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REDACTIONEEL
Het Eurovisiesongfestival... ik heb er niet zoveel
mee. Evenmin met het winnende liedje van vorig jaar,
dat ervoor heeft gezorgd dat het hele circus dit jaar
naar Nederland komt. ‘Loving you is a losing game’,
zong Duncan Lawrence op het podium in Tel Aviv.
Doordat deze titel werd gebruikt voor de uitwerking
van onze kerstnachtdiensten, dwong ik mezelf ertoe
er wel iets mee te krijgen. En warempel, het lukte!
Een aantal gebeurtenissen in mijn persoonlijke leven
zorgden ervoor dat ik de woorden tot in het diepst
van mijn ziel voelde. Maar wat kon ik ermee met het
oog op kerst?
In dit Mozaiek Magazine introduceren we het themaartikel; een artikel dat dieper ingaat op het thema dat
we voor het kerstmagazine hebben gekozen. Het lag
voor de hand om hetzelfde thema te kiezen als de
kerstnachtdiensten. We hopen je hiermee een breder
beeld te geven van dit thema. Voor de één misschien
wat confronterend, voor de ander wellicht een
bevestiging. Het gaf mijzelf in ieder geval een nieuw
inzicht, zeker met het oog op het kerstverhaal.
Jazeker, het leven zit soms vol met verlies. Daarmee
dealen, valt niet altijd mee. Toch heb ik het in een
ander perspectief leren zien, dankzij mijn onderzoek
voor het thema-artikel. Het grootste verlies heeft
God zelf namelijk geleden, doordat Hij Zijn eigen
zoon aan deze wereld verloor. Hij verloor uit liefde
Zijn zoon, zodat wij het leven konden ‘winnen’. In
gedachten hoor ik het kerstliedje, dat mijn dochters
vroeger op school leerden: ‘Als je veel van iemand
houdt, geef je ‘t mooiste wat je hebt, da’s heel
gewoon. Omdat God van mensen houdt, gaf Hij het
mooiste dat Hij had: Zijn eigen zoon.’
Het magazine-team wenst u een winstgevende kerst!
Niet om onbeantwoorde vragen rondom verlies te
ontkennen, maar omdat Gods liefde door het verlies
van Zijn zoon een weg vond naar onze harten. Dat
is winst!
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WELKOM!
Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Christiaan Zielman

“Dat komt natuurlijk al direct tot uiting in
mijn werk. Maar klaarstaan voor iemand die
een beroep op je doet, vind ik ook een mooie
manier om mijn omgeving te dienen. Ik vind
het belangrijk om er te kunnen zijn voor mijn
familie en vrienden.”

Elke editie stellen we een aantal vragen
aan een nieuw deel van Mozaiek. Corine
Jeene beantwoordde tien nieuwe vragen
en vertelt over haar dienstbare werk,
haar geloof en haar eerste ervaringen
met Mozaiek.
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Hoe ziet jouw
dagelijkse leven
eruit?

“Ik ben dertig uur per week werkzaam
als ambulanceverpleegkundige in
de regio Gelderland-Midden. Ik
ben getrouwd met Alexander en we
vormen, samen met Lise en Fleur,
een gezin. Alexander en ik beoefenen
hetzelfde beroep. Als ik vrij ben,
ga ik regelmatig sporten, wandel
ik graag met een vriendin en onze
honden en kan ik erg genieten van
mijn vriendinnenclub, die volgend jaar
alweer vijfentwintig jaar bestaat.”
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Hoe zijn jullie bij
Mozaiek terecht
gekomen?

“Dat is alweer even geleden. Zo’n
twee jaar denk ik. We voelden ons
niet meer helemaal op onze plek in
de gemeente die we toen bezochten.
Hierdoor gingen we op zoek naar
iets anders. Ook omdat we onze
oude gemeente niet zomaar wilden
opgeven, vonden we het belangrijk
om een weloverwogen beslissing te
nemen.
We zijn bij Mozaiek terecht
gekomen, omdat het heel eigentijds
is. De preken hebben ons misschien
nog wel het meest geraakt. Ze hebben
altijd wel een ‘take home-message’.”
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De derde pijler is ‘Onze
omgeving dienen’. Op welke
manier dien jij je omgeving?

“Eerlijkheid en openheid. Ik kan het heel erg waarderen
als een ander laat blijken dat ‘ie aan je denkt. Al is het
maar een berichtje van een vriendin, waarin staat dat je
favoriete wijn in de aanbieding is.”
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De tweede pijler is ‘Van
elkaar houden’. Van wie
hou jij het meest?
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“God aanbidden betekent je liefde voor God tot
uitdrukking brengen. Dat doe ik het meest door
te luisteren en mee te zingen. Maar het kan ook
in gebed natuurlijk.”
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“Op wisselende momenten. Het kan
soms de hele dag door zijn. Het kan
getriggerd worden door de natuur of
door mijn werk. Soms ontstaan er
spontaan geloofsgesprekken achter in
de ambulance.”

Wat vind je je beste
eigenschap?

“Ik organiseer graag en ben trouw
aan mijn omgeving.”

De eerste pijler van Mozaiek
is ‘God aanbidden’. Hoe doe
jij dat?

Wanneer sta jij stil
bij je geloof?

Wat is voor jou het
fijnste moment van
de dag?

“Op een normale dag kan ik heel erg
uitkijken naar het moment dat de
kachel aan gaat, de kaarsjes aan en
dat ik lekker op de bank kan gaan
zitten. Ik kan vooral genieten van de
dingen die niet moeten.”

“Van mijn gezin. Ik las pas ergens:
“Houden van is een bewuste keuze. Je
besluit ertoe, je houdt je eraan, je beroept
je erop en je cultiveert het met de jaren.”
Dat vond ik zo mooi! Maar ik stelde
mezelf tegelijkertijd de vraag: steek ik
dan ook het meeste energie in de mensen
van wie ik het meeste houd? Andere
zaken vragen vaak ook aandacht. Houden
van is een werkwoord en dat blijf ik me
bewust. Wat je aandacht geeft, groeit.”
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Wat waardeer je het
meest in de ander?

PASPOORT
Naam: 		
Leeftijd:
Woonplaats:
Partner:
Kinderen:

Corine Jeene
45 jaar
Veenendaal
Alexander Jeene
Lise en Fleur

Wat is je favoriete
Bijbelvers?

“Ik heb niet echt een bepaald vers als
favoriet. Ik vind de gedeelten mooi die
gaan over Gods trouw. Dat, als ik iets
aan Hem kwijt wil of een probleem heb,
ik niet verwacht dat Hij het direct oplost,
maar dat ik het bij Hem kwijt kan en
Hij ermee doet wat Hij het beste vindt.
Lauren Daigle zingt daar echt prachtig
over in haar nummer ‘Trust in You’. Dat
raakt me echt.”
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“GOD LEIDT
MIJ, OOK
IN MIJN
ELLENDE”
Tekst: Margriet Zwaan
Foto: Evelyn Koelewijn

T

oen Cor nog maar achttien jaar
was begon hij al met werken
bij de politie in Amsterdam. Hij vertelt:
“Mijn werk bij de politie is een prachtige,
uitdagende en afwisselende baan, maar
ondanks dat heeft dit beroep ook zeker
zijn moeilijke kanten, die emotioneel ook
best nog wat met je kunnen doen.” Toen
hij begon met werken bij de politie was
het een tijd vol zware rellen en moeilijke
zaken. In die tijd als jonge jongen was
hij niet erg veel bezig met zijn geloof.
Hij geloofde wel serieus, maar verder
deed hij er niet veel mee.

Persoonlijke moeilijkheden

Op persoonlijk vlak is het voor Cor ook
niet altijd makkelijk geweest. Nadat
hij in 1983 getrouwd was met zijn
vrouw Evelien lukte het maar niet om
kinderen te krijgen. Dit leidde ertoe dat
ze het hele medische circuit van toen
zijn doorgegaan om die kinderwens
toch nog in vervulling te kunnen
brengen. Na een langdurig medisch
traject en verschillende behandelingen
werd Evelien spontaan alsnog op de
natuurlijke manier zwanger. “Ik was erg
dankbaar toen ik dat nieuws te horen
kreeg, maar niet op de juiste manier. Op
dat moment zag ik het namelijk niet als
het werk van God.”

Verlies

Het werk bij de politie heeft Cor ook
psychisch wel het een en ander gekost.
De gebeurtenis die voor hem het ergst is
geweest en een grote impact heeft gehad
was in 2008. Er kwam een melding dat
een collega van hem was doodgeschoten.

De Spakenburgse Cor Heek (58) gaat iedere week vol enthousiasme
naar Mozaiek033. Het liefst mist hij geen dienst. Dit is soms lastig door
zijn onregelmatige werktijden bij de politie. Zijn geloofsleven is nu
heel bruisend, maar dat is niet altijd zo geweest. Voor een lange tijd
heeft het geloof bij hem op een laag pitje gestaan. Een opeenstapeling
van zijn politiewerk en persoonlijke omstandigheden maakten het er

“Tijdens een avonddienst vond ik samen
met mijn collega een andere collega
van ons op straat. Twintig minuten lang
hebben we haar gereanimeerd, waarna
zij met spoed naar het ziekenhuis werd
gebracht. Daar is zij uiteindelijk aan
haar verwondingen overleden. Ze bleek
op straat neergeschoten te zijn nadat
zij de dader had aangesproken op zijn

rijgedrag.” Dat was een heftige ervaring
maar Cor hield er op dat moment niet
veel aan over. “Ik sliep prima en kon er
eigenlijk best over praten” vertelt hij.

Verandering

Maar een paar jaar later bleek deze
gebeurtenis toch meer impact te hebben
gehad dan Cor had verwacht. Het was
begin 2010 toen hij ineens erg moeilijk
kon slapen en de nacht van 2008 begon te
herbeleven. “Ik was erg onrustig in mijn
hoofd, ik voelde mij lichamelijk niet
meer fit, ik had eigenlijk geen zin meer
in mijn werk en ik begon mij af te zetten
tegen het geloof. God interesseerde mij
eigenlijk niet zo veel meer. Ik werd
ook erg kortaf tegen iedereen in mijn
omgeving.”
Toen Cor’s dochter na een tijdje een keer
op een vrijdagavond zei dat als Cor zo
door zou gaan, zij het huis uit zou gaan,
ging er bij Cor van binnen een knop om.
Na het weekend ging Cor gelijk medische
hulp zoeken. Na onderzoek bleek hij de
chronische variant van PTSS te hebben,
wat staat voor Post Traumatisch Stress
Syndroom.
Hij legt deze term uit, zoals zijn
psychiater dat ook heeft gedaan: ‘ieder
mens heeft een rugzak en met iedere
gebeurtenis komt er een klein beetje
lading in. Aan de rugzak zit een touwtje
en dan gaat er aan de onderkant ook
steeds weer wat uit, maar bij PTSS zit
er een knoop in dat touwtje en je rugzak
loopt over.’
Hij kon niet accepteren dat de reanimatie
van zijn collega in 2008 mislukt was. Na
diverse sessies gevolgd te hebben bij een
psychiater, is hij na zo’n zeven maanden
ziek thuis weer aan het werk gegaan.

Klaar met God?

