UZ Leuven, nadat Jaël informatie vroeg
aan haar ouders over wat ze in het artikel gelezen hadden.
Zonder het ‘toevallig’ voorbijkomen van het artikel die ochtend waren ze zeker niet op het
idee gekomen en daarom ervaren ze nog steeds dat de Heer hen steunt in het traject waar
ze toen als gezin in gingen. Bij een operatie als deze is er een uitgebreide selectieprocedure
om in aanmerking te komen voor de operatie. Zowel moeder als kind moeten voldoen aan
een heel aantal strikte eisen.
Tijdens de operatie op 17 december 2014 zou de rug van Ezechiël gesloten worden,
zodat de zenuwen zo min mogelijk extra schade zouden oplopen door het omringende
vruchtwater.
In Leuven zijn er tot op heden veel van dergelijke operaties uitgevoerd. De operatie bij
Jaël en Ezechiël was de 13e. Jaël herinnert zich vooral de drukte bij het binnenlopen van
de operatiezaal. Zeker 20 personen waren in de weer om het voor moeder en kind tot een
succes te maken. En dat waren er wat haar betreft wel heel erg veel. Dankbaar dat de Heer
de handen van de artsen zegende en dat de operatie succesvol verliep, bleef de situatie
natuurlijk wel zorgelijk en Jaël moest zich een hoop beperkingen opleggen. Ezechiël werd
op 23 februari 2015 bij 34 weken toch vroegtijdiger gehaald dan de geplande 38 weken,
omdat er zorgen waren over het hersenvocht dat niet weg kon uit het hoofd. Het was niet
uitgesloten dat Ezechiël hierdoor een verstandelijke beperking zou oplopen.
Ondertussen is Ezechiël alweer bijna 4 jaar, zo’n 17 maal geopereerd en zal hij na de
voorjaarsvakantie zijn loopbaan op de basisschool beginnen. Het gaat dus goed met hem.
Hij heeft wel wat meer slaap nodig dan zijn broer en een warmere slaapkamer. Want door
de verlamming in zijn voeten is het voor hem soms ingewikkeld om warm te blijven. Er
zijn dagelijks diverse medische handelingen nodig voor zijn welbevinden. Ondanks dat
bepaalde situaties hem regelmatig frustreren en hij veel pijnervaringen heeft gehad door
‘pech’ - bijvoorbeeld een loszittend schroefje na een operatie en een botbreuk die maar
niet ontdekt werd - lijkt hij lichamelijk én mentaal sterk te worden. Zijn grote broer is zijn
steun en toeverlaat. Johann en Jaël waken ervoor dat Benaja’s leven niet in het teken van
de beperkingen van zijn broer komt, maar dat valt niet altijd mee. De jongens ontwikkelen
een sterke band.
Het lijkt erop dat het probleem met het hersenvocht tijdens de zwangerschap
geen schade heeft veroorzaakt, de drain die een dag na zijn geboorte geplaatst
werd, doet goed zijn werk. Ezechiël is een pienter mannetje. Dit is natuurlijk
een hele geruststelling, maar heeft ook zijn uitdagingen, want zijn bewustwording
van de situatie is groot. Er wordt gericht gewerkt aan zijn zelfstandigheid. Ook
als het gaat om de medisch noodzakelijke handelingen. Als extra uitdaging zal
in de nieuwe woning de trap prominent in de woonkamer geplaatst worden.
Ezechiël zal de trap kunnen gebruiken om zijn mobiliteit te trainen. De
verwachting is dat hij deze uitdaging zeker zal aangaan.
Ezechiël maakt sinds begin dit jaar dapper vele meters achter
zijn rollator en hij is heel behendig in zijn rolstoel. Hij
is inventief op de momenten dat het niet gaat zoals het bij
andere kinderen gaat en tegelijkertijd is het een jongetje die
net zo uniek is als zijn broer en als alle andere kinderen op
de wereld. Al met al is er voor het gezin veel om over te
verwonderen en dankbaar voor te zijn. En het antwoord op
de vraag hoe het nou eigenlijk met Ezechiël gaat? Het gaat
goed!
Tekst: Femke Muit / Foto: Regina van de Munt
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Geboortes

CEES VAN HARTEN

VERDIEPING

HOOP LEEFDE ONDER
ONS... EN HEEFT
ONS MET GOEDHEID
OVERSTELPT.

We gaan richting het einde van het jaar. Ik heb wel wat
met deze tijd. Er spreekt vaak warmte uit de woorden
rond Kerst en Oud en Nieuw. De boodschap van Kerst is
warm. ‘Hij leefde onder ons’.
Johannes 1:14-16
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol
van goedheiden waarheid, en wij hebben zijn grootheid
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van
hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over
wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was
er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid
overstelpt.
Deze tekst is zo mooi! ‘Uit zijn overvloed zijn wij allen met
goedheid overstelpt.’ Het Woord heeft bij ons gewoond.
Hij was hier, at aan onze tafel, zat op een stoel en sliep in
onze bedden. Hij woonde onder ons, at ons eten en was
mens. Het Woord werd mens en Zijn naam is Jezus.
Hoop is weten waar je op wacht. Weten dat je het gaat
zien. Je moet het omarmen, vastpakken, beetgrijpen en
aanhangen.
Hoop is essentieel. ‘Nu is er Hoop’ was het thema van
kerst 2017 in Mozaiek0318. Niet er komt Hoop, nee, nu is
er Hoop. Het is dus niet een optie of accessoire waar we
eventueel voor kunnen kiezen. Het is een noodzakelijk
onderdeel voor een volledig, vervuld leven als christen.
Ik zeg wel eens ‘Waar hoop is, is leven’, of ‘Hoop doet
leven.’ Daar zit volgens mij veel waarheid in, maar ik wil
ook zeggen dat het omgekeerde ook waar is: ‘Waar geen
hoop is, daar is geen leven.’
Hoop is nodig om zowel geloof als liefde vast te houden.
Naar mijn mening is hopeloosheid één van de meest
trieste dingen die een mens kan meemaken. Ik kan
haast niets meer droeviger en uitzichtlozer voorstellen
dan wanhoop. Toch zijn er ontelbare mensen in onze
wereld vandaag hopeloos. Gelukkig hoeven jij en ik niet
hopeloos te zijn. We kunnen zelfs anderen helpen om uit
die beproeving te komen!
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Hoe komt hoop dan? Hoe kunnen we deze hoop, die zo
echt en zo nodig is, verkrijgen? Het antwoord is dat hoop
het directe resultaat is van de wedergeboorte. Door het
geloof in Jezus Christus word je, door de Heilige Geest,
opnieuw geboren. Het directe gevolg hiervan is hoop.
Het komt niet door gewoon algemeen geloof in Jezus
Christus, maar specifiek geloof in Zijn dood, begrafenis
en opstanding. Deze waarheid bevestigt de apostel
Petrus in zijn eerste brief.
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Hoop gaat door. Het is belangrijk om deze vast te
houden tot het einde toe. We moeten ons hopen niet
opgeven. Dat is waarom de schrijver van Hebreeën de
aansporing geeft. Om deel te zijn van het volk van God
moeten we ons vertrouwen en de vrijmoedigheid van
onze hoop vastberaden vasthouden tot het eind.
Hebreeën 3:14
‘Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden
aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten
van Christus.’
De soort hoop die we moeten vasthouden is geen
passieve, innerlijke verwachting. Nee, het is eerder heel
sterk, heel zelfverzekerd, vol vertrouwen. Het is een hoop
die het uitroept, die vrijmoedig roemt, niet in zichzelf
natuurlijk, maar in Hem die ons uit Zijn overvloed met
goedheid hult.
Hoop is beschikbaar! Heb jij nog hoop? Kun je oprecht
zeggen dat je de levende hoop hebt, naar aanleiding van
wat we hebben ontdekt in deze Bijbelse verkenning van
dit belangrijke onderwerp? Wat een zegen!
Wellicht voelt het alsof je op dit moment in een hopeloze
situatie zit. Als dat zo is wil ik tegen je zeggen: ‘Nu is er
hoop! Ook voor jou!’ De Heilige Geest is er ook voor jou.
Nodig Hem uit in jouw situatie. Waar je ook doorheen
gaat.
Ik wens je veel zegen toe, en vergeet niet: door Zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt!
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“Eén van de mooiste dingen die we van God hebben ontvangen is
ons huwelijk, ons gezin en ons thuis. We geloven dat we dat mogen
delen met kinderen die dat zelf niet hebben.” zegt Sandra. “Hoe was
de komst van de pleegkinderen voor de rest van de kinderen?” vraag
ik. “Heel natuurlijk,” antwoordt Sandra. “Ze hoorden er al snel bij.”
Dat twee van hun eigen kinderen een vorm van autisme hebben, zagen
ze niet meteen als belemmering om pleegkinderen in huis te nemen.
Gelukkig zagen de instanties dat ook zo.
Jomely
Op een dag werden Jaap en Sandra gebeld dat ze een pasgeboren
kindje konden ophalen uit het ziekenhuis. Een meisje met de naam
Jomely. Omdat de moeder een verstandelijke beperking heeft, was er
al snel beslist dat zij niet voor het kindje zou kunnen zorgen.
“Zijn jullie christelijk?” was de eerste vraag die de voogd aan Sandra
stelde. Het bureau voor pleegzorg houdt bij de zoektocht naar een
pleeggezin namelijk geen rekening met de religieuze achtergrond
van de toekomstige pleegouders. De voogd slaakte een zucht van
opluchting toen Sandra “ja” antwoordde. “Dat is de enige wens van
de moeder.”