Het werken ging weer goed voor Cor,
maar wat voor hem absoluut niet goed
zat op dat moment was zijn geloofsleven.

voor hem niet makkelijker op. Maar door de psychische moeilijkheden
heen heeft uiteindelijk zijn geloof een belangrijke plek in zijn leven
ingenomen.
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“Ik was helemaal klaar met God. Het geloof kon mij
gestolen worden, want een God die mij dit aandeed was
voor mij helemaal niet aanwezig. Ik voelde mij in die tijd
echt verlaten door God, maar eigenlijk tegelijk ook niet.
Ik bleef namelijk maar naar opwekkingsliederen op mijn
computer luisteren.”
Een specifiek opwekkingslied waar Cor naar luisterde was
opwekking 698, ‘Nooit meer alleen’. “Ik werd erg door
dit lied geraakt en ik heb toen mijn handen gevouwen en
God gezegd dat ik wist dat Hij er was, maar dat ik het niet
voelde. Vervolgens hoorde ik een stem zeggen: ‘Ik ben
er voor je en Ik laat je niet alleen.’ Ik werd er vanbinnen
warm van.”
Cor is toen zelfs nog een tijdje met plezier ouderling
geweest. Alleen moest hij er vanwege zijn PTSS al snel
weer mee stoppen, waarna zijn geloof weer verzwakte.

Een leven met Mozaiek

Toen hij weer thuis was raadde zijn dochter hem aan om
eens naar een dienst in Mozaiek0318 te gaan. In mei 2018
zouden Cor en zijn vrouw vervolgens een bezoekje gaan
brengen aan deze kerk, maar toen hij de hond aan het
uitlaten was hoorde hij een stemmetje tegen hem zeggen:
“Je moet niet gaan.” Toen begon Cor te twijfelen. Maar
vervolgens hoorde hij een luidere stem zeggen: “Je gaat
wel en je neemt je vrouw mee.”
“Als ik er nu naar kijk, ben ik ervan overtuigd dat God die
ochtend tot mij heeft gesproken en mij naar Mozaiek0318
in Veenendaal heeft gestuurd. We kregen een geweldig
warm welkom, fantastische worship en een geweldige,
op het dagelijkse leven toegesneden, preek. Als toegift
werd er verteld dat er ook een Mozaiek033 zou komen. In
de auto keken mijn vrouw en ik elkaar aan en zeiden we:
‘Dit hebben we gemist, dit is het.’”

“IK WAS HELEMAAL KLAAR MET GOD.
HET GELOOF KON MIJ GESTOLEN
WORDEN. IK VOELDE MIJ IN DIE TIJD
ECHT VERLATEN DOOR GOD, MAAR
EIGENLIJK TEGELIJK OOK NIET.”

Opnieuw verandering en terugval

In 2016 is Cor met de Vliegende Hollander mee geweest.
Dan ga je een weekend zeilen en optrekken met een groep
mannen. En dan doe je en bespreek je ook allerlei dingen
die met het geloof te maken hebben. “Dat weekend was
voor mij ongekend. Alle regels en grenzen vielen weg. Ik
ging helemaal vol van de Heilige Geest naar huis, maar
ook deze keer sloop de nonchalance er weer in en verviel
ik helaas weer in mijn randkerkelijkheid.”
Zo ging er weer een paar jaar voorbij totdat Cor in 2018
een hartinfarct kreeg in de auto onderweg van Amsterdam
naar Bunschoten. Achteraf is het best wel kantje boord
geweest. “Sommige mensen zeggen dat ik geluk heb
gehad, maar ik zeg dat God mij een tweede leven en een
nieuwe kans heeft gegeven.” Cor was erg dankbaar dat
God hem bewaard had en zag hoe goed God voor hem
was en dat Cor daar zelf eigenlijk maar zo weinig mee
bezig was.

Veel geleerd

Tot je dienst!
Succesvol verkopen? Bel ons voor een
gratis waardebepaling en verkoopadvies!

Op zoek naar een nieuwe baan
of personeel?
Aatop is gespecialiseerd in werving, selectie & detachering.
Aatop Zorg | Aatop Milieu & Ruimte | Aatop ICT
www.aatop.nl

ru im

Welkom bij
Kapsalon & Schoonheidssalon

“Wanneer iemand een ziekte heeft die zichtbaar is,
wordt daar in de kerk veel over gedeeld. Maar er is ook
psychisch leed en daar wordt maar heel weinig over
gesproken, terwijl er wel veel mensen zijn die ermee te
maken hebben. Tegen mensen die er ook mee te maken
hebben zou ik willen zeggen: praat erover met mensen in
je omgeving. Blijf er niet mee zitten en leg het bij God
neer. Laat mensen voor je bidden, want God is liefdevol
en almachtig.
Ik moet nog wel eens op zondag werken en nu baal ik daar
ook echt van. Ik ben er nu heel anders mee bezig. Ik sta er
anders in. Dat ik het geloof meer een plekje heb kunnen
geven, geeft mij ook meer rust. Ik weet nu dat God er
voor mij is. Dat neemt de moeite die je moet doorstaan
niet weg, die houd je. Niet alles gaat goed, maar je weet
wel dat hij er voor je is. Ik kan nu al mijn moeilijkheden
bij God neerleggen. Dat geeft mij veel rust.”

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

Sneeuwbesstraat 11
6744 PW Ederveen
0318 - 572340
www.zusjesmulder.nl

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl
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Tekst: Anja Diepeveen
Foto: archief

Mozaiek koos voor de titel van dit laatste lied

Hanneke: “In onze maatschappij is de

als thema voor de kerstnachtdiensten. In

buitenkant heel belangrijk. Jozef en Maria

eerste instantie wellicht een wat ongewoon

waren bezig om iets moois op te bouwen.

thema voor een kerstnachtdienst, omdat het

En dan verliezen ze ineens alle buitenkant.

feest gaat over de geboorte van Jezus. “Er

Alle waardigheid viel weg. Doordat zij

was het een en ander te verliezen. Jozef en

God gehoorzaamden, verloren zij al hun

Maria hadden allebei wel iets te verliezen”,

zekerheden.”

legt Kees Kraayenoord uit. “En een nog

Hanneke voert regelmatig gesprekken over

belangrijker vraag: wat had God te verliezen?

verlies. Wanneer mensen hun zekerheden

God verloor zijn Zoon aan deze wereld. Het

kwijt zijn en soms ook zichzelf, begeleidt

was Zijn gevende liefde, waardoor Hij verlies

Hanneke hen in het ervaren van hun emoties

leed. En dat is een kenmerk van verlies;

en de zoektocht naar zekerheden om op te

verlies ervaar je als zodanig, omdat er liefde

kunnen bouwen. “Ik geloof dat God ons zo

aan te pas komt.”

heeft gemaakt, dat we in staat zijn om heel
veel te kunnen verwerken en door pijn en

Het zal je gebeuren: je bent tot over je oren

verlies heen te kunnen gaan.”

verliefd en hebt je vriendin ten huwelijk

De balans
tussen winst
en verlies
Wat heb jij te verliezen?

Het leven zit vol verlies. Je denkt bij verlies al snel
aan sterven, maar het kan ook gaan over het
kwijtraken van een baan, het verliezen van je
gezondheid, het contact met een dierbare of zelfs
je huwelijk. Het zijn ingrijpende gebeurtenissen, die
je leven grijs kleuren. Uitzien naar een hoopvolle
toekomst lijkt onmogelijk. Je staande weten te
houden, vraagt kracht en moed.
Verlies is een veelgebruikt thema bij het schrijven
van liedjes: Ed Sheeran zingt vanuit (de ogen van)
zijn moeder over het verlies van haar moeder in
‘Supermarket flowers’, Maaike Ouboter scoorde
een hit met ‘Dat ik je mis’ over het verlies van
haar ouders en Duncan Laurence won zelfs het
Eurovisiesongfestival met ‘Loving you is a losing
game’.

10

gevraagd. Je voelt je de koning te rijk! Niets

Het is soms lastig om verlies te begrijpen.

kan jullie weerhouden van een mooie

Waarom is in sommige situaties eerst

toekomst samen. Totdat je vriendin je vertelt

verlies nodig om vervolgens pas winst te

dat ze zwanger is… en je weet dat jij niet de

kunnen maken? Zonder verlies geen winst?

vader bent. Alsof de wereld even stilstaat…

Hanneke: “Ik geloof dat winst niet zomaar

Je begrijpt het niet. Je bent verward. Het

komt aanwaaien. Je moet er iets voor doen.

zat toch goed tussen jullie? Hoe kon dit

Je kunt ook niet als voetbalteam op het veld

dan gebeuren? Weg huwelijk, weg mooie

gaan staan en dan verwachten dat je wint.

toekomst! Loving you is a losing game!

Daar moet je ook iets voor doen. Zo is het in
andere situaties ook; als je wilt gaan voor een

Hanneke Nijkamp, psycholoog en

bepaald verlangen, dan kost dat iets. Vaak

eigenaresse van psychologenpraktijk Caritas:

is dat een eigen keuze, maar soms ook niet.

“Verlies is een breed begrip. Je kunt verlies

Verliezen doet pijn. En het lijden toestaan,

hebben bij het leven en bij de dood. Voor

vinden we heel moeilijk. De nabijheid van

sommige verliezen kies je. Bijvoorbeeld

anderen kan dan de pijn verzachten.”

verhuizen; je kiest er zelf voor. Je verliest
wel iets, alleen noemen we het niet zo. Maar

In het lied ‘Thank You’ zingt de

je laat iets achter. En dat brengt ons bij de

onbekende zangeres van Jesus Army

betekenis van verlies: je laat iets achter van

‘I was lost but You found me’.

wat was. Er zijn ook soorten verlies waar je

Het kan een enorme troost zijn om

niet voor kiest, die overkomen je.”

te weten dat God ons nooit verliest.

Van deze laatste vorm van verlies is
sprake in het kerstverhaal. Hanneke: “Als

“De Bijbel leert dat onszelf verliezen

je in het verhaal van Kerst duikt, dan is

cruciaal is, om te kunnen vinden

daar ook sprake van verlies. Het is bijna

wat werkelijk van waarde is”, stelt

bewonderenswaardig hoe Maria direct

Kees Kraayenoord. “Wat hebben wij

gehoorzaamde aan de stem van God. Het

te verliezen als we kijken naar die

is echt iets van onze maatschappij dat

liefhebbende God, die Zijn grootste

wij ons direct zouden afvragen wat alle

schat gaf? Het kerstverhaal

consequenties zouden zijn. Maar het enige

gaat gelukkig ook over winst.

dat Maria deed, was God gehoorzamen.

Door de geboorte van Jezus mogen

Blijkbaar kende zij God al zo goed, dat zij

wij uiteindelijk thuis komen bij de

volledig op Hem vertrouwde.”

Vader. De weg naar de echte winst,

Volgens Hanneke is het grootste verlies in

naar wat echt telt, is de weg

het kerstverhaal het verlies van waardigheid.

van vertrouwen en van geloof.”

Oooo
Ik geloof en ik hoop
Liefde vindt de weg
naar mijn hart
Oooo
In geloof en ik hoop
Liefde wint van
mijn diepste angst
11

Foto: Lisa Hoogmoed en Regina van de Munt

Kind van Liefde
Kind van Licht en Kind van Liefde,
Schijn Uw Licht in deze nacht,
Wie U bent, bracht ons verlossing,
Davids Zoon, zo lang verwacht.
Liefde bracht U naar de wereld,
Liefde geven was Uw wens,
Liefde, in die nacht geboren,
Kind van Liefde voor de mens.
Kind van Liefde, de Messias,
Voltooier van Gods reddingsplan,
In die nacht werd Licht geboren,
Licht vervuld met houden van.
In Uw Licht ontluikt Uw Liefde,
In Uw Licht, waar ‘k Vrede vind,
In Uw Licht is God dichtbij ons,
Immanuël, liefdevol Kind.

Terugblik Mozaiek Worship
Conference & lancering CD
Jezus Overwinnaar
15 en 16 november 2019

Kind van Licht en Kind van Liefde,
In U ligt Goddelijke pracht,
Lang verwacht in diep verlangen,
Geboren in die stille nacht…
Marco van den Berg
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DE WEEK VAN... SANDRA
Sandra van der Ploeg is een enthousiaste vrouw, met
het hart op de juiste plek. Ze heeft met haar 26 jaar werk
in de kraamzorg al vele kinderen geboren zien worden
en gezinnen op weg geholpen. Ze woont in Bennekom,
samen met haar man Peter en kinderen Lieske (18) en
Joost (14). In de Shelter schonk ze koffie, want `dat
is een mooie manier om met mensen in contact te
komen.´ Kinderwerk kwam erbij, toen de boenbikkels en
de zondagschoonmaak. Waar handen nodig zijn, steekt
Sandra deze uit de mouwen.

Jongeren horen graag ergens bij! Daarom
hebben wij als Mozaiek ervoor gekozen om het
jeugdwerk de naam We Are Young te geven.
Jongeren voelen zich trots om deel te zijn van
het jeugdwerk! De visie voor We Are Young is:

Tekst: Wilma Koppenaal / Foto: Lisa Hoogmoed

TO KNOW,
GROW
AND GO.

ontdekken wie
Jezus is
Maandag
Ik start de week altijd met een uurtje sporten. Daarna
ben ik gaan lunchen met vriendinnen, in Downtown.
Gezellig even bijkletsen met z’n vieren, én goed eten.
’s Avonds had ik een wachtblok. Tussen 18.00 uur en
6.00 uur kon ik gebeld worden om bij te staan bij een
bevalling. Het was rustig deze nacht, dus ik kon lekker
blijven slapen.

in relatie met Jezus
en elkaar
Jezus zichtbaar in
onze omgeving

We

Are

Young

is

ingedeeld

in

twee

leeftijdsgroepen: 12-17 jaar en 18 jaar en ouder
(YNG #Revolution). Voor beide groepen worden er
regelmatig activiteiten georganiseerd, zowel op
zondag als doordeweekse dagen. Ga voor meer
informatie naar de website www.weareyng.nl.

Onderstaand een overzichtje van
de activiteiten georganiseerd in
Mozaiek0318, voor een overzicht
van de activiteiten binnen
Mozaiek033 check de website!

12-17 JAAR
#CHURCH

1e ZONDAG

#GROW

2e ZONDAG

#CONNECT

3e ZATERDAG

#CONNECT EN/OF 4e ZATERDAG
WORSHIP NIGHT

EN/OF ZONDAG

#CLANS

WEEK 3 OF 4

#SPORTS

DOORDEWEEKS

#ARTS

DOORDEWEEKS

18 JAAR EN OUDER
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#CHURCH

ZONDAG

#GROW

ZATREDAG

#CONNECT

ZATERDAG/ZONDAG

Dinsdag
In de ochtend heb ik koffie gedronken bij een vriendin.
En in huis gerommeld. Daarna ben ik plasma gaan
geven bij de Bloedbank, dat doe ik al jaren. ’s Avonds
had ik een intake, dan ga je kennismaken bij een gezin
thuis en vertellen wat ze van de kraamzorg kunnen
verwachten. Dat vind ik leuk om te doen, ik ben graag
onder de mensen.
Woensdag
Vandaag heb ik op 3 jonge kinderen van een vriendin
gepast. ’s Avonds ging ik samen met Peter naar het
overleg over de intocht van Sinterklaas in Bennekom.
Ik zit al jaren in de intochtcommissie en samen zijn we
al 22 jaar actief als Piet.
Donderdag
Op donderdag ga ik weer sporten. Je moet er toch
wat voor doen om ‘in shape’ te blijven. Verder moest
ik nog een paar e-learnings doen voor werk. Dat is
verplicht om bij te blijven. Ik had weer een wachtblok,
dit keer ging om 01.00 uur de telefoon en sprong ik
uit m’n bed voor een bevalling. Het blijft speciaal om
bij zo’n wonder aanwezig te zijn. Nadat ouders en kind
verzorgd op bed lagen, trok ik zachtjes de deur achter
me dicht en was ik rond 05.00 uur weer thuis. Daar was
alles nog in diepe rust en kon ik nog 2 uurtjes slapen.

Vrijdag
De wekelijkse boodschappen doe ik altijd op vrijdag.
In de avond deden Peter en Joost mee aan de
Bergrace by Night. Het was de laatste keer dat deze
hardloopwedstrijd georganiseerd werd en Peter vond
het heel leuk om samen met Joost mee te doen.
Zaterdag
Een rustiger dagje tegenwoordig. We hoeven de
kinderen niet meer naar sportwedstrijden te brengen.
Bij thuiswedstrijden gaan we altijd wel even kijken. In
de middag zijn Peter en ik nog op pad geweest voor
lampen in huis. We zijn al in januari verhuisd, maar de
juiste lampen hebben we nog niet gevonden. Ik heb
ook de laatste voorbereidingen voor de kinderdienst
gedaan.
Zondag
De eerste zondag van de maand zijn we met het hele
gezin actief voor Mozaiek0318. We gaan om half 8 al de
deur uit. Peter zit bij het parkeerteam en Joost speelt
drums bij de kinderdienst. Ik ben groepsleider van
groep 1 en 2, samen met Lieske. Na de 2 kinderdiensten
kunnen we precies nog naar de derde dienst. Rond
half 3 zijn we weer thuis. Dan eten we lekker wat, doen
spelletjes of kijken een serie. Een gezellige dag samen!

´De week van´ is een terugkerende rubriek die wordt
doorgegeven aan een ander deel van Mozaiek.
Sandra geeft de week door aan Truus de Smit.
“Leuke, spontane en actieve vrouw. Ik vind het knap
hoe zij alle ballen hoog houdt.”
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WANNEER ben je gelukkig?
“De laatste tijd ben ik heel erg bezig met het woord
‘beweging’. De kerk is een beweging van mensen. Maar
dat begint met een beweging in de harten van mensen.
Ik ben gelukkig als ik zelf in beweging blijf en ik meer
ontdek en verwonderd raak van wie God is. Als ik niet
meer verwonderd ben, sta ik geestelijk stil en hol ik
achteruit. Voor de kerk geloof ik hetzelfde. De kerk is de
hoop voor de wereld en het is mijn gebed dat we meer
en meer verwonderd zullen zijn over Gods werk in en
door de kerk. Niet alleen in Mozaiek, maar in elke kerk.”
WELKE ambities heb je?
“Voor mijzelf is dat de ambitie om te ontwikkelen in
het spreken. Dat is voor mij een nieuw aspect, dat ik
spannend vind, maar dat me tegelijkertijd ook energie
geeft.
De droom voor Mozaiek is dat we ons blijven verwonderen.
Dat het ons zal lukken om de komende jaren, ondanks
de groei, ruimte te blijven geven aan nieuwe initiatieven.
Niet dat we de kerk ‘beheersbaar’ maken, maar dat we
mensen zullen vrijzetten om te groeien. Zo zal er een
cultuur van vermenigvuldiging ontstaan. Alleen dan kan
Mozaiek in beweging blijven.”

God aanbidden

WIE VAN
DE DRIE?
Drie kersverse
Mozaiek-voorgangers
stellen zich voor.
Tekst: Lara Hop en Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt
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van elkaar houden

onze omgeving dienen

werd gewerkt aan een professionele organisatie met aandacht
voor kwaliteit en leiderschap. Dit heeft er onder andere voor
gezorgd dat ik na mijn studie bedrijfskunde, theologie ben
gaan studeren. Daarna ben ik gaan werken bij de Meerkerk in
Hoofddorp. Ik was daar onderdeel van het leiderschapsteam
en werkzaam als operationeel manager van de organisatie. Na
zes jaar belandde ik in een burn-out. Toen ik hiervan hersteld
was, ben ik bij Rijkswaterstaat terecht gekomen. Daar heb ik
elf jaar gewerkt in meerdere functies. Mede door dit werk is
ons gezin ook verhuisd naar Veenendaal.”

WIE is Johan Ravesloot?
“Ik ben 43 jaar, getrouwd met Nanda en vader van Ruben,
Thijs, Elias en Nick. Ik ben geboren in Aalsmeer en opgegroeid
in de Haarlemmermeerpolder. Ik geniet van een goed gesprek
met vrienden onder het genot van een glas wijn. En ik ben gek
op hout! Ik vind het een mooi product, vind de geur ervan
heerlijk. En je kunt me altijd wakker maken om auto te rijden!”

WAAR kunnen we je plaatsen?
“Geen idee nog. Het is een deel van dit avontuur, omdat ik
mijzelf nooit echt heb gezien als voorganger. Ik ben iemand
van de verbinding. Ik vraag me altijd af hoe we zaken aan elkaar
kunnen koppelen, maar ook hoe we mensen tot hun recht
kunnen laten komen. Daarnaast ben ik ook veel bezig met de
redenen voor wat we doen, het stukje visie daarachter.”

WAT deed je voordat je voorganger van deze gemeente
werd?
“Ik ben van jongs af aan al bezig met het geloof en actief in
de kerk. Mijn vader nam mij mee naar een conferentie van de
Willow Creek Church in Chicago toen ik een jaar of achttien
was. Toen raakte ik al zo enthousiast over een kerk waar aan
de ene kant levens werden veranderd, maar waar tegelijk ook

WAAROM doe je wat je doet?
“Ik vind het gaaf om kwaliteit en geestelijk werk aan elkaar
te verbinden. En dan bedoel ik kwaliteit in brede zin; ook
kwaliteit in mensen naar boven halen en het zichtbaar maken
van de beweging van de kerk. En dat in combinatie met mijn
liefde voor de kerk. Dat vind ik mateloos boeiend en dat geeft
me enorm veel energie.”

WIE is Emiel Hop?
“Ik ben Emiel Hop, net 50 geworden, en inmiddels 24
jaar getrouwd met Daniëlle, mijn maatje. We hebben
twee kinderen: Thijs (20) en Lara (18). Ik woon sinds ik
getrouwd ben in Bunschoten-Spakenburg, maar ben
opgegroeid in Utrecht. In mijn vrije tijd ben ik het liefst
bezig met duursporten, zoals langere fietstochten op de
mountainbike en racefiets en in de winter schaatsen. Ik
droom elk jaar opnieuw van een Elfstedentocht. En dit
jaar komt hij!”
WAT deed je voordat je voorganger van deze
gemeente werd?
“Nadat ik de heao Commerciële Economie heb afgerond
en wat verschillende banen heb gehad, ben ik gaan
werken bij de EO. Inmiddels al eenentwintig jaar. Ik
heb hier veel verschillende dingen gedaan met als
rode draad leidinggeven en het beleid rond onze
leden. Hier hoorden bijvoorbeeld ook het organiseren
van activiteiten bij, zoals de EO-Jongerendag en de
Nederland Zingt-dag. De laatste jaren ben ik vooral
bezig met de uitgeefactiviteiten en het digitale domein
van de EO. Overigens werk ik nog steeds bij de EO en
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combineer ik dit met het voorgangerschap. De bedoeling is
dat ik dit voorjaar volledig in dienst kom als voorganger van
Mozaiek. Het is voor mij best een proces geweest om de EO
los te kunnen laten; een prachtige club mensen die me nog
steeds erg dierbaar is.”
WAAR kunnen we je plaatsen als voorganger?
De meest gestelde vraag aan mij is: ‘wanneer horen we je
spreken’. Voorganger zijn is voor mij vooral leidinggeven
aan de gemeente. Samen met Arjen en ons kernteam.
Het is voor ons allemaal nieuw en we moeten nog zoeken
naar wat precies werkt. Mijn taken zijn nu vooral coachend
leidinggeven en de organisatie helpen neerzetten. Een
aantal dingen past van nature bij mij zoals visie ontwikkelen,
leidinggeven, financiën en communicatie. Er zijn nog veel
taken en bedieningen waarin ik mag groeien of mag gaan
ontdekken. Ik ben hier vrij ontspannen in en geloof juist
heel sterk in de combinatie van Arjen en mij.”
WAAROM doe je wat je doet?
“Toen ik negentien of twintig jaar was, bemerkte ik bij mezelf
een drive voor de opbouw van de kerk. Geweldig om te zien
hoe God zijn kerk bouwt en hoe ik daar een steentje in mag
bijdragen. Daar komt mijn verlangen bij naar eenheid; dat
mensen op hun bestemming komen. En het bouwen aan
een kerk waarin iedereen zich veilig voelt.”
WANNEER ben je gelukkig?
“Geluk zit voor mij heel erg in de kleine dingetjes. Momenten
met het gezin, momenten met mijn vrouw op de bank op
zaterdagavond wanneer we niks te doen hebben, met
vrienden lachen tot je buikpuin krijgt. Maar ook als ik aan
het mountainbiken ben door het bos en nergens aan hoef
te denken.”
WELKE ambities heb je?
“Samen met mijn vrouw Danielle hebben we hart voor
huwelijken. Het doet ons veel verdriet als huwelijken uit
elkaar gaan of als er gebroken relaties zijn. Mijn droom
en verlangen is dat er heel veel herstel plaatsvindt op het
gebied van huwelijken.