PLEEGZORG
Als kind al droomde Sandra van een groot gezin,
waarvan de kinderen niet allemaal van haarzelf
zouden zijn. Die droom is uitgekomen. Ze gelooft
dat God die droom al als kind in haar heeft
gelegd. Dat God dan ook het één en ander op
een bijzondere wijze heeft geleid, blijkt al snel
wanneer Sandra begint te vertellen over de twee
pleegkinderen die zij en haar man Jaap hebben
opgenomen in hun gezin: Jomely (5) en Vins
(fictieve naam) (3). Het is de bedoeling dat ze bij
hen opgroeien. Naast deze twee pleegkinderen
hebben Jaap en Sandra drie biologische
kinderen: Thirza (17), Justin (15) en Sem (11).

Later die dag haalde Sandra, samen met de voogd, het kindje op uit het
ziekenhuis. Dat moment zal ze niet snel vergeten.
“Ik had een Maxi-Cosi meegenomen, maar toen ik hoorde dat de
moeder nog aanwezig was, heb ik het ding maar niet meegenomen
naar binnen.’’ vertelt ze. “Ik voelde me erg opgelaten in het ziekenhuis.
Je beseft heel goed dat het voor de moeder een heel heftig moment is.”
Sandra zag de moeder zitten met haar kindje. Ze gaf haar een hand,
maar ze kreeg slechts een vluchtige blik terug. Het verdriet was in haar
ogen te zien.
Sandra vertelde het één en ander over haar gezin maar daar reageerde
ze nauwelijks op. Na een moment van stilte zei Sandra: “Wij geloven
in Jezus.” Meteen verscheen er een brede lach op haar gezicht. “Hier
heb ik voor gebeden!” zei ze. Vanaf dat moment was het ijs gebroken.
Het contact is altijd goed gebleven. Regelmatig vraagt ze aan Jaap en
Sandra: “Jullie vertellen haar toch wel van Jezus?” Ook vraagt ze of ze
nog naar de kerk gaan en of Jomely het leuk vindt.

Na een moment van stilte zei
Sandra: Wij geloven in Jezus.”

Juist nu Vins zo’n mooie ontwikkeling doormaakte, wilden de
instanties toch kijken of hij misschien bij zijn moeder kon wonen. Jaap
en Sandra maakten zich grote zorgen.
Sandra vertelt: “In die tijd sloeg bij mij soms de twijfel toe. Was
pleegzorg wel de juiste keus? Of hebben wij als pleegouder met
alle goede bedoelingen mee gewerkt aan iets wat nu een dusdanige
wending neemt waar we helemaal niet achter kunnen staan? Ik voelde
me teleurgesteld in pleegzorg, maar ook wel een beetje in mezelf. Ik
voelde me ook schuldig naar onze andere kinderen. Hoe heftig zal het
zijn voor hen dat ze misschien afscheid moeten gaan nemen van hun
broertje?”
De onzekerheid waar Vins zou gaan opgroeien duurde vijftien
maanden. Sandra: “Je beseft dat het kind niet van ons is, niet van
zijn biologische moeder, maar van Hem, zoals in Exodus 19:5 staat:
‘Want je bent Mijn kostbare bezit.’ Zo konden we Vins’ leven aan
Hem teruggeven. Omdat je gelooft, kun je het in Gods hand leggen.
Gelukkig mocht hij blijven.’’
De rol van beide moeders
De echte moeders van Jomely en Vins blijven een grote rol houden.
Jomely’s moeder komt zelfs regelmatig bij Jaap en Sandra logeren.
Toen pleegzorg aan haar had gevraagd of ze nog vragen had, had ze
aarzelend geantwoord: “Ik weet dat het niet kan, maar ik zou zo graag
één keer bij Jomely slapen. Ik heb haar nog nooit zien slapen en nog
nooit wakker zien worden.”
“Dat kwam zo bij me binnen!” vertelt Sandra. Ze besliste dezelfde dag
nog om het te doen.
De jeugdzorgmedewerker gaf aan dat niet vaak mee te maken.
Gelukkig kregen ze er wel toestemming voor.
Sindsdien logeert Jomely’s moeder één keer per jaar bij Jaap en
Sandra. Ze gaat dan ook mee naar Mozaiek0318.
Sandra: “We zijn pleegouder geworden om een kind te helpen en niet
om een kind te hebben. We vinden het juist zo mooi dat deze kinderen
hun ouders blijven zien. Ze zien hun moeder iedere maand en dat is een
feest voor ze. Ze hebben foto’s van hun moeder op hun kamer en iedere
avond bidden we voor ze. We zien bij Jomely en Vins dat ze intens veel
van hun moeder houden en dat mag. Ik kan de biologische moeder niet
vervangen. Die zullen de kinderen ook echt nodig hebben.”

Meteen verscheen er een brede lach
op haar gezicht. “Hier heb ik voor
gebeden!”
Vins
Toen Jomely een jaar bij het gezin woonde, stelden Jaap en Sandra zich
opnieuw beschikbaar als pleeggezin. Na een jaar wachten kregen ze
het telefoontje voor Vins. Zijn moeder heeft net als Jomely’s moeder
een verstandelijke beperking. Vins kwam als baby in het gezin en het
was de bedoeling dat hij voorgoed zou blijven.
Vins bleek een huilbaby. Al snel bleek Vins ook helemaal geen prikkels
te verdragen. Hij heeft een ontwikkelingsachterstand op alle gebieden.
De eerste twee jaar maakte Vins bijna geen contact. Jaap en Sandra
zagen ook veel stereotype gedrag bij hem. Hij kon urenlang heen en
weer wiegen. Na twee jaar kwam daar verandering in en begon Vins
contact te maken.

Tekst: Nelleke Lievense / Foto: Rosanne Luimes
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BUITEN
GEWOON
met Matthijn

Hoe is het liedje ‘Buitengewoon’ ontstaan?

ik het die avond voor die persoon zong met mijzelf als de

We hadden de CD ‘Hotel de Hoop’ af en we waren de

ik-figuur. Zo’n liedje kan anders zijn voor elke avond. Ik

voorstelling aan het spelen. Tijdens de try-outs merkte ik

wil ook liedjes schrijven waar niet-gelovige mensen naar

dat ik iets miste in de voorstelling. Iets met uptempo en

luisteren en zeggen: “Wat een fantastisch liedje.” Jezus

een leuke woordspeling. Dat werd ‘Buitengewoon’.

zegt zelf: “Als je Mij zoekt, dan zal je Mij vinden.” Mijn doel
is niet om iedereen Jezus door hun strot te duwen. Maar

Dat klinkt vrij gemakkelijk, er lijkt een mooie

wel om ze te stimuleren om op zoek te gaan.

boodschap in het lied te zitten. Hoe kwam je daarbij?
Voor mij moet alles perfect, ik leg latten heel hoog. Dat is

Waar komt jouw drang naar gelijkheid vandaan? Ik

soms fijn, want het brengt je waar je bent. Aan de andere

proef in ons gesprek dat je een bepaalde vurigheid

kant kan het ook een hele ongezonde druk op jezelf leggen.

hebt over niemand hoger plaatsen dan de ander, we

Ik denk dat ik in het hele schrijfproces van de voorstelling

zijn allemaal gelijk.

moest leren dat niet altijd alles buitengewoon hoeft te zijn.