hobby’s zijn vooral muziek maken. Ik ben helemaal in mijn
element bij het maken van muziek. Ik speel gitaar, piano,
jambe, percussie en ik zing. Als ik een gitaar om mijn nek
krijg, ga ik echt helemaal los.”
WAT deed je voordat je voorganger van deze gemeente
werd?
“Ik ben hiervoor tien jaar lang gemeentestichter geweest in
een wijk in Den Haag. In deze wijk woonden 35.000 mensen
en er was geen kerk. We begonnen vanuit onze huiskamer
en dit groeide uit tot een kerk van mensen met allerlei
verschillende achtergronden. Dit deed ik eerst fulltime,
maar later ben ik voor vijftig procent gaan werken bij IJM. Dit
is een christelijke mensenrechtenorganisatie die wereldwijd
mensen bevrijdt uit slavernij.”
WAAR kunnen we je plaatsen als voorganger?
“Ik ben echt wel een mensenmens, dus als ik de hele dag
op kantoor moet gaan zitten, dan ga ik dood. Er moet echt
afwisseling zijn tussen computerwerk en afspraken. Ik vind
het vooral belangrijk om te kijken waarom we eigenlijk naar
de kerk gaan. Je kan in de kerk zitten en er verder niks
mee doen, maar als iets te vanzelfsprekend wordt, word
ik altijd zenuwachtig. Ik wil vooral mensen prikkelen en
vragen stellen over het geloof. Ik hoop dat ik mensen kan
inspireren. Ook door middel van preken.”

18

0318 62 35 35 | www.allesopgroen.nl

WAAROM doe je wat je doet?
“Iemand heeft wel eens gezegd: ‘De lokale kerk is de hoop
van de wereld’. Ik hoop dat dat zo is. Tegelijkertijd is de
kerk ook een gemeenschap van gebrokenheid. Ik heb zelf
kortgeleden ook een fase gehad, waarin ik weinig meer
met de kerk te maken wilde hebben. Het is eigenlijk heel
bijzonder dat ik weer voorganger van de kerk ben geworden,
want ik snap heel goed als mensen afhaken. Ik ben niet een
‘halleluja-voorganger’, die zegt dat je naar de kerk moet.
Maar ik snap juist die andere kant ook zo goed. Juist daarom
kan ik misschien dichtbij mensen komen die hier ook een
probleem mee hebben.
Ik doe toch de dingen die ik doe, omdat het verhaal van
Jezus van Nazareth mij zo heeft geraakt. Mensen kunnen
heel veel vragen en twijfels hebben, maar wat Jezus laat zien
heeft mij zo geraakt dat ik mensen wil stimuleren om ook
deze weg te gaan.”
WANNEER ben je gelukkig?
“Ik word heel gelukkig van relaties; daar waar mensen bij
elkaar zijn en bij elkaar komen. Verder word ik gelukkig van
laat opblijven, rode wijn drinken en Netflix kijken.
Een geluksmomentje is ook mijn vrijdagavond; dan hebben
we met het hele gezin pizza-avond en kijken programma’s
als The Voice of Holland.”

WIE is Arjen ten Brinke?
“Ik ben Arjen, 35 jaar oud. Ik ben getrouwd met Annemarie en
vader van vijf kinderen, Anna (14), Lissandra (14), Maria (12),
Marcus (10) en Micha (6). Ik ben geboren in Lelystad, maar
ik ben opgegroeid in Kampen. Ik heb in veel verschillende
plaatsen gewoond, maar nu wonen we in Almere. Mijn

Zonnepanelen of
een warmtepomp?
Ook voor úw huis!

WELKE ambities heb je?
“Het lijkt bijna alsof ik geen ambities heb, maar heel veel
van mijn ambities zijn al uitgekomen. Hoe jong ik ook ben.
Ik heb samen met mijn vrouw als droom om ooit in een
kindertehuis te gaan werken. We hebben echt een hart voor
kinderen, dus dat lijkt mij wel heel tof!”

Zorg Op Maat Veenendaal

Betrokken en Betrouwbaar

Begeleiding aan huis in
Veenendaal
Rhenen
Utrechtse Heuvelrug

www.zorgopmaatveenendaal.nl
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ijsbrekertje
Robert, 42 jaar

“Kom
je hier
vaker?”

De beste openingszinnen
op een rijtje.
In een grote kerk als Mozaiek komt het
regelmatig voor dat je naast iemand zit die je
(nog) niet kent. Als je iemand bent die graag
nieuwe mensen ontmoet, dan wil je wellicht
kennismaken met diegene naast je. Toch kan
het dan nog best lastig zijn om het ijs te breken.
Zit die ander wel te wachten op een praatje? En
zo ja, hoe zal ik het gesprek eens openen? Om
je een handje te helpen, vroegen we een aantal
Mozaiekers hoe zij dit aanpakken.
Tekst: Anja Hoogeveen
Foto: Lisa Hoogmoed
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“Het komt inderdaad regelmatig voor dat ik naast iemand zit die ik niet ken.
Laatst gebeurde het dat ik naast een man zat, die overduidelijk met rust
gelaten wilde worden. Dat is natuurlijk prima, dus ik liet het daarbij. We zaten
zwijgend naast elkaar, totdat een peuter in de rij voor ons wat grappigs deed.
We moesten er allebei hartelijk om lachen en daarmee was het ijs gebroken.
De man bleek voorganger te zijn van een kerk in Den Haag en we hebben
een tijdje zitten praten over wat hem daarover bezighield. Het was een mooi
gesprek en ik was blij met de hulp van dat kleine ijsbrekertje voor ons!”

“Een tijdje geleden was ik alleen naar Mozaiek0318 gekomen en zat ik naast
iemand die kennelijk ook alleen was die ochtend. De kerk zat nog lang niet vol
en het duurde nog een kwartier voordat de dienst begon, dus een praatje lag
nogal voor de hand. Ik wist alleen niet goed waar ik moest beginnen. Gelukkig
dacht zij daar anders over en vroeg: ‘Kom je hier vaker?’ Ik moest er beetje
om lachen. Het is zo’n bekende openingszin en die had nu kennelijk ook de
kerk bereikt. Er volgde een leuke kennismaking en ik vond het fijn dat zij het
gesprek geopend had!”

niet te
moeilijk doen
Tonny, 66 jaar

favorietje
Anna, 34 jaar

“Meestal zit ik naast dezelfde mensen (mijn man en mijn nichtje), maar
af en toe komt het weleens voor dat ik naast een onbekende zit. Een
gesprekje vind ik altijd wel leuk en dan begin ik met iets simpels als: ‘Het
is weer druk hè?’ of: ‘Kom je altijd in de dienst van 11:00 uur?’ Dan volgt
er meestal een praatje over hoe we in deze kerk terecht zijn gekomen.
Altijd bijzonder om die verhalen te horen!”

Bakkie doen?
Na zo’n eerste kennismaking is er natuurlijk de mogelijkheid om nog even
samen koffie te drinken in de hal. Wist je dat Mozaiek fairtrade koffie schenkt
uit Nepal op zondagochtend? Door deze koffie in te kopen via Stichting Werk
in Nepal, helpen we de lokale boeren en hun gezinnen. In Nepal is het door
droogte en armoede erg moeilijk om een bestaan op te bouwen en het
gezin daarmee te onderhouden. Stichting Werk in Nepal zet zich in om de
boeren te helpen. Zo is er vorig jaar bij vijftien boeren een irrigatiesysteem
aangelegd. Ondanks de extreme droogte krijgen de koffieplanten zo toch
voldoende water en dat zorgt weer voor een goede oogst. In de komende
tijd gaat de stichting nog meer boeren helpen en er is besloten om een eigen
productie-unit op te zetten. Dit creëert werkgelegenheid en het stimuleert
de winst. Daardoor zien jongeren meer kansen voor een toekomst in Nepal
en hoeven zij niet meer naar het buitenland voor werk en inkomen. Zo kan
de agrarische sector in Nepal groeien. Wil je bijdragen aan dit goede doel?
Nodig degene, met wie je net kennis hebt gemaakt, dan vooral uit voor
een kopje Nepalese koffie na de dienst! De koffie is ook te bestellen via de
website van Mozaiek0318.

Top 5
openingszinnen
1. Kom je hier vaker?
2. Zit je meestal in dit vak?
3. Hoe smaakt de koffie?
4. Heb ik jou niet al eens
eerder gezien?
5. Veel mensen hier hè?
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Hoewel het liedje anders doet geloven,
bestaat afscheid nemen helaas wel.
Maar als het dan toch moet, laat het uniek en bijzonder zijn.
Zodat tranen worden afgewisseld met een glimlach

WELKOM
BIJ ZONNENBERG MAKELAARDIJ, JO(UW) MAKELAAR
IN VEENENDAAL, RHENEN & DE BETUWE!

en de mooie herinneringen voor altijd blijven.

Psychologen – Therapeuten - Coaches
Voor kinderen, jongeren & volwassenen

Simone Beijer

Christelijke therapeuten
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd
Geen wachtlijst

Voor jouw hulpvraag een passende behandeling
Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Caritasgroep

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

CGOB
De Herberg
staat voor:

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

uitvaartverzorging

� Ontwerp op maat

Peter Frans & Eveline de Jong

� Jaarlijks onderhoud

Christelijke normen
en waarden

Samen zorgen voor een

Wij zoeken Christelijke Gastouders in
Veenendaal! Heb jij plek in je hart en
huis voor kinderen? Neem dan contact
met ons op en wordt gastouder!

liefdevolle herinnering
Wij verzorgen alle uitvaarten
Ongeacht waar u verzekerd bent

Een gastouder biedt professionele kleinschalige kinderopvang in
eigen huis aan en biedt zo een grote mate van geborgenheid en
aandacht. Als gastouder heb je een pedagogisch diploma, kinderEHBO
en VOG nodig. Maar neem gerust contact op als je nog niet de juiste
papieren hebt en vraag naar de mogelijkheden: Wieneke Ditewig,
geldersevallei@christelijkekinderopvang.nl, of bel 06 50 42 01 12.
Of lees meer op:

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

� Tot 30% goedkoper

Alpha&Omega

Professionele
begeleiding
Huiselijkheid

� Grafmonumenten in diverse materialen

24/7 bereikbaar

� 25 jaar garantie
� Renovatie
� Eigen plaatsingsdienst
� Afspraak aan huis mogelijk

Ewijk

Grafstenen
Contactgegevens showrooms
Stationsweg 419
3925 CD Scherpenzeel
Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort

Gratis advies

Tel.: 033-2984431u i/t 06-238
71 791
vaartverzorging
Rembrandt van Rijnstraat 9 • 3751 VH Bunschoten

Alpha&Omega

info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

033-2584729
info@ewijkgrafstenen.nl
www.ewijkgrafstenen.nl

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

PeterFrans de Jong
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Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20

WWW.VDGARDE.NL

Voel je welkom bij LUV spakenburg!
De leukste winkel van 033,
boordevol Christelijke boeken en
geweldige cadeaus!
Volg ons ook online op
www.luvspakenburg.nl en op
Facebook en Instagram.

de z i el 21 3 7 5 1 B T s p ake nb u r g
03 3 299 606 3 inf o@ l u v s p ake nb u r g .nl

w w w .l u v s p a k en b u r g . nl
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Voor christelijke zorg
die verder gaat
Zorggroep Charim is een christelijke zorgorganisatie voor alle ouderen
in Veenendaal en omgeving. Charim biedt totaalzorg: wonen, welzijn,
behandeling en zorg. Met aandacht voor lichaam, geest én ziel.