Wat grappig dat je dat constateert, ik denk dat je gelijk
hebt. Ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Er zijn

Tekst: Wyke Bokma
Foto: eigen beeld Matthijn Buwalda

Ik denk dat veel mensen de lat die je beschrijft wel

zoveel mensen die vergeten zijn wat hun eigen grond is.

herkennen, ikzelf ook. Aan de hand waarvan heb jij

Vrijheid is al heel lang belangrijk in ons land, maar je moet

je lat gesteld?

wel vrij zijn binnen de maatstaven van ons land. Je moet

Dat doe ik wel echt zelf. Ik wil gewoon de beste zijn in wat

als man wel een papa-dag hebben, want je moet wel een

ik doe. Niet alleen in mijn werk, maar ook privé. Het lijkt

betrokken vader zijn. Misschien kun je dat wel helemaal

sowieso wel de ziekte van deze tijd te zijn. Iedereen wil

niet. Nou, dan doe je dat toch lekker niet? Paulus geeft

ergens heel goed in zijn, om boven de massa uit te komen.

daarin zo’n mooi voorbeeld, we zijn allemaal onderdeel

‘Gezien worden’ is de nieuwe god in onze maatschappij.

van het lichaam. Als een stuk het niet doet, dan lopen

Volstrekt onbekende mensen gaan hun hele leven op

we mank, vallen we om of zijn we ziek. We willen graag

YouTube gooien om maar aandacht te krijgen en daar

allemaal de hand zijn, het zichtbare belangrijke stukje.

maar eigenwaarde uit te halen.

Niemand wil de kleine teen zijn, laat staan de kleine
teennagel. Maar als je je kleine teen kwijt bent, dan loop

Denk je dat we als christenen genoeg hebben aan de

je slecht, want dan ben je je evenwicht kwijt. Sommige

wetenschap dat God ons volledig ziet zoals we zijn?

dingen hebben we heel erg overgewaardeerd. Het podium

Ik vermoed van niet nee.

bijvoorbeeld, ook in de kerk.

Zie jij ergens een kerstboodschap in het lied

Het heeft iets magisch ofzo?

‘Buitengewoon’?

Ja, het heeft iets magisch. Ik snap het wel, want het is ook

Met Kerst brengt God zichzelf naar buiten. In feite gaat

leuk. Maar, laat het vooral even leuk zijn en stop met jezelf

God publiek met Kerst. In Jezus krijgt God een gezicht. Nu

continu te vergelijken met anderen. Dat vind ik een van de

kun je natuurlijk niet zeggen dat God gewoon is, maar Hij

gevaren van de kerk. Het podium is veel te belangrijk. Je

maakt zich heel gewoon door als mens naar de aarde te

kunt wel heel vaak roepen dat het niet zo is, maar als je dat

komen om door ons begrepen te worden.

niet laat zien, dan kun je het nog net zo hard schreeuwen,
mensen gaan af op wat ze zien. Merk ik ook bij mijn

Matthijn Buwalda, tekstschrijver, vader van
Lukas, Kasper en Lise en man van Annemieke,
groeide –zelfgezegd- gelukkig op in bosrijk
Apeldoorn. Na, met goede moed, gestart te
zijn aan zijn studie rechten, merkte Matthijn
al vrij snel dat rechten niet was waar zijn
hart sneller van ging kloppen. Hij werd
liedjesschrijver. Een tekstschrijver die niet
schrijft voor zichzelf, maar om te delen, in
de hoop iets betekenisvols te brengen. Voor
het Mozaiek0318 Magazine spreekt Wyke met
Matthijn over zijn lied ‘Buitengewoon’.
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Wat is voor jou de diepste boodschap voor de wereld

kinderen, ik kan nog net zo hard zeggen dat ze iets niet

in het liedje?

mogen doen, als papa het verkeerde voorbeeld geeft ben

Doe maar gewoon en breng dat naar buiten. Probeer niet

ik gewoon de Sjaak.

te leven naar wat de mensen ‘gewoon’ vinden. De kern van
het liedje zit voor mij echt in de brug. “Of je staat te dansen

Maar ligt het hele probleem dan niet gewoon bij het

in het daglicht, of je weg vindt door de nacht. Het maakt

feit dat wij onszelf vergelijken met anderen en niet

niet uit wie er voor of tegen je is, ik sta aan jouw kant.” Dat

alleen bij de kerk?

is wat Jezus ultiem heeft gedaan met Kerst. Hoe je ook op

Ja, absoluut. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

deze wereld leeft en wat die wereld ook van je vindt. Ik kom
bij jullie, Ik sta aan jouw kant. God heeft daar al ultiem voor

We willen altijd meer, groter, mooier. Het groene-

ons gekozen.

gras-bij-de-buren-verhaal.
Van wie moet dat dan? Jij bent de buurman niet. Als je

Is de Ik in het lied altijd God voor jou?

elke dag alles uit de kast trekt, is het een enorme troep

Dat ligt heel erg aan het moment waarop ik het zing. Soms

in je kamer. Dat zit ook weer heel erg in ‘Buitengewoon.’

zing ik het lied voor mezelf en dan zing ik mijzelf God toe.

Voor je het weet, leef je het leven van wat je helemaal

Maar ik heb ook wel eens op het podium gestaan dat ik

niet bent. Maar een kopie wordt echt nooit beter dan het

iemand in mijn hoofd had die het even nodig had en dat

oorspronkelijke werk. Daar geloof ik écht in. Ik geloof in
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Als we alle gewone gebroken stukjes gekleurd
steen naar buiten brengen, worden we samen iets
buitengewoons, een prachtig Mozaïek.
oorspronkelijkheid en eigenheid. Jezus was tijdens Zijn tijd op

kwetsbaarheid gaat smijten? Juist niet! Er wordt in de kerk

aarde ook bezig met de gelijkheid te bewaren. De Farizeeën en de

vaak een bovenmatig beroep op je gevoel gedaan. Je moet

Schriftgeleerden moesten ‘effe normaal’ doen en de mensen, die

tegenwoordig ook alles met je hart doen. Luisteren met je hart.

door de maatschappij werden uitgekotst, verhoogde Hij.

Zingen met je hart. Maar we vergeten dat er ook mensen zijn die
echt vanuit hun hoofd leven, is dat dan minder goed? Het moet niet

Dus in je drang naar gelijkheid wil je eigenlijk gewoon graag

zo zijn dat we een soort toeschouwers van elkaars kwetsbaarheid

op Jezus lijken.

worden en elkaars geestelijkheid daaraan afmeten.

Ha! Ja! Hier komt mijn Messias-complex naar boven: ik wil
eigenlijk iedereen redden. Nee, grapje. Er zijn zoveel mooie

Ik, en met mij vast meer mensen, vind dat soms best lastig:

voorbeelden in de bijbel waarin zo duidelijk wordt: God heeft geen

hoe vind ik een goeie balans tussen mijn kwetsbaarheid

lievelingskinderen. Daar geloof ik echt heel erg in. Laat dat het

laten zien en toch sterk zijn. Hoe zie jij dat?

dan zijn wat mensen overhouden als ze naar mijn liedjes hebben

Kracht kan een groot talent zijn, maar ik denk dat je soms moet

geluisterd.

oppassen dat het geen verstopplekje wordt. Het is voor iedereen

Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
Geen wachtlijst

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling
U bent van harte welkom!

Nodig ons uit voor een gratis waardebepaling
en ontvang ons welkomstgeschenk

Caritasgroep

"het gaat om mensen, niet
om stenen"

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

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

goed om af en toe even lekker te janken, want ook daarin zit iets
Het statement van Mozaiek0318 ‘een kunstwerk van

van: ik moet het wel altijd goed doen, ik moet wel altijd in controle

gebrokenheid’ kan eigenlijk heel mooi over de tekst van

blijven. En, weet je Wyke, het hebben van een muurtje is helemaal

‘Buitengewoon’ heen vallen. Allemaal gewone mensen,

niet erg. Als je maar een deur in je muurtje bouwt met een sleutel

die het gewone naar buiten brengen en zo een kunstwerk

die je durft weg te geven. We hebben allemaal plekjes nodig om

vormen.

kwetsbaar te zijn. Want we maken er allemaal een potje van af en

Ja, ik vind het zo’n prachtig statement. We zijn allemaal gebroken

toe.

mensen. Ten diepste hebben we allemaal wel iets wat ons breekt,
iets on-heels. Dat je in je gebrokenheid deel kunt zijn van een

Misschien is dat dan wel het stukje gemeenschappelijke

kunstwerk, van schoonheid. Dat is prachtig! Je hebt elkaar nodig.

grond waarin we elkaar altijd kunnen vinden: “We maken er

Geloven is een teamsport. Je gebrokenheid mag je vieren.

allemaal wel eens een potje van”.
Ja! Daarom vieren we Kerst! We maken er allemaal wel eens een

Ja? Moet dat altijd maar naar buiten? Kan je je gebrokenheid

potje van, maar God kiest ervoor aan onze kant te staan. Reden

niet af en toe gewoon binnen houden?

voor een feestje lijkt me.

Jawel. Je moet oppassen dat je niet te allen tijde maar met je
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Tekst: Myrna Mondria
Foto: Regina van de Munt

Kerst

MET DE CLAN
Het is zondagavond 18.00 uur. Ik loop binnen bij Anja
en Jack Diepeveen. De kerstsfeer komt me tegemoet:
een feestelijk gedekte tafel, een knisperend haardvuur,
welkomstdrankjes die klaar staan in de keuken. Een voor
een druppelen de clanleden binnen met zelfgemaakte
lekkernijen voor deze speciale clanavond.
We gaan even terug naar juli 2017. Het is de zomer van
het nieuwe jeugdwerk We Are Young. Een verandering
die is ingezet door Mozaiek0318, omdat de jeugdgroepen
te groot en massaal waren geworden. Terwijl de bedoeling
juist was dat jongeren zich hier gezien voelen, elkaar echt
leren kennen en zich veilig voelen om alles te delen. Na het
zomerkamp van 2017 gingen de clans van start. Groepjes
jongeren van acht personen, in de leeftijdscategorieën 1214 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. Elke clan wordt begeleid
door twee clanleiders.
In september 2017 kwam deze clan, met leiders Anja en
Jack, voor het eerst bij elkaar. De tieners (15-18 jaar) kenden
elkaar al van het jeugdwerk hiervoor. Ze hebben allemaal –
slim- een aantal namen opgegeven bij de wisseling naar We
Are Young, zodat ze als groep bij elkaar zouden komen. Blij
dat ze met bekenden een clubje vormen, zijn ze enthousiast
gestart met hun maandelijkse zondagavondbijeenkomsten.

via op zo’n verhaal of iemand geeft aan het begin
van de avond aan dat hij iets wil delen. Het is fijn
dat dat kan. Laatst hadden we ook een heel mooie
avond. Anja had ons gevraagd allemaal een liedje
uit te zoeken dat voor ons bijzonder of belangrijk
is. We draaiden deze nummers en vertelden waarom
het speciaal was. Hierdoor kwamen we weer tot
andere gesprekken, omdat het vanuit de muziek
ging. Dit is waarom ik de clan zo tof vind!”
Anja en Jack bereiden de avond altijd samen
voor. Zo hebben ze onlangs een avond gewijd aan
kwaliteiten, waarbij ieder een kwaliteit van zichzelf
en van de anderen moest noemen. Anja vertelt:
“We proberen steeds op een andere manier een
onderwerp te pakken als uitgangspunt. Soms gaat
het hier dan de hele avond over, andere keren komt
er iets anders naar boven vanuit de groep. Als dat
op dat moment leeft, hebben we het daarover, dat
is ook prima. Naast de maandelijks avonden met
de hele groep, staan wij als clanleiders ook voor
de jongeren klaar als ze ons op een ander moment
nodig hebben. Ze zijn altijd welkom. Daar maken
ze ook gebruik van en dat vinden we fijn.”

Zo’n zondagavond gaat vooral over serieus kletsen én
veel lol maken. Een van de jongens vertelt: “Het verschil
met een gewone vriendengroep is vooral dat we hier
(diepgaand) over het geloof kunnen praten en allemaal
ons verhaal kunnen doen. Iedereen is even belangrijk, we
luisteren graag naar elkaar en ik kan mezelf zijn. Terwijl
in een vriendengroep vaak een paar mensen de boventoon
voeren.” Een ander vult aan: “Het is ook lekker dat we in het
alledaagse leven niet met elkaar verweven zijn. Daardoor
kan ik makkelijk alles vertellen en hoef ik niet te denken ‘ik
kom jou straks weer tegen op school of bij de voetbal’. De
groep voelt superveilig voor me.”

Als ik aan de groep vraag wat de betekenis is van
de clanleider, noemen ze vooral het luisterend oor.
“Dat ik vrijuit mijn verhaal kan doen, zonder dat
het direct opgelost moet worden. Vaak wil ik het
gewoon even kwijt.” zegt een van de jongens. Zijn
overbuurman aan tafel zegt: “Eigenlijk zijn Anja
en Jack een soort extra ouders op afstand. En die
afstand maakt het juist zo fijn, want mijn eigen
moeder zou elke dag vragen naar iets dat ik heb
verteld, maar dat wil ik niet altijd. En de groep is
tof, omdat we elkaar vragen durven te stellen en
echt naar elkaar luisteren.”

In de geamuseerde gesprekken met de tieners springen
we van het ene onderwerp naar het andere. Ondertussen
genieten we met elkaar van het heerlijks dat ze met en voor
elkaar hebben gekookt. Naast hun borden ligt een sleuteltje:
een symbolisch kerstcadeau dat Anja aan het begin van het
diner heeft uitgereikt, nadat ze een passend gedicht had
voorgedragen. De sleutel staat symbool voor het geloof en
Jezus. “Zo’n symbolisch cadeau vinden we mooi, omdat het
uitnodigt tot gesprek. Dit is een van de waardevolle dingen
van de clan.” aldus een van de jongens. Een ander vult
aan: “Soms gaat het een groot deel van de avond over wat
iemand meemaakt en hoe hij hiermee om gaat. Dan komen

De clan smult van het dessert. Ik verlaat de tafel en
kijk nog eens om, terwijl ik mijn tas pak. Wat ik zie
is een club jonge jongens en meiden, die dikke pret
maakt met elkaar én heel serieus, diepgaand met
elkaar kan kletsen. In deze gezelligheid, gekkigheid
en goedheid worden ze liefdevol begeleid door hun
‘clanouders’ Anja en Jack en zo vormen ze een
warme groep met elkaar. Het is die warmte, die
ik nog voel als ik thuiskom. Proost, op een warme
Kerst!

Ook het verhaal van jouw clan vertellen?
Dat kan, we komen graag langs! Stuur een bericht naar
magazine@mozaiek0318.nl.
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Bied jij
het warme
thuis dat
zij zoekt?
PLEEGOUDER WORDEN?
Wil jij onderzoeken of pleegzorg
iets voor jouw gezin is? Meld je aan
voor een informatieavond en
ontmoet ervaren pleegouders!
22 januari
18 maart

|
|

Houten
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Info en aanmelden:

deeljethuis.nl
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Medisch Centrum voor Biofysische Geneeskunde | 0341-354112 | info@mecebi.nl

“Een ziekte staat nooit op zich”
MeCeBi, gevestigd in Putten en Ede,
heeft ruim 25 jaar ervaring met het
succesvol behandelen van patiënten met chronische aandoeningen,
zoals eczeem, allergieën vermoeidheid, pijn of de ziekte van Lyme. De
afgelopen jaren heeft MeCeBi vele
honderden patiënten geholpen. De
reden van het succes: het opsporen
en het behandelen van de oorzaak!

ru im

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

Ineke van den Berg:

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl
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“MeCeBi pakt de
oorzaken aan!”

Ineke van den Berg, biofysisch geneeskundige en oprichtster van MeCeBi: “In de reguliere zorg worden
klachten als Lyme, reuma, migraine,
eczeem, Pfeiffer e.d. veelal met medicatie behandeld. Dit onderdrukt de
klachten en werkt veelal verlichtend,
maar is het ook de oplossing van het
dieperliggende probleem?” MeCeBi
is specialist in het diagnosticeren en
behandelen van algemene en specifieke klachten en ziektebeelden.

Door het opsporen en aanpakken van
oorzaken zijn we veel beter in staat
te komen tot succesvolle behandeling met een duurzaam resultaat. De
natuurlijke geneeswijze, gefundeerd
op een christelijke levensvisie vormt
de basis van onze behandelingen.
U en uw klachten staan centraal.
Ineke van den Berg: “MeCeBi doet
samen met artsen en wetenschappers al jaren onderzoek naar de oorzaak en behandeling van klachten.
Daarom weten we dat een ziekte
nooit op zich staat. MeCeBi pakt de
oorzaak van uw klachten aan!”
Wilt u meer informatie of een eerste
afspraak maken? Kijk op mecebi.nl
of bel 0341 - 354112.
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Training (POC)
De eerste drie maanden hebben we een training gevolgd, “Wij voelen ons
geen bijzonder gezin,” begint Ben. “Voor ons is het heel normaal, zoals
het nu gaat in ons gezin. Wij zijn ook niet anders gewend.” Ben en Corien
Donselaar werden drie jaar geleden ouders van een jongetje met het
syndroom van Down. Dit echtpaar kent een lange en moeilijke periode van
een onvervulde kinderwens. De eerste zwangerschap in 2009 liep uit op de
vroeggeboorte van hun tweeling. Te vroeg om levensvatbaar te zijn. Het
verdriet is nog steeds zichtbaar wanneer ze hierover vertellen.