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

Bekijk de locaties in Veenendaal:
www.boveneind.nl
www.deengelenburgh.nl
www.dragonder.nl
www.demeentveenendaal.nl
www.dnaok.nl
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ANNA
LEEFOGE
OP
CURAÇAO
Tekst: Anja Hoogeveen
Foto: Anna Leefoge

Felgekleurde huizen, parelwitte
stranden en schilderachtige
haventjes. Als we aan Curaçao
denken, dromen we al snel weg bij de
gedachte aan de perfecte vakantie.
Toch is dit niet de belangrijkste reden
dat Anna Leefoge (18) in september is
vertrokken naar dit eiland aan de kust
van Zuid-Amerika. Zij is vooral bezig
met de kinderen die wonen in Siloam,
een christelijk kindertehuis op het
eiland. Hier helpt ze vijf maanden
lang, om zo een verschil te maken in
het leven van deze kinderen.
Midden in het Caribisch gebied ligt
christelijk kinderoord Siloam. Hier
worden zieke kinderen en kinderen
uit moeilijke omstandigheden
opgevangen. Het kinderoord van
Stichting Klein Jeruzalem biedt deze
kinderen een veilig thuis, want vaak
kunnen ze door armoede en gebrek
aan sociale voorzieningen niet meer
thuis wonen. Bovendien worden
deze kinderen sneller afgestaan door
ouders, omdat ze ziek zijn of een
beperking hebben.
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Avontuurlijk tussenjaar

In eerste instantie wilde Anna gaan reizen. “Ik was net
klaar met de havo en wilde een tussenjaar nemen om te
reizen en na te denken over mijn toekomst”, legt Anna
uit. “Ik wilde eigenlijk naar Canada of Amerika, waar
ik ook zou gaan werken en daarna vrijwilligerswerk
doen. Toch kreeg het idee van vrijwilligerswerk
uiteindelijk de overhand en ben ik gaan uitzoeken
wat de mogelijkheden waren. Op een zondagochtend
in Mozaiek0318 heb ik Cees van Harten
aangesproken en gevraagd of er
projecten in het buitenland waren,
waar ik aan zou kunnen
deelnemen. Hij vertelde mij
over Siloam en in gedachten
was ik mijn koffers al aan
het pakken. Gelukkig
kent hij de oprichters
van het tehuis goed en
via Cees hebben we
geregeld dat ik er zo snel
al naartoe kon!”

Jezus’ liefde
verspreiden

Het kindertehuis wordt
gerund door Robert en Durkje
de Vries, die samen met een team
van vrijwilligers actief zijn op Curaçao.
Naast het kindertehuis helpen zij arme
gezinnen met voedsel, kleding en andere praktische
zaken. Op deze manier verspreiden zij Jezus’ liefde op
het eiland. De hulp die zij bieden is meer dan welkom
en dat ervaart ook Anna al snel in de praktijk. “Ik vind
het zo bijzonder hoeveel mensen willen geven voor
Siloam! Elke dag rijdt een vrijwilliger in een truck langs
verschillende supermarkten, die een hoeveelheid voedsel
willen afstaan, dat vervolgens weer wordt uitgedeeld

aan arme mensen. Ook kwam hier onlangs een echtpaar
op bezoek, dat een groot geldbedrag had opgehaald voor
het kindertehuis. Hoe gaaf is dat!”

Handen uit de mouwen

In de vijf maanden dat Anna Leefoge op Curaçao is,
gaat ze vooral praktisch aan de slag. Ze helpt bij het
huishouden, doet spelletjes met de kinderen en geeft
huiswerkbegeleiding. Voor Anna is het dienen van je
omgeving heel eenvoudig: “Ik wil een verschil
maken in het leven van deze kinderen,
ook al lijkt het misschien maar heel
klein. Ik hoop dat ik, in de tijd
die ik met hen doorbreng, de
kinderen zoveel mogelijk
liefde kan geven. Ik vind
het belangrijk dat ze
zichzelf kunnen zijn en
plezier hebben.” Naast de
taken in het kindertehuis,
is er ook ruimte voor
ontspanning. “Ik bezoek
natuurparken, geniet
van het wildleven en heb
gisteren met zeeschildpadden
gezwommen. Dat is een
ervaring die ik niet snel zal
vergeten!” vertelt Anna enthousiast.

Toekomst

Wat ze na dit tussenjaar gaat doen weet Anna nog niet
precies, maar dat vindt ze niet erg. “Ik ga deze tijd ook
gebruiken om uit te vinden waar mijn hart ligt en wat ik
hierna wil gaan doen. Ik weet dat God mij daarbij helpt
en steunt. Het belangrijkste voor nu is dat deze kinderen
gewoon een fijne dag hebben, ondanks hun beperking of
ziekte. Daar doe ik het voor!”
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COLUMN

ARJEN TEN BRINKE

VERDIEPING

RUIMTE
GEZOCHT!

Vier jaar geleden, toen ik nog voorganger was van een
kerk in Den Haag, maakte ik in de week voor kerst een
preek over het thema: ‘Ruimte gezocht!’ Ik had er zin in!
We bereidden met een aantal mensen de kerstdienst
voor en ik zou de gemeente middels mijn preek oproepen
om missionair aanwezig te zijn op de plek waar de
gemeenteleden woonden en leefden.
Ik was voorganger van een kerk die het verlangen had
om missionair aanwezig te zijn in de wijk waarin de kerk
stond. Soms heb je van die preken waar je als voorganger
meer energie insteekt dan anderen. Zo ook deze preek
die ik aan het maken was. De gemeente moest deze
preek echt ter harte gaan nemen vond ik! De vraag die
tijdens de preek centraal stond was: ‘Is er ruimte in jouw
hart voor andere mensen die God op je pad brengt?’
Ik keek er naar uit om de preek te houden en verwachtte
grote dingen van God. Heerlijk! Ik kon met al het
enthousiasme wat ik in mij had de gemeente oproepen
om niet voor zichzelf te leven, maar een ruim hart te
hebben voor andere mensen.
Een paar dagen voordat ik de bewuste preek zou houden
en ’s avonds laat nog achter mijn laptop zat te werken,
verscheen er een mail in mijn mailbox. In het onderwerp
stond: Hulp gevraagd! Ik opende de mail en las een
bericht. Het was een schreeuw om hulp. Een meisje van
tien jaar oud was uit huis geplaatst. Bij het gezin waar
zij nu verbleef kon ze niet blijven. Of ze moest nu naar
een woongroep of naar een gezin. De laatste optie was
de beste. Echter alle ‘crisispleeggezinnen’ zaten vol. In de
mail die naar mij werd verstuurd, omdat ik voorganger
was, werd de vraag gesteld of ik mensen wist die
misschien dit meisje wilden opvangen. Het raakte mij.
Ik stuurde in een reflex de mail door naar Annemarie
(normaal gesproken niet onze standaard manier van
communicatie :)) met een zinnetje erbij: ‘iets voor ons?’
De volgende dag vroeg Annemarie: “Meende je dat
zinnetje in die mail?” Ik antwoordde dat ik eigenlijk niet
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wist waarom ik het had doorgestuurd en waarom ik de
vraag op ons gezin betrok. Het liet ons niet meer los en
we vroegen aan God of wij iets met het verzoek moesten.
We baden en we overwogen en we deelden het met onze
twee dochters.
Een paar dagen later kwam onze oudste dochter, ook tien
jaar oud, uit school, plofte op de bank en zei met tranen in
haar ogen: “Pap, luister: Als je nee gaat zeggen tegen die
mail over dat meisje, hoef je niet zondag vroom te gaan
staan preken over ‘ruimte gezocht’ (ze trok theatraal een
zuur, schijnheilig gezicht en maakte met haar vingers een
apostrof toen ze het thema uitsprak) en doe ik ook NIET
mee met de kerstmusical over ‘ruimte gezocht’ (opnieuw
theatraal een zuur, schijnheilig gezicht inclusief de
apostrof). Het raakte me. Ze had een punt. Zij begreep
het. Je hebt gelijk kind. Wie ben ik om voor anderen in te
vullen wat zij moeten doen en wat God van hen vraagt.
Ook al ben je 100 keer voorganger van een kerk, God liet
mij zien: Arjen, practice what you preach! Doe waarover
je preekt. Je kunt niet het ene zeggen en het andere doen.
We ervoeren dat God dit meisje op ons pad bracht. Wij
moesten eerst zelf de vraag beantwoorden of er ruimte
in ons hart was voordat we die aan anderen stelden. En
Godzijdank konden we daar samen ‘ja’ op zeggen terwijl
er nauwelijks ruimte in ons huis was. We woonden in een
sociale huurwoning. Een klein rijtjeshuis en we hadden
al vier kinderen. En toch, toch was er ruimte!
Laten we met de komende kerstdagen mooie vrome
dingen tegen elkaar zeggen. Wens elkaar van alles toe.
Maar leef het leven dat je anderen wenst vooral zelf,
voordat je jouw broers en zussen in Mozaiek de les leest.
Gezegende kerstdagen!
PS: Inmiddels woont ‘het meisje’, dat Lisandra heet, al vier
jaar bij ons en is ze helemaal onderdeel geworden van ons
gezin.

Ik wilde vroeger altijd een zusje. Toen Chiem, mijn jongste
broertje, werd geboren en papa mij dit vertelde, wilde ik niet
mee naar huis. Ik ging bij mijn vriendinnetje spelen en ze
mochten hem wel bij het afval zetten. Ik zou immers een zusje
krijgen. Ik vond het zo oneerlijk. Uiteindelijk is het meer dan
goed gekomen; ik heb de twee leukste broertjes en inmiddels
heb ik er ook twee onwijs leuke schoonzusjes bij. Toch is in mijn
huidige levensjaar dat stukje sisterhood levendiger dan ooit.

Wyke
Bokma

Voor iemand die houdt van controle, een beetje (lees drie
beetjes) perfectionistisch is en vaak denkt de hele wereld te
moeten redden, voelden de afgelopen maanden als een intense
rollercoaster. Ik verloor mijn baan en daarmee gevoelsmatig
een groot gedeelte van wie ik was. Daarin lag al een grote les
voor mij: je bent niet wat je doet of hebt. Er gewoon zijn is al
genoeg. Een beetje een afgezaagd gezegde stelt: what doesn’t kill you makes
you stronger. Ergens klopt het, maar het mist wat mij betreft een element. De
kracht die uitgaat van het samen vieren, delen en dragen. Het luisteren naar
elkaar, een knuffel geven, elkaar eren, samen huilen en boos zijn om onrecht
dat de ander wordt aangedaan. Samen bidden en kracht hebben als de ander
het niet heeft. Sisterhood: zo’n hallmark-cheasy-movie-word.