‘GEWOON’GEZIN
met een bijzonder verhaal

Het is een druilerige zaterdagmiddag
als ik te midden van weilanden, met
hier en daar een boerderij, op zoek
ben naar het huis van Ben en Corien
Donselaar. Zij hebben aangegeven
bereid te zijn om hun verhaal te
vertellen; het verhaal over hun
‘buitengewone’ zoon Ties. Aan het
einde van een landweggetje vind
ik hun huis. Wat moet het geweldig
zijn om op te mogen groeien in zo’n
prachtige weidse omgeving. Als
ik nog maar net binnen ben, blijkt
al snel dat deze mensen zich verre
van buitengewoon voelen en wordt
me al snel uitgelegd dat Ties geen
buitengewone zoon is. Ik denk dat
het de nuchterheid van dit gezin is,
waardoor ik vol respect naar hun
verhaal luister.

“Ieder kind is anders. Net als kinderen
met een andere diagnose niet allemaal
hetzelfde zijn, zo zijn kinderen met
het syndroom van Down ook niet met
elkaar te vergelijken.”
Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt
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Ernstige zorgen
Na deze ingrijpende gebeurtenis maakte het echtpaar nog drie miskramen
mee. De zwangerschap daarna dreigde opnieuw mis te gaan. Na de echo
tijdens de elfde week werd aangegeven dat ‘het niet goed was’. Corien: “De
dokter vertelde ons dat hij zich ernstig zorgen maakte. Ze zagen op de echo
vocht in het nekje van de baby. Twee dagen later hadden we opnieuw een
afspraak in het ziekenhuis. We kregen te horen dat er een grote kans was dat
het kindje een hartafwijking of een chromosoomafwijking zou hebben. Er
was volgens de arts maar een kleine kans dat het kindje gezond zou zijn.”
Syndroom van Down
Ben: “Ja, en dan stort je wereld weer in. Ons werd geadviseerd om allerlei
testen te doen. De NIPT-test en een vruchtwaterpunctie. Maar daar zaten
ook risico’s aan. We hebben toen besloten om geen testen te doen. Het was
nu eenmaal zoals het was. We waren natuurlijk wel blij dat we zwanger
waren, maar wij kenden geen roze wolk. Dat kwam natuurlijk ook door
alles wat we daarvoor al hadden meegemaakt. We hebben tijdens de
zwangerschap ook eigenlijk niets voorbereid. We wilden liever afwachten
hoe het verder zou verlopen. Zelfs toen Ties geboren werd, hadden we dat
nog. Door bloedafname uit de navelstreng konden ze vaststellen dat hij het
syndroom van Down had. Het maakte ons niets uit, maar voor Ties zelf
wilden we dat niet.”
Naar de kerk
Het is in deze zwangerschapsperiode, dat Ben en Corien sinds lange tijd
de behoefte krijgen om een kerk te bezoeken. Ze wilden een gemeente
vinden waar hun kind ook met het geloof zou kunnen opgroeien. Corien:
“We waren een keer met familie mee geweest. We kregen ook een spontane
uitnodiging om een keer mee te gaan naar Mozaiek0318. Daar zijn we na
die ene keer gebleven. Het bracht ons te midden van de spannende tijd een
stuk rust.” Ben verteld hoe één lied tijdens dat eerste bezoek hen raakte: “Er
werd een nieuw lied aangeleerd. Dat was het lied ‘Houd vol’. Dat paste zo
ontzettend bij onze situatie, dat wij enorm werden geraakt.” Corien: “En
wel meer liederen werden er toen gezongen waarvan ik dacht: ‘Wauw, is dit
echt?’ Die kwamen zo binnen! Ties heeft ons eigenlijk weer teruggebracht
in een kerk.”
Tegendeel
Corien: “De periode nadat Ties geboren was, moesten we opnieuw
afwachten. Allerlei onderzoeken en informatie over duizend-en-een dingen
waar Ties last van zou kunnen krijgen, zorgden ervoor dat er ontzettend
veel op ons af kwam. Ik kan me nog herinneren dat een arts tegen me zei:
“Kijk vooral naar Ties zelf” en dat heb ik in mijn oren geknoopt. Hij heeft
inmiddels ook regelmatig het tegendeel bewezen van wat artsen toen zeiden.
En dat is erg mooi!”
Ties heeft nog maar kortgeleden zijn derde verjaardag mogen vieren. De
huiskamer is rijk gevuld met nieuw speelgoed. Maar het blijft onaangeroerd,
want Ties doet zijn middagdutje. De houtkachel verwarmt de woonkamer.
Ben en Corien leggen uit dat Ties een kind is dat je, net als andere kinderen,
niet kunt vergelijken. Ben: “Ieder kind is anders. Net als kinderen met
een andere diagnose niet allemaal hetzelfde zijn, zo zijn kinderen met het
syndroom van Down ook niet met elkaar te vergelijken. De arts heeft al
duizend-en-een dingen genoemd, waar Ties last van zou kunnen krijgen.
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SAFE HOUSE

Maar ook hij heeft gezegd dat hij bij alles
het tegendeel bewijst. Natuurlijk wil iedere
ouder dat zijn kind gezond is. Maar iets dat
je aan de buitenkant kunt zien, zorgt zo snel
voor een stempel…”
Omgeving
Corien vertelt over wisselende reacties
uit haar omgeving. De directe omgeving
was blij dat hij er was, maar maakte zich
tegelijk zorgen over het feit dat Ties het
syndroom van Down bleek te hebben.
Maar zelfs kleine reacties van onbekenden
kunnen soms een grote impact achterlaten.
Zo vertelt ze dat Ties houdt van positieve
aandacht en het geweldig vindt om in de
supermarkt mensen gedag te zeggen en een
high five te geven. Aan de andere kant heeft
Corien soms moeite met reacties. Corien:
“Ik vind het wel eens moeilijk, dat mensen
door een andere bril kijken, zodra ze zien
dat Ties het Downsyndroom heeft. We
hebben lang op dit mooie mannetje gewacht
en we zijn zo blij dat hij er is. Dan is het
soms best pijnlijk om bepaalde reacties te
krijgen. Ties is ons jochie en voor ons is
hij perfect.”

opgesloten zat. Toen bleef

enige bal die er is. Ik rol de bal langzaam door de kamer. Ashish kijkt. Maar

het een poos stil. Een paar

beweegt niet. Ik rol nog een keer. Ashish’ ogen volgen de bal als die naar de

maanden geleden stond

muur rolt. Boem. Ik loop naar de bal en pak ‘m weer. Zal ik? Langzaam rol ik

opeens de politie voor de

‘m naar Ashish. Opeens komt er leven in, en probeert hij de bal te schoppen.

deur, en werd het bordeel

Een klein jongetje en een grote bal. Hij schopt de bal mijn kant op, maar

leeggehaald. Haar ouders

blijft niet kijken. Hij loopt weer weg. Terug naar z’n eigen plekje. Het contact

hadden contact gezocht

zoeken begint opnieuw.

met de Indiase politie,
en met hulporganisaties.

Eerder vandaag zat hij bij mij op schoot. Heel stil. En heel koud. In z’n

Reena en Ashish waren

korte broekje en shirtje. Net aangekomen in, een nu koud, Kathmandu.

weer vrij! Fysiek in elk geval. Ze wilde contact zoeken met haar man. Toen

Met z’n moeder, en verder niks. Dit waren al zijn kleren. Alles aan z’n lijfje

liet de politie haar een video zien. Op het filmpje zag ze een man. Haar

voelde koud. Een hele tijd zat hij alleen maar bij me, terwijl ik ‘m langzaam

man, die geld ontvangt voor een meisje van 15.

warm wreef.

In een eerste opvanghuis in India kwam ze tot rust, en kreeg ze de eerste
medische zorg. Ze had weer contact met haar ouders en broer. Die

Charmeur
Ties ontwikkelt zich boven verwachting. De
eerste twee jaren van zijn leven hebben in
het teken gestaan van ziekenhuisbezoeken,
fysiotherapie en logopedie aan huis. Nu
blijft hij onder extra controle. Ties loopt
al bijna los en ontdekt de wereld net als
ieder ander kind. “Het is een charmeurtje
met een eigen willetje. Ties vindt het leuk
om in de kerk te zijn. Het is prachtig om te
zien hoeveel plezier hij heeft als we zingen
in de kerk! Hij maakt andere mensen vaak
vrolijk. Het doet me goed dat als we samen
op pad gaan, ik wel eens zeg: “Wie zullen
we vandaag eens een glimlach bezorgen.”
Dat zijn de leuke momenten waar ik van
geniet.” aldus Corien.
Bijzonder kind
Het gesprek, waarin een bijzonder verhaal
is verteld door ‘gewone’ mensen, stopt
als Ties ontwaakt uit zijn middagdutje.
Zijn vrolijke begroeting ‘haai’ en zijn
glimmende oogjes laten mijn hart smelten.
Na een ingrijpende geschiedenis van dit
echtpaar, loopt hier nu een prachtig en
hartverwarmend jongetje, die de ogen van
zijn ouders laat stralen. Ben: “Ja natuurlijk;
we zijn supertrots op hem! Net als iedere
ouder vinden wij Ties zeker een heel
bijzonder kind! ”

Ik pak de bal. Een grote basketbal. Veel te groot eigenlijk, maar het is de

Ashish en zijn moeder Reena zijn net hierheen gebracht. Vanuit Mumbai,

wilden haar wel helpen, maar ze kon niet terugkomen naar haar dorp.

India. Reena komt uit West-Nepal. Een gebied dat nog meer dan de rest

De schande. Het gevaar van de schoonfamilie. Wie zou haar beschermen

van Nepal, arm, achtergesteld en afgelegen is. Vrouwen en meisjes zijn

in haar afgelegen dorp in West-Nepal? Toen kwam het contact met dit

tweederangs en hebben een lage status. Reena had 6 broers en een zusje.

‘safe house’, en nu is ze hier. Voor een veilige plek, trauma-verwerking, en

Ze telde niet mee, werd soms mishandeld en verder vooral genegeerd.

voorzichtig kijken naar de toekomst.

Ik zit met drie meisjes in de gezamenlijke ruimte, op een kleed op de vloer.

Want Reena, nu 18, hééft een droom. Eerst school afmaken. In het safe

De tv staat aan. Ze kijken een Bollywood-film. Een man slaat z’n vrouw.

house krijgt ze nu les. Ze hoopt straks kledingnaaister te kunnen worden.

Mannen domineren, regelmatig worden er rake klappen uitgedeeld. Ashish

Niet zomaar naaister, maar voor speciale, extra mooie kleding. Kunnen

kijkt mee. Wat heeft hij allemaal al meer gezien in zijn korte leventje? De

voorzien in haar eigen levensonderhoud en genoeg geld om Ashish naar

meisjes kijken, onbewogen. “Hou jij van zulke films, Ina?” vraagt Bimala van

school te laten gaan.

15. “Nee,” zeg ik. “Ik denk niet dat al dat geweld goed is, en dat mannen
vrouwen niet moeten slaan.” Oh. De meiden kijken weer verder. Dit is wat ze

Ashish loopt door de kamer. Nu in de kleren die hij net gekregen heeft.

gewend zijn. Dit is misschien wel wie ze zijn.

Een warme broek en vest. En vooral zijn berenmuts, daar is hij het meest
trots op. Ik kijk naar hem. Drie jaar. Nu al een kind met een buiten-gewoon

Een andere familie had een zoon van 18, en vond Reena een goede bruid

verhaal. Een buiten-gewoon kind. Een kind waar een ander Buiten-Gewoon

voor hem. Reena’s ouders vonden het niet zo’n goede match omdat de

Kind in liefde voor naar deze wereld kwam.

jongen van een lagere kaste was, maar hadden weinig keus. Reena was
14 toen ze trouwde en stopte met school. Voor haar voelde het als een

Jezus werd ook geboren in een achtergesteld gebied, zonder status.

huwelijk uit liefde.

Vanwege Zijn grote liefde werd de almachtige God een mens zoals wij.
En dan geen prins in een luxe paleis, maar meer eentje zoals Ashish of

Terwijl ze al snel zwanger was, besloot Reena’s man dat ze op reis zouden

Reena. Achteraf. In doeken gewikkeld, in een voerbak. Om ons duurzaam

gaan: ze gingen naar Bangalore in India. Daar werd Ashish geboren. Reena

te redden, en uiteindelijk een einde te maken aan de misselijkmakende

was 15. Vlak daarna veranderde alles: een paar maanden later was ze

puinhoop die wij als mensen van deze wereld hebben gemaakt en

verkocht als seksslaaf, en werkte ze in een bordeel in Mumbai. Ashish was

nog steeds maken. Om een blijvende Hoop en Toekomst te geven aan

het enige dat ze had. De rest was voor de mannen die een paar honderd

kinderen als Reena en Ashish.

roepies voor haar betaalden.

“Het is een charmeurtje met een eigen
willetje. Ties vindt het leuk om in de kerk te

Gelukkig maar. Want als mens kan ik niet meer geven dan mijn beperkte
Ik kijk naar Ashish. Hij is drie, maar lijkt veel jonger, zo klein nog. Hij oogt

zijn. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier

al die tijd te eten? Reena geeft hem nog de borst, maar haar voeding was

hij heeft als we zingen in de kerk!”

hij moet doen met de blokken in de kamer. Hij doet wat hij waarschijnlijk

vast ook niet best. Spelen kan hij niet echt lijkt het: hij heeft geen idee wat
steeds heeft gedaan: zitten, kijken, wachten.
Na verloop van tijd lukte het Reena als door een wonder om stiekem
contact te leggen met haar ouders en een broer. Ze vertelde dat ze
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liefde en aandacht. En een basketbal, al is die dan wat aan de grote kant.

ondervoed, een holle blik, pierig haar met een vreemde kleur. Wat kreeg hij

Ina en Arno van Turennout wonen en werken in Nepal,
samen met hun kinderen Jaïr, Ezra en Imre. Op hun blog op
www.arnoenina.nl schrijven ze over wat ze doen en
meemaken, voor zover veiligheid en privacy dat toelaat. Wil
je meer horen, meld je dan aan voor hun nieuwsbrief en/of
gebedsmail via tfc.arno.ina@gmail.com.

35

Danielle:
“Wat zou het mooi zijn als Mozaiek als
een olievlek over Nederland uitvloeit.”

Emiel:
“Dit is zo’n mooie en
bijzondere tijd in mijn leven!”

Het is al schemerdonker als ik de oude haven van Bunschoten-Spakenburg doorwandel. De eerste kerstlampjes verlichten er de bootjes. Een sfeervol
en warm tafereel, Kerst komt eraan. Ik ben op weg naar Emiel Hop en Daniëlle de Graaf, beiden onderdeel van het Interim Leiderschapsteam van
Mozaiek033 én beiden vol enthousiasme om te vertellen over het ontstaan van deze gemeente.
Veel mensen uit de 033-regio bezoeken Mozaiek0318 regelmatig, of zijn er al deel. Het verlangen naar een ‘eigen’ Mozaiek-gemeente dicht bij
huis werd steeds sterker. De visie en cultuur van Mozaiek0318 spreekt ons ontzettend aan, maar we willen ook graag in onze eigen omgeving
dienen, zo vertellen Emiel en Daniëlle.
Tien dagen gebed: wat wil God?
Begin dit jaar zijn we daarom, op verzoek van het voorgangersteam van Mozaiek0318, met zes echtparen na de dienst bij elkaar gekomen, we
hebben met elkaar geluncht en onze verlangens uitgesproken. We besloten tot tien dagen gebed om te ontdekken wat Gods plan met ons
is. Na die tien dagen was het overduidelijk: we moeten hiermee door. Ieder van ons had een teken gekregen of een sterk verlangen die in de
richting van een eigen gemeente wees. We nodigden na deze bijeenkomst allemaal nog een paar mensen uit en begin mei ontstond een eerste
groep van 35 volwassenen en zo’n 50 kinderen. Wat een zegen!
Reuring in het dorp
033 heeft een regionaal karakter. Onze delen komen onder andere uit Amersfoort, Nijkerk, Putten, Leusden en veel van hen uit BunschotenSpakenburg. Bunschoten-Spakenburg is een gemeente met een eigen cultuur, vergelijkbaar met Veenendaal. Een beetje ‘ons-kent-ons’, hard
werken, ondernemend én met een duidelijke mening. Af en toe kregen we de opmerking ‘wéér een nieuwe kerk, is dat nou nodig’. Gelukkig
staan we in goed contact met de kerken hier. In september hebben we voor hen een informatieavond gehouden, daar werden over en weer
kwetsbaarheden gedeeld. En zo hoorden we van ouders uit een traditionele kerk die de wens uitspraken: “Mijn zoon gaat niet meer naar de
kerk, ik hoop dat hij de weg naar Mozaiek033 vindt.” Het gaat erom dat we samen ‘de kerk’ weer kunnen laten groeien.
God gaat voorop, wij volgen in vertrouwen
Het is ongelofelijk hoeveel er in zo’n korte tijd is gebeurd. En we merken echt: God voorziet! Recent hebben we een Ministry-team opgezet, het
kinderwerk krijgt vorm, er is een locatie bepaald, er is een wekelijkse gebedsgroep en ga zo maar door. We zijn intussen al met ruim 200 delen
en iedereen wil zijn steentje bijdragen, dat is zo gaaf! We krijgen goede ondersteuning vanuit het voorgangersteam, maar zij geven ons ook de
ruimte om te leren en te ontdekken.