”Sisterhood provides a safe space for your truest
self to emerge. It is a place where your tears
are caught, not judged; where you are held, not
ridiculed and where it is okay not to be okay.”
(Sisterhood biedt een veilige ruimte waar jouw ware zelf tevoorschijn mag
komen. Het is een plek waar jouw tranen opgevangen worden en waar je niet
wordt veroordeeld; waar je wordt vastgehouden, niet belachelijk wordt gemaakt
en waar het oke is om niet oke te zijn).
We leven in een wereld waarin perceptie, meningen en aannames onze
gesprekken regeren. En waarin juist die meningen ook snel het oordeel over
onszelf worden. Zo vaak heb ik de waarheid over mijzelf aangenomen op
basis van woorden die er over me werden uitgesproken vanuit de perceptie
van iemand anders. Juist dan hebben we sisters (je kunt hier natuurlijk ook
brothers lezen) nodig. Sisters die liefdevol spiegelen, die woorden van leven
spreken waar we ze zelf niet kunnen vinden. Omring je met zulke sisters, met
mensen die fan van jou zijn en het goede in jou zien. Die jou aanmoedigen om
te verbinden in liefde en dat te vinden wat er al lang in jou verscholen lag. Jij
hebt de keuze om ruimte te geven aan de waarheid in jouw hoofd en in jouw
leven. Precies dat heb ik de afgelopen maanden zelf mogen ervaren; vrouwen
die me aanmoedigden en met mij meehuilden. Die leven uitspraken over mijn,
wat leek, uitzichtloze situatie. Let’s lift each other up. In het leven en naar de
Liefde. Cheers to sisterhood!
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KIDS

TALK

KINDEREN OVER KERST,
AAN JEZUS DENKEN EN
ER VOOR ELKAAR ZIJN.
Tekst: Margriet Zwaan
Foto: Evelyn Koelewijn

Silke (11) en
Jochem (10)

Wat zijn de eerste drie woorden waaraan je denkt
bij kerst?
Jochem: kerstboom, kerstballen en kerstman.
Silke: gezelligheid, familie en eten.
Wat betekent kerst volgens jou?
Jochem: voor mij is het een feestdag.
Silke: dat vind ik moeilijk om te zeggen.

Aan welke 3 woorden denk jij bij het
woord kerst?
Danielle: sinterklaas en cadeautjes.
Elja: een kerstboom.
Danielle: maar wel met een ster er
bovenop!
Wat doen we in de kerk met kerst?
Elja: lekker pepernoten eten.
Wat vieren we met kerst?
Danielle: dat de Here God dan jarig is.
Elja: dat de Here God naar de aarde kwam.
Wat vind je zo leuk aan kerst?
Danielle: wat ik leuk vind aan kerst is dat
we cadeautjes krijgen.
Elja: cadeautjes krijgen vind ik eigenlijk
ook wel het leukste aan kerst.
Met wie vier jij kerst?
Elja: ik vier het samen met mijn papa en
mama.
Danielle: ik weet het niet zeker wie er dan
allemaal komen, misschien wel allemaal.
Wat voor lekkers eet je met kerst?
Danielle: eten dat papa en mama dan
hebben gekocht.

Elja (4) en
Danielle (4)
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Hoe ziet jouw perfecte kerst eruit?
Danielle: met een hele mooie kerstboom.
Elja: ja dat vind ik ook.

Wat is iets wat je leuk vindt aan kerst?
Jochem: dat je cadeautjes krijgt.
Silke: dan heb je vakantie en dus lekker vrije tijd.
Met wie vier je kerst dan?
Jochem: ik vier het met mijn gezin.
Silke: ik ongeveer hetzelfde, met mijn familie namelijk.
Jochem: ja, soms vier ik het ook nog wel met wat
andere familieleden erbij.
Heb je wel eens wat bijzonders voor een ander
gedaan met kerst?
Jochem: ik heb volgens mij wel een keer iets voor
iemand anders gekocht toen ik nog best wel jong was.
Silke: niets bijzonders volgens mij.
Wat is je favoriete kerstliedje?
Jochem: ik ken eigenlijk niet eens een kerstliedje.
Silke: ik heb niet echt een favoriet lied. Er zijn zoveel
kerstliedjes die ik leuk vind.
Als je iemand uit de Bijbel uit het kerstverhaal zou
mogen zijn, wie zou je dan willen zijn?
Jochem: het zou mij wel leuk lijken om Jezus te zijn.
Silke: Maria. Dat lijkt me wel zwaar, maar ook wel weer
bijzonder, omdat je dan Jezus krijgt.
Jochem: en wie ik totaal niet zou willen zijn is de ezel,
want dan moet je Maria dragen en dat zou me wel erg
zwaar lijken.
Wat voor lekkers eet je met kerst?
Jochem: oliebollen. Oh nee wacht, dat eet je niet met
kerst. Dat eet je wanneer je vuurwerk gaat afsteken,
met oud & nieuw. Met kerst eet ik kerstkransjes.
Silke: frietjes.
Hoe je ziet je perfecte kerst eruit?
Jochem: lekker veel cadeautjes krijgen.
Silke: veel gezelligheid.

jochem:
"en wie ik totaal
niet zou willen zijn
is de ezel, want
dan moet je Maria
dragen en dat zou
me wel erg zwaar
lijken."
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een goede flow in

GROW
Niet compleet anders, maar beter en

samenhangender. Dat is de ontwikkeling,
die de Mozaiek-pijler Grow heeft
doorgemaakt en waarmee zal worden
ingezet met ingang van het nieuwe jaar.
‘Een goede flow in het Grow-aanbod’,
zoals verantwoordelijk voorganger Johan
Ravesloot de vernieuwing omschrijft.
Hij en teamlid Antoinette Kroesbergen
vertellen over de vernieuwing en het
programma van deze toerustingspijler
binnen Mozaiek.
Dat wat ooit begon als de organisatie
van LEV-avonden is inmiddels
uitgegroeid tot een pijler met een klein
team enthousiaste mensen die een
programma voorbereidt en afstemming
zoekt met de cursusleiders.
Antoinette: “We hebben gemerkt dat
veel mensen, die de Alpha-cursus of
de introductiecursus hebben gevolgd,
staan te popelen om door te groeien.
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Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Lisa Hoogmoed

Maar ieder mens heeft een andere vraag,
een andere wens, andere talenten. We
willen hen allemaal ondersteunen. Dus
hebben we geprobeerd om daar zo goed
mogelijk op aan te sluiten.”
Het aanbod is begonnen met de vraag:
Hoe kunnen we mensen helpen in hun
liefde voor Jezus en de kerk? We kwamen
er toen achter dat het mooi zou zijn om
te gaan werken met een curriculum;
een aantal vaste onderdelen, die passen
bij de verschillende levensfases van
mensen. Johan: “Bij grote momenten
in een mensenleven willen we
ondersteuning bieden. Zo is er de Premarriage-course als je plannen hebt om
te gaan trouwen, de Marriage Course als
je getrouwd bent en de Parenting Course
als je kinderen hebt.”

Het Grow-aanbod is met
ingang van het nieuwe jaar

verdeeld in vijf categorieën:
de Bijbel, gebed, de kerk,
identiteit en levensfases.
Iedere categorie heeft voor de
duidelijkheid een kleur gekregen en
biedt verschillende modules waar
mensen zich voor in kunnen schrijven.
Daarnaast biedt Grow toerusting aan de
vele vrijwilligers binnen Mozaiek.
Antoinette: “Er wordt nog wel het een en
ander op de bekende woensdagavonden
gepland, maar we moeten af van het
idee dat er om de woensdagavond een
zogenaamde Grow-avond is. Het is veel
belangrijker om een cursus aan te bieden
op een plaats en een tijd, die geschikt is
voor de cursus zelf en de mensen die er
komen. Zo is het voor veel ouders veel
makkelijker om in het weekend oppas
te regelen, dus kan ik me voorstellen
dat de Parenting course op een

vrijdagavond zal worden georganiseerd.”
Johan vult aan: “We waren gewend om
drie blokken in een jaar een bepaald
aanbod te doen. Nu kan je het hele
jaar door op de Mozaiek-website zien
wat het aanbod is. En daar zijn zeker
nog woensdagavonden te vinden hoor.
Maar Grow is niet meer hetzelfde als
de Grow-avonden op woensdag. Op
doordeweekse avonden worden er
bepaalde activiteiten georganiseerd,
die verschillende doelgroepen willen
toerusten en onderwijzen. En deze
worden gefaciliteerd door Grow. De vorm
wordt aangepast aan de inhoud en niet
andersom.”
Mozaiek Grow wil levens veranderen.
De doelstelling is drieledig: groeien in
liefde voor Jezus en zijn kerk, groeien
in de beschikbaarheid en kwaliteit
voor bediening en groeien in de relatie
met elkaar. Kort samengevat gaat het

bij Mozaiek Grow om discipelschap,
toerusting en verbinding. Johan: “We
willen er alles aan doen om mensen te
enthousiasmeren. Dat mensen zullen
zeggen: ‘Dit gaat mij helpen in mijn
relatie met mijn partner, mijn kinderen of
mijn relatie tot de kerk.’

“Ik hoop zo dat mensen zich
welkom en uitgedaagd zullen
voelen om deel te nemen
aan het programma. Dat ze
enthousiast zullen worden
van de mogelijkheden om tot
ontwikkeling te komen, mens
te worden zoals God hen
heeft bedoeld.”

drempel zijn, zoals het moment dat hen
niet uitkomt.
Maar het kan ook zijn dat ze het
spannend vinden om alleen naar een
cursus te gaan. We proberen af te
stemmen op de behoeftes van mensen.
Het begint allemaal met het initiatief
om je aan te melden. De rest volgt ‘als
vanzelf.’”
Nieuwsgierig geworden naar het
aanbod? Met ingang van het nieuwe jaar
vind je alle informatie op de website:
www.mozaiekgrow.nl

Antoinette: “Sommige mensen ervaren
een drempel. Dit kan een praktische
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Voorbereiding
op de dagen ná
je trouwdag

C

Chesron en Esmee volgden
de Pre-Marriage Course

hesron (24) en Esmee (22)
kennen elkaar al zo’n 6 jaar
en zijn al 3 jaar een stel.
Chesron heeft Fries-Surinaamse roots en
komt uit een christelijk gezin. Esmee kwam
tot geloof nadat zij door een vriendin mee
werd genomen naar de kerk. In diezelfde
kerk leerde het stel elkaar kennen. Ze
hebben al heel wat samen meegemaakt en
kunnen over alles met elkaar praten. Is de
Pre-Marriage Course dan nog wel nuttig?
“Zeker!”, zijn beide het eens. “Het heeft
ons nog meer leren begrijpen hoe we tegen
dingen aankijken, waar dat vandaan komt
en hoe we daar in ons huwelijk mee om
kunnen gaan.”

Tekst: Wilma Koppenaal
Foto: Roos Paauwe + Regina van de Munt

Vrijdag 21 juni 2019 was de grote
dag van Chesron en Esmee: ze
gaven

elkaar

het

‘jawoord’!

Natuurlijk gingen er de nodige
voorbereidingen aan de trouwdag
vooraf. Van locaties bezoeken en
taarten proeven tot het kiezen
van de perfecte muziek.