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Rosanne Luimes

God aanbidden

van elkaar houden

Geloof,
vertrouwen
en groei.

onze omgeving dienen

Mozaiek033: van eerste idee tot eerste dienst
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Samen één Mozaiek
We onderstrepen de visie en waarden van Mozaiek0318. We beseffen ons dat er kleine verschillen zullen zijn in cultuur. En dat is ook goed.
Ook bij ons in Mozaiek033 ben je welkom zoals je bent. In november hadden we de eerste ‘meet-up’, geen echte dienst maar een samenkomst
waarin we over de visie spraken en Kees Kraayenoord de aanbidding leidde. Een tiener maakte nadien de opmerking: “Ik krijg hier precies
hetzelfde gevoel als in de Basiliek”. Dat is zo’n mooi compliment en het bevestigt ons dat we op de goede weg zitten.
Uitzegening en eerste dienst
Op 6 januari 2019 worden we tijdens de dienst in de Basiliek vanuit Mozaiek0318 gezegend en uitgezonden. Een week later, op 13 januari,
vindt onze eerste echte dienst plaats. Dat is precies zeven jaar na de start van Mozaiek0318, een bijzondere symboliek. In onze diensten zullen
dezelfde voorgangers en worpshipteams voorgaan, we draaien gewoon mee in het ‘Mozaiek-rooster’. Als locatie hebben we het Corlaer College
gevonden, in Nijkerk. Hier passen ongeveer 500 volwassenen en kinderen in. Hoe lang we daar kunnen blijven? We gaan het zien. God heeft
een plan voor de groei van zijn kerk, we geloven dat Hij voorziet!

mei:
administratieve
juni:
oprichting
eerste
80 leden
introductiecursus

voorjaar 2018:
eerste ideeën
6 echtparen

september:
‘groep 2’ erbij
150 delen

11 november:
1e ‘meet up’
opkomst circa 200

2018
JAN
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Uitzegening
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mei:
visiezondag
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OKT

september:
infoavond voor
de kerken
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JAN

FEB

13 januari:
Eerste dienst
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LOTTE
COLUMN

“Pas op!” roep ik. Vervolgens sla ik de keukendeur met een enorme
zwaai open. IJverig probeer ik een corpulente naaldboom de keuken
in te slepen, waarvan de takken blijven steken in de deuropening. Die
boom moet en zal in mijn kamer terechtkomen. Ik sjor aan het uiteinde
van de stam, waarna de rest van het stekelige gevaarte zo hard over
de drempel heen dendert, dat het van schrik een hele regenbui aan
naalden van zich af laat vallen. Afijn, ze is binnen.
Daar staat ze dan flatteus te zijn: opgedirkt door wat glamoureuze
mega-oorbellen aan een aantal van haar takken. Haar schitterende
verschijning wordt geaccentueerd door een ketting met lichtgevende
bedels die ze draagt.
Tevreden bekijk ik haar. Laat de Kerst maar komen!
Wat ooit begon als een heidens gebruik ter verering van het
midwinterfeest, groeide uit tot een wereldwijde traditie die al
honderden generaties overleefd heeft en wordt toegepast bij een
christelijk feest, namelijk de geboorte van Jezus Christus.

“OPGEDIRKT DOOR WAT GLAMOUREUZE
MEGA-OORBELLEN AAN EEN AANTAL VAN

M OZ A I E K
WO R S H I P
CO N FE RE N CE

HAAR TAKKEN.”
Eens was zij een vruchtbare boom. Ze leefde in het bos en ontwikkelde
zich tot een volwassen spar. Aan haar takken groeiden verse, frisse,
diepgroene naalden, totdat in december haar leven veranderde en zij
een kerstboom werd.
Uit haar leefomgeving gegraven werd zij verplaatst naar een
woonkamer waar het een stuk warmer is dan in het bos. Ze krijgt geen
water meer te drinken, haar naalden zullen nog enkele maanden hun
kleur behouden, maar daarna zullen zij steeds meer verdorren. Het
leven zal langzamerhand uit haar verdwijnen.
Deze kromme gewaarwording zette mij aan het denken: wij zetten een
levende boom in ons huis, zij blijft een tijdje mooi, maar wij laten haar
vervolgens vergaan. Na kerstmis kijken wij niet meer naar haar om.
Waarom? Waarom verdwijnen de lichtjes na Kerst en gaan we stoïcijns
weer verder in de duisternis?
Wat doe jij met je prachtige spar na kerstmis? Laat je de schoonheid en
het stralende licht van jouw kerstboom na december weer voorbijgaan
en ga je weer door met je leven? Is het dan klaar? Het feest gevierd,
de boom weer afgetuigd en de deur weer uit gezet, of poot je haar
in stevige aarde, zodat ze verder kan leven, kan groeien? Elke boom
kan zich weer opnieuw wortelen, ook al is ze uit haar vaste grond
onttrokken.
Dat is ten slotte waar Kerst over gaat: nieuw leven. In hoeverre laat jij
Nieuw Leven toe in 2019?
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gebed

Afgelopen maanden heeft Kees Kraayenoord, in een serie preken, gesproken
over gebed. Hij vergeleek bidden met zeilen. Soms voel je de wind van de
Geest in je zeilen en scheer je over het water. Maar soms is het als roeien; het
vermoeit je en voelt zelfs als een plicht. Misschien dobber je maar wat rond,
je ervaart God niet en loopt het risico teleurgesteld te raken. Als je niet oppast,
loopt het water je boot binnen waardoor je langzaam zinkt.
Zijn preken waren een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met Evert
en Martine Legemaat, deel van Mozaiek0318 en het ministry-team en
gepassioneerd over gebed. Zoals Evert het verwoordt: “Bidden is voor ons
geen moeten, maar een verlangen geworden”.
Hun boerderij ligt in een prachtige, landelijke omgeving, in de buurt van
Maarsbergen. Een meter of honderd verderop staat een huis dat ze een paar
jaar geleden hebben gekocht om een plek te creëren waar mensen die dat
nodig hebben kunnen worden opgevangen. Ze bieden daar dagbesteding aan
voor wie dat nodig heeft, maar het is ook een plek waar iedereen welkom is
om elkaar te ontmoeten, voor een kopje koffie, een goed gesprek en waar
ruimte is voor een luisterend oor en gebed. Maar er is ook logeeropvang, voor
mensen die om wat voor reden dan ook een time-out nodig hebben. Gebed
heeft een belangrijke rol gespeeld in hun leven en bij het realiseren van die
plek.
DOBBEREN
“Om bij het begin te beginnen”, neemt Evert al snel het initiatief tijdens het
gesprek, “tot dertien jaar geleden dobberden we wat rond, wat gebed betreft.
We komen beide uit een traditionele, gereformeerde achtergrond. We zijn
dankbaar dat onze ouders ons hebben leren bidden. Maar het duurde lang
voor we de relatie met Jezus in het gebed zelf ontdekten”.
Martine vult aan: “Ook nu is het nog een wisselend beeld. Soms ervaar ik
de Heilige Geest heel sterk en zie ik de uitwerking ervan in mijn dagelijkse
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Niet altijd krijgen waar je voor bidt,