Maar

ook de Pre-Marriage Course bij
Mozaiek0318. Een reeks van 5
avonden waarin je als stel stilstaat
bij wat het huwelijk betekent.
Want ná de trouwdag, dan begint
het pas écht.
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Een romantisch avondje met z’n tweeën
“Toen we de eerste avond naar de Basiliek
gingen, konden we precies zien wie er op
weg was naar de Pre-Marriage Course.
Allemaal stelletjes, hand-in-hand, een klein
beetje zenuwachtig”, beschrijft Esmee.
“We kenden al een paar stellen. Dat was
fijn, want we dachten dat we met hen in
gesprek zouden gaan over hoe zij dingen in
het huwelijk dachten aan te pakken. Maar
het bleek echt een avond met z’n tweeën te
zijn. Zelfs een beetje romantisch was het.”
Elke avond een ander thema
De Pre-Marriage Course bestaat uit
5 avonden, met elk een eigen thema:
Communicatie, Toewijding, Conflicten
oplossen, Liefde levendig houden en
Gedeelde doelen en waarden. “De avonden
startten gezamenlijk. Er waren heel veel
andere stellen, de kleine zaal boven in de
Basiliek zat bijna vol. Ferry en Mariska
Gerritsen leidden de avonden in. Ze
deden dat heel goed en maakten het echt
persoonlijk door ook te delen hoe zij
dingen in hun huwelijk aanpakten, ook

de ruzies. Op het podium stond een bank,
enkele avonden kwam er een ‘ bankstel’ om
verdieping te geven aan een thema. Cees en
Rommy van Harten waren dat bijvoorbeeld
een avond. Na de gezamenlijke inleiding
ging je als stellen uit elkaar en aan een eigen
tafeltje zitten. Dat was heel romantisch
en gezellig gemaakt. Gedimd licht, een
bloemetje en een kaarsje op tafel. Ook was
er altijd wat lekkers”, vertelt Chesron. “De
kaas van Daniel, die was echt top!”, valt
Esmee enthousiast in. “De laatste avond
werd zelfs afgesloten met een Italiaans
driegangen diner!”
Heel praktisch
“Aan de hand van vragen uit een boekje
gingen we samen dieper op een thema in.
We komen uit hele verschillende families,
hele andere culturen. Bij elk thema keek je
ook terug naar hoe dat vroeger thuis ging en
hoe je dat, misschien onbewust, meeneemt
je huwelijk in. En wat je daar dan van vindt.
Dat vond ik super interessant”, vertelt
Chesron. “En heel praktisch”, vult Esmee
aan. “Eén avond ging bijvoorbeeld over
financiën. Je moest heel concreet bespreken
wie dan wat doet en in percentages
aangeven hoe die taakverdeling er dan
uitziet. Daar hadden we echt nog niet zo
over nagedacht.”
Rust tijdens de drukke dagen
De meeste stellen die de Pre-Marriage
Course volgen, doen dat net voordat ze gaan
trouwen. Sommige doen dat al voordat ze
concrete trouwplannen hebben, om elkaar
beter te leren kennen. Dat kan ook. Chesron
en Esmee trouwden zelfs tijdens de cursus
– een prachtige festivalbruiloft. “Het waren
leuke en gezellige avonden. Het gaf even
een moment van rust tussen alle drukte
van de huwelijksvoorbereidingen”, vertelt

Chesron. “Ik vond het ontspannen, even
stilstaan in drukke tijden.”
Elke woensdagavond ‘date night’
Het stel heeft een druk leven. Chesron
is muziekdocent, producer, onderdeel
van het rapduo ‘De Rechtstaat’ en werkt
daarnaast aan zijn solo muziekproject:
Chesron. Esmee werkt bij International
Justice Mission (IJM), wereldwijd de
grootste organisatie in de strijd tegen
slavernij. Daarnaast doet ze de opleiding
‘Toegepaste Psychologie’. Actief tijd voor
elkaar maken is dus belangrijk. “Na de
Pre-Marriage Course is het onze goede
gewoonte geworden om de woensdagavond
voor elkaar te reserveren. We plannen niets,
soms kijken we gewoon lekker een serie. In
de cursus werd ook regelmatig benoemd dat
het belangrijk is tijd voor elkaar te maken.
Voor ons loopt dat nu zo heel natuurlijk
door, woensdagavond is onze date night!”,
lacht Esmee.

OVER DE PRE-MARRIAGE
COURSE
De Pre-Marriage Course is er voor ieder stel
dat wil investeren in hun relatie en zich wil
voorbereiden op een toekomst samen. Het
maakt niet uit wat je achtergrond is. Dus
heb je trouwplannen? Dan nodigen we je
van harte uit voor 5 avonden met serieuze
gesprekken en gezelligheid.
Meer dan 2 jaar getrouwd? Dan is er de
Marriage Course, omdat we geloven in de
kracht van sterke huwelijken.
Op onze website vind je meer informatie en
kun je je meteen opgeven voor de volgende
cursus.
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MOZAIEK
KENIA

Ineens besef ik weer eens te meer dat waardevol bezit helemaal niet zit in een mooi huis, een fancy
auto of een prachtig sieraad. Het zit hem in relatie, in verbinding, in hoop, geloof en in liefde. Wat
bijzonder dat Belinda als kleine meid dit al had begrepen! ‘Wordt als een kind’, zei Jezus ooit.”
Verbinding
En dit is slechts een klein voorbeeld van wat wij nu als gemeente zijn aangegaan met de projecten in
Marsabit en omgeving. We gaan een relatie aan. Jij gaat een verbinding aan. Dat is hoe Jezus ook te
werk ging. Hij stond constant in verbinding met de mensen, ongeacht waar ze vandaan komen, wat
zich ook in hun leven heeft voorgedaan en wat de kleur van hun huid ook is.

Tekst: Wendy van Amerongen en Hilde Stapert
Foto: projectgroep Mozaiek Kenia

In september zijn we in onze gemeenten
gestart met het project Mozaiek Kenia. Het
is fantastisch om te zien dat vele Mozaiekers
meebouwen aan het project door een kind
in hun hart te sluiten, door gebed of door
financieel of praktisch bij te dragen. Wendy
van Amerongen, deel van Mozaiek033 én
deel van de projectgroep Mozaiek Kenia,
vertelt ons in dit artikel meer over de
samenwerking tussen Mozaiek en de lokale
kerk in Kenia via Compassion.

Wendy: “We zijn als gemeenten een geweldig avontuur
aangegaan! Zelf ben ik al 18 jaar verbonden met
Compassion op heel veel verschillende manieren.

En deze verbinding gaat verder dan alleen het persoonlijk sponsoren van een kind wat in de afgelopen
diensten veel aandacht had. We mogen samen werken aan ontwikkeling in Marsabit, op het gebied
van scholing, water, worship en sponsoring. We mogen elkaar bemoedigen en ondersteunen in
het gemeente zijn, in onze worship en in gebed. Er zullen schrijfzondagen worden georganiseerd,
waarin we met elkaar brieven gaan schrijven, jeugdwerkers zullen de kids leren over armoede en
gerechtigheid, ondernemers zullen – in samenwerking met Compassion – worden uitgedaagd over
hoe we met elkaar langdurige impact kunnen creëren en er zullen in de toekomst ook reizen worden
georganiseerd waardoor ontmoeting op nog persoonlijkere wijze mogelijk is.
Als projectteam is er de afgelopen periode hard gewerkt aan een projectplan waarin bovenstaande –
en meer – tot in detail is uitgewerkt. Hier vind je informatie van terug op de website.

Meer weten over het

Koninkrijksbeweging
Wendy: “Ik sluit graag af met de woorden van Nienke Westerbeek, directeur Compassion
Nederland: ‘Jij maakt deel uit van een ‘movement’, een beweging. Met elkaar vormen we een
‘koninkrijksbeweging’ die opstaat tegen armoede, onrecht en hopeloosheid. Met wat jij hebt te geven
aan rechtvaardigheid, het spreken van goede woorden, het inzetten van je capaciteit en je talent, het
geven van je tijd, aandacht en geld, kan iemands leven veranderen. De impact die jij op het leven van
een kind kunt hebben, is enorm. De impact die het kind vervolgens op zijn of haar omgeving heeft
ook. Kortom: jouw bijdrage doet ertoe!’”

kindje en/of de voortgang

sponsoren van een

van het project? Ga naar
mozaiekkenia.nl of
stuur een mailtje naar
contact@mozaiekkenia.nl.

Een aantal jaren geleden bezocht ik samen met mijn
man Willem ons sponsorkind Belinda in Kenia. Een
ontmoeting die erg veel indruk heeft gemaakt”.

Waardevol bezit
“Daar zitten we dan, in één van de krotten in de grootste sloppenwijk van Kenia. Voor het eerst op bezoek bij ons
sponsorkindje. Wat begint in een ongemakkelijk gesprek, omdat we elkaar nog maar net een paar minuten geleden voor het
eerst hebben ontmoet, mondt een half uurtje later uit in een levendig gesprek met eerlijke en open vragen. Willem vraagt
Belinda wat haar meest waardevolle bezit is. Belinda kijkt ons even aan, zegt niets, maar staat dan resoluut op en loopt naar
een donkere hoek in hun hut. Van onder het bed haalt ze een doos tevoorschijn. Als ze de doos opent, schieten de tranen
me in mijn ogen. Ik kan even niets zeggen, maar geef haar een betekenisvolle knuffel. Daar in die doos ligt een pakketje met
de brieven en kaarten die manlief en ik in de afgelopen jaren geschreven hebben. Haar waardevolste bezit. SLIK. Mijn hart is
dankbaar en ik deel graag een stukje van die dankbaarheid met hen.”
Geen éénrichtingsverkeer
Na verschillende jaren als noodhulpverlener te hebben gewerkt in Zuid-Soedan - een land kapot gemaakt
door oorlog en hongersnood - bezoeken Wendy en Willem, tijdens een korte pauze in Kenia een aantal jaren later, opnieuw
hun sponsorkind Belinda. Wendy: “Ik kijk haar aan en zie hoe ze van een klein meisje is verander in een jonge krachtige
vrouw. Ze heeft een goede dosis humor, heeft haar Engelse taal geweldig mogen ontwikkelen en kan dan ook niet stoppen
met praten. Deze jonge vrouw heeft met haar rotsvaste vertrouwen in God ons steeds weer verteld dat ze dagelijks voor ons
bad. Het maakte ons opnieuw duidelijk dat sponsoring niet alleen éénrichtingsverkeer is.
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WE ARE
YOUNG
CARE

Eén van de pijlers van Mozaiek is Care.

expertise en is pastoraal geschoold. “We zijn echt

Dit is een overkoepelend onderdeel,

laagdrempelig. Zo mochten we pas met iemand afspreken,

dat is gericht op pastorale zorg voor

die dit eigenlijk helemaal niet zag zitten. Maar deze persoon

jong en oud. Speciaal voor jongeren

kreeg toch het vertrouwen in ons en durft nu samen met

leidt Bertine momenteel een team, dat

ons te gaan zoeken naar passende hulp.”