leven. Maar het kan ook zomaar zijn dat het weer omslaat en dat je ineens het
gevoel hebt dat je maar wat ronddobbert”.
ROEIEN
Evert: “Alles veranderde toen we dertien jaar geleden startten met een Alpha
cursus. Eén van de onderwerpen was bidden. Martine werd gevraagd daar iets
mee te doen in de groep. Nu was bidden voor ons geen dagelijkse kost, maar
hardop bidden vonden we beiden helemaal lastig. Ik zei toen tegen Martine:
“Je durft niet eens hardop te bidden met mij, laat staan in deze groep. Het was
de eerste ruzie binnen ons huwelijk”.
“Terugkijkend weet ik dat die boosheid voortkwam uit het verlangen om
bidden een wezenlijke plek te geven”, zegt Martine. “Ik heb na die Alpha
cursus een jaar lang school van gebed gevolgd. In die periode is ons leven
veranderd”.
“Op een bepaald moment ging ik zelf Alpha cursussen geven”, vervolgt Evert.
“Op zeker moment was een dochter van een deelnemer weggelopen van huis.
Die mensen vroegen ons om voor hen te bidden. Ik moest die avond nog weg
en vlak daarvoor hebben wij gebeden en zei ik: “Heer, help ze bij het zoeken
naar hun dochter. Als het nodig is, mogen wij dan een open deur zijn. Ik
was nog maar net vertrokken of Martine werd gebeld. Ze waren haar op het
spoor en niet veel later hebben ze haar gevonden. De thuissituatie was alleen
dusdanig verstoord dat ze daar niet naar terug kon. Twee uur later was ze bij
ons. Ze is een half jaar gebleven en kreeg langzamerhand haar leven weer op
de rit”.
WIND IN DE ZEILEN
“Vanaf dat moment gebeurden er steeds vaker bijzondere dingen. Wanneer
wij het niet meer wisten, baden we en vaak werden onze gebeden verhoord.
Een aantal jaar geleden mochten wij dit pand kopen. Ongeveer een jaar later

maar ontvang wat je nodig hebt.

kwam Erica Duenk (van ‘His Healing Voice’) hier. We vertelden haar dat we
hier een opvang wilden creëren voor mensen die dat nodig hadden, maar dat
het ons aan geld ontbrak voor de verbouwing. Die avond bad ze voor ons en
het enige wat ik mij daarvan kan herinneren is dat ze zei: “Heer u gaat dit
gezin verrassen”.
Evert begint te lachen. “Ik dacht nog, ja, ja, dat kun je nu wel zeggen, maar
om zo maar een ton bij elkaar te bidden, dat wilde er bij mij niet in”.
“Die avond lagen we al in bed toen de deurbel ging”, vervolgt Martine. “Evert
stond op en deed de deur open. Hij hoorde een auto wegrijden en er lag een
envelop voor de deur. Er zat een briefje in met de tekst: ‘We hebben op ons
hart gekregen dit aan jullie te geven’. Daarbij zat er duizend euro in. Vanaf
dat moment zijn we met de middelen die we hadden, begonnen om stukje bij
beetje dit huis te verbouwen. Steeds weer kwam er vanuit onverwachte hoek
hulp waardoor we het uiteindelijk hebben kunnen opknappen tot wat het nu
is”.
“Ook tijdens LIFE-Camp dat we, met onze dochter Petra, vier keer hebben
mogen organiseren, zijn veel bijzondere dingen gebeurd”, neemt Evert het
stokje over. “Eén van de mooiste dingen is van een jongetje van negen, dat
hier met de rest van hun gezin verbleef. Hij had ouderdomsreuma en zat in een
rolstoel. Op maandagmorgen had hij weer zo’n pijn. Hij had weinig geslapen
en ze stonden op het punt om de ambulance te bellen. In overleg heb ik hem
op bed gelegd omdat hij het koud had en heel moe was. Ik vroeg aan zijn
moeder of ik voor hem mocht bidden. Tijdens het bidden viel hij in slaap. De
rest van de week heeft hij overal aan mee gedaan. Een week later skelterde hij
de hele morgen en heeft hij op de trampoline staan springen. Tot op de dag van
vandaag gaat het goed met hem”.
Martine: “Gebed is in de afgelopen jaren zo belangrijk voor ons geworden,
dat we niet meer zonder kunnen. Ik vergelijk de relatie met God wel eens met
het huwelijk. Soms loopt de communicatie niet goed wanneer je het druk hebt

Tekst: Pim Molemaker
Foto: Lisa Hoogmoed

en er weinig tijd is om bij elkaar te zijn en te praten. Als Evert en ik elkaar niet
opzoeken, ontstaat er afstand. Als wij tijd en liefde aan elkaar geven, krijg je
dat van elkaar weer terug. Bidden is zoeken naar contact met God en maakt
je relatie sterker. Daarbij is het goed om tijdens gebed stil te zijn, te luisteren
naar wat de Heer zegt, of juist om Hem te vragen wat je moet bidden als je
voor iemand anders bidt. Wij geven de Heer vaak te weinig ruimte”.
TEGENWIND
“Toch blijft het wonderlijk om te merken dat je steeds weer in situaties terecht
komt die we allereerst zelf proberen op te lossen. Ondanks alles wat er bij ons,
door gebed, is voorgevallen. Ons denken moet nog meer vernieuwd worden.
Pas als we het zelf niet meer weten, bedenken we ons dat we het in gebed aan
de Heer moeten voorleggen. Gebed is vaak het ondergeschoven kindje. Kijk
maar eens naar gebedsavonden. Het is zo moeilijk om daar aandacht voor te
krijgen. Waarom?”
“Eerlijk is eerlijk”, zegt Evert, “gebed heeft ons ook niet altijd gebracht wat
wij ervan hadden gehoopt en verwacht. Wij hebben veel tegenslagen gehad,
ook met ons bedrijf. Onze kippenschuur is meerdere malen geruimd, een
andere boerderij die we meenden te moeten kopen moesten we vervolgens
weer verkopen. Brand in de boerderij, grond die we moesten verkopen. We
hebben onze knieën rauw gebeden en wisten het soms niet meer. Het voelde
alsof we continu tegen de wind in moesten zeilen. Dat heeft ons veel zorgen
en geld gekost. Achteraf kan ik niet anders concluderen dan dat God andere
plannen voor ons had dan die van ons zelf. Wij hebben dan ook zeker niet
altijd gekregen waar we voor baden, maar hebben alles gekregen wat we
nodig hadden”.
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HOE
WERKT
HET?

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

CARE

FACILITY EN BEHEER

SERVE

Coördinatoren: Cees en Rommy van Harten

Coördinator: Marco van Schoonhoven

Coördinator: Wilke en Jan 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.

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.

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.

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: vacant
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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EVENTS
Coördinator: Herman Pol

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

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.

WE ARE YOUNG (12-25+)

Coördinator: Dick van Noort

Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is in
een veilige omgeving, waar ze gezien worden, zichzelf
mogen zijn, van elkaar leren en toegerust worden
(Know). Daarnaast willen we dat jongeren, maar ook
jeugdleiders gaan groeien in hun relatie met Jezus en
elkaar, door aan te sluiten bij hun eigen unieke behoeften
(Grow). Tenslotte willen we dat Jezus zichtbaar wordt in
onze omgeving door verbinding met anderen (Go).
Kijk voor een overzicht van ons jeugdwerk op
weareyng.nl. Hier vind je alle informatie die je nodig
hebt rondom de We Are Young activiteiten.

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

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.

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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Welkom op Alpha

alphaveenendaal.nl
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Ontmoeten

Vragen

Ontdekken

Welkom!

Met anderen op zoek gaan
naar de zin van het leven.
Dat doe je op Alpha.
Je ontmoet er leuke, nieuwe
mensen. Elke Alpha begint
met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op
een ontspannen manier
goed te leren kennen.

Vragen over het leven of
over het christelijk geloof?
Dan is Alpha echt iets voor
jou! Na de maaltijd luister je
naar een kort, inspirerend
verhaal. Daarna is er alle
ruimte om je vragen en
gedachten te delen.

In circa tien bijeenkomsten
ontdek je wat het christelijk
geloof inhoudt. Elke
bijeenkomst staat een
ander onderwerp centraal.
Je praat hierover door
met de andere Alphadeelnemers in kleine
groepen.

Zin in een nieuwe
uitdaging? Je bent van
harte welkom op een
Alpha of Alpha - Youth
in Veenendaal! Alpha is
helemaal gratis. Kijk op
onze website voor meer
informatie.

Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend
kennismaken? Kom dan naar het Is er meer?-event
op 17 januari 2019. De avond start om 18.45 uur.
Van harte welkom op Schutterij 2 in Veenendaal!
alphacursus@mozaiek0318.nl