We Are Young Care heet. Deze groep
stelt zich beschikbaar voor aandacht

Niet iedere hulpvraag leidt naar hulpverlening. Bertine:

en hulp aan jongeren in de leeftijd van

“Soms is de hulpvraag ‘wie mag ik zijn in Jezus’ of ‘wat is

twaalf tot vierentwintig jaar. Bertine:

mijn identiteit eigenlijk?’ Dan heb je geen hulpverlening

“Als er een aanvraag binnenkomt, dan

nodig. Daar is pastoraat voor.”

probeer ik een match te vinden tussen

De wens van We Are Young Care is om beter zichtbaar te

de binnengekomen hulpvraag en de

worden. Nu komen jongeren nog via bijvoorbeeld een

expertise binnen het team.”

voorganger of jeugdleider terecht bij het team. Maar Bertine
wil ook graag rechtstreeks beschikbaar worden. “Dit door

HET JONGERENPASTORAAT
VAN MOZAIEK

De reden om aan te kloppen bij We

aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een We Are Young Church-

Are Young Care hoeft niet zwaar te

avond of bij een avond over opvoeding, weten ouders van

zijn. De hulpvraag mag klein zijn,

ons bestaan en kunnen zij hun kinderen stimuleren om

maar er komen ook grotere vragen

contact met ons op te nemen. We hebben een prachtig

binnen. Hierbij valt te denken aan

team en willen dan ook graag dat iedere jongere weet dat

eetstoornissen,

we toegankelijk zijn en met iedere vraag bij ons terecht kan.”

identiteitsvragen,

angsten en depressies en praktische
problemen. Bertine merkt hierbij
echter wel op dat de teamleden geen
hulpverleners zijn. “Wij willen naast de mensen staan, met
ze bidden en samen zoeken wat er nodig is in hun leven en
welke plek God daarin heeft”, aldus Bertine. “Daarbij kunnen
we wel helpen om te zoeken naar de juiste hulpverlening
als dat nodig is.”

“Zet mij bij
Veel jongeren kunnen wel eens het gevoel hebben
in de knoop te zitten. Soms weten ze even niet hoe
ze met een bepaalde situatie om moeten gaan. Het
kan dan fijn zijn om je verhaal met iemand te delen.
Onder het genot van een kop thee legt Bertine Stam

leeft dan dat wij nu weten. Als je kijkt naar de maatschappij

er begint iets

gek dat er om hulp wordt gevraagd. Als het goed is, zendt de

te stromen.

jongeren ook om hulp durven te vragen. Mozaiek wil naast

Jongeren vormen

voor deze jongeren kan betekenen. Zij coördineert

een kwetsbare

werk als zelfstandige binnen de ggz, het team.
Deze tijdsintensieve klus ervaart ze, zoals ze zelf
aangeeft, niet als last. “Zoals je zelf zegt, is het
‘keileuk’ om te zorgen dat alles op het juiste plekje
komt.”’
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waarin de jongeren moeten functioneren, dan is het niet
kerk een signaal van veiligheid uit naar iedereen, waardoor
je staan en wil naar je luisteren zonder oordeel.”
Bertine is niet voor niets op deze plek binnen Mozaiek
beland. Voordat ze als ambulant begeleider bij de ggz ging

doelgroep en

werken, werkte ze als begeleider passend onderwijs op een

ik vind het

“Zet mij bij een tiener en er begint iets te stromen. Jongeren

gaaf om daarin

daarin iets te kunnen betekenen. Ik heb dankzij mijn werk

iets te kunnen
betekenen.”

Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt

Young Care. Bertine: “Ik denk alleen wel dat er nog veel meer

een tiener en

uit wat het ‘Mozaiek-onderdeel’ We Are Young Care
op dit moment, naast een druk gezinsleven en haar

Er wordt inmiddels regelmatig gebruik gemaakt van We Are

vmbo-school.
vormen een kwetsbare doelgroep en ik vind het gaaf om
wat expertise op het gebied van hulpverlening en dat is wel
handig, ook al bieden we zelf geen hulpverlening. En dat in
combinatie met een stuk pastoraat zorgt voor een mooie
plek als coördinator van We Are Young Care.”
Het team van We Are Young Care bestaat uit acht personen,
die in eerste instantie in duo’s worden gematcht bij een
bepaalde hulpvraag. Ieder teamlid heeft een bepaalde
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Geboortes
Mozaiek033

Maud van Amerongen
28-06-2019

Lucas Weideman
04 -07-2019

Eli Agteres
07-07-2019

Nathan Willem van Toor
13-07-2019

Enzo Zijlstra
25-07-2019

Vicky Ave Ritha Bouman
15-08-2019

Stan Kooistra
17-08-2019

Yaiden Spies
29-08-2019

Jamie Judah Westerink
08-09-2019

Brent Jona van den
Brandhof 08-09-2019

Boaz Levi Hamersma
14-09-2019

Davi Han Lammers
16-09-2019

Ezra Manuel Hindriks
27-09-2019

26 mei t/m 4 november 2019

Zion Lev Reinier van Vuuren
26-05-2019

Joseph Hosea Mughal
21-06-2019

Micha Jacob Duyff
22-10-2019

Joshua Samuel de Graaf
04-11-2019

Mozaiek0318
26 mei t/m 4 november 2019
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Benja Poort
04-06-2019

Travis Lokhorst
13-06-2019

Marit Hardeman
15-06-2019

Jonathan Denov
18-06-2019

Elin Tromp
16-09-2019

Sem Frietema
18-09-2019

Joëlle Noé Verburg
20-09-2019

Philinde Suze Supheert
19-06-2019

Elja de Bruijne
23-06-2019

Elvira van Capelleveen
26-06-2019

Duuk Hidde de Ruiter
28-06-2019

Willem Hendrikus Nathan
van Ravenswaaij 23-09-2019

Efra den Oudsten
06-10-2019

Bas Bouw
11-10-2019
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MOZAIEK033 NIEUWE DELEN
Floris Aikema
Jos Aikema
Lars Aikema
Nils Aikema
Willemieke Aikema
Gerieke van den Akker
Jannie ter Beek
Wouterus ter Beek
Corienke Benard
Margreet van den Berg
Annerieke Bijnagte
Fenny Bijnagte
Leendert Bijnagte
Robert de Boer
Bryan Bos
Coby Bos
Jaap-Jan Bos
Aart Bout
Anna ten Brinke
Annemarie ten Brinke
Arjen ten Brinke
Maria ten Brinke
Markus ten Brinke
Micha ten Brinke
Lia van Brummelen
Mathijs van Brummelen
Rowan van de Bunt
Sascha van de Bunt
Addie van Dalen
Karel van Dalen
Carl van Dam
Nelleke van Dam
Sjouktje Dijkstra
Peter Duijst
Janique Dupain
Micha Duyff
Naomi Duyff
Rients Duyff
Jelle Elderkamp
Julius Elderkamp
Maximilian Elderkamp
Rianne Elderkamp
Willem-Jan van Elst
Fenny Engeltjes
Jan Willem Engeltjes
Deborah van Essen
Fedde van Essen
Gerard van Essen
Gerrit Jan van Essen
Jantien van Essen
Nathan van Essen
Gioia Glerum
Jan Jaap Glerum
Miriam Glerum
Jan Gorter
Will Gorter
Henk de Graaf
Joshua de Graaf
Margreet de Graaf
Lucianne Granneman
Helga ter Haar
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Henk ter Haar
Julia ter Haar
Sjaak ter Haar
Jan Hanskamp
Lars Hanskamp
Rianne Hanskamp
Sanne Hanskamp
Gijs Heek
Willie Heek
Danielle Heinen
Inge Huizenga
Jori Huizenga
Mik Jessaijan
Pauline Jessaijan
Wietse Jousma
Ania Kamphorst
Dennis Kamphorst
Erwin Koelewijn
Ilse Koelewijn
Inge Koelewijn
Jan Robert Koelewijn
Jellie Koelewijn
Jens Koelewijn
Jorrit Koelewijn
Manouk Koelewijn
Marit Koelewijn
Merel Koelewijn
Miriam Koelewijn
River Koelewijn
Rowan Koelewijn
Roy Koelewijn
Tristan Koelewijn
Jeffrey Koetsier
Melle Koetsier
Sanne Koetsier
Christel Kok
Gerard Kok
Jochem Kok
Judith Kok
Petra Kok
Rutger Kok
Eef van Kooij
Wijnand van Kooij
Dorien Lokhorst
Dorien Lokhorst
Saartje Lokhorst
Wilco Lokhorst
Dirk van Loo
Ingrid van Loo
Lotte van Loo
Lucas van Loo
Carolien Malestein
Jakob Malestein
Monique Malestein
Martijn Marinus
Liss Mars
Maeve Mars
Noah Mars
Wilco Mars
Yvette Mars
Marjonelle Meindersma

Denis Mesman
Evelien Mesman
Joel Mesman
Nathan Mesman
Joseph Hosea Mughal
Lizanne Mughal
Maarten Mughal
Hanneke Mulder
Chris Oosterhof
Hanneke Oosterhof
Linn Louise Oosterhof
Ralph Oosterhof
Ezra Overeem
Michiel Overeem
Mirjam Overeem
Silas Overeem
Deborah Overweg
Edwin Rakhorst
Elise de Rijk
Ilja de Rijk
Imri de Rijk
Margriet de Rijk
Sarah de Rijk
Theo de Rijk
Gijsbert van Rossum
Annerie Schuurman
Gerard Schuurman
Liese Schuurman
Mart Schuurman
Charlotte Sijl
Sjoerd Sijl
Marianne Sijtsma
Lisandra Soliana
Nelleke van Spriel
Jenny Stoffers
Klaas Stoffers
Noam Sturrus
Stefan Sturrus
Annemieke Tempelaar
Willeke van Essen-van der
Veen
Daniël Veldman
Jan Albert Veldman
Lisanne Veldman
Jacobine Vernhout
Maurits Vernhout
Danielle Vijfhuize
Mirjam Vijfhuize
Niek Vijfhuize
Philip Vijfhuize
Elias van Vuuren
Marije van Vuuren
Rhodé van Vuuren
Wilmer van Vuuren
Yenthe van Vuuren
Zion van Vuuren
Aquila Wessels
Gerrit Wessels
Edith Westerink
Joost Westerink
Koen Willekes

Tineke Willekes
Jelmer Wolters
Landa Zwaan
Margriet Zwaan

MOZAIEK0318 NIEUWE DELEN
Eli Agteres
Bea Berends
Marieke van den Berg
Wim van den Berg
Madelief Bikker
Pieter Bikker
Onno Boer
Sonja Boer
Matthijs van den Bogerd
Dana Booltink
Robin Booltink
Roos Booltink
Stan Booltink
Joshua Bramall
Riley Bramall
Brent van den Brandhof
Daphne van den Brink
Vera Bron
Carolien Brouwer
Elja de Bruijne
Andrei de Bruin
Daphne de Bruin
Manuel de Bruin
Naomi de Bruin
Mirjam Buddingh
Elvira van Capelleveen
Sanne van Daalen
Arjan Dam
Laurens Dam
Lisa Dam
Niels Dam
Sandra Dam
Annet Dankelman
Noa Mae Dankelman
Harold van Dijk
Anmara Dols
Ellen Douma
Jop Douma
Lente Douma
Manon Duchêne
Harmke Elings
Jasper Ellens
Marije Ellens-Langerveld
Angeline Emans
Paul Emans sr.
Hannah de Fockert
Anna Frietema
Boaz Frietema
Elise Frietema
Kees Frietema
Thijs van Gent
Anne Gigengack
Fien Gigengack
Moos Gigengack
Paul Gigengack
Benjamin Gijsbertsen
Elizabeth Gijsbertsen
Evelien Gijsbertsen
Hans Gijsbertsen
Laurens Gijsbertsen
Maurits Gijsbertsen

Martijn van Goch
Annelies de Graaf
Marc de Graaf
Mieke de Graaf
Wessel de Graaf
Yvonne de Graaf
Danielle Haase
Naomi Hackler
Bidhya van Harten
Jan den Hartog
Johan Haverkamp
Loes Haverkamp
Henk Heikamp
Ilona Hendriksen
Annemarie Henken
Charlene Henken
Juan Henken
Madelynn Henken
Richard Henken
Yorick Henken
Erica van Heusden
Theo van Heusden
Yvonne van den Heuvel
Maike Hofstee
Ruud Horstink
Rens Hulsdouw
Kirsten HulsdouwGroenendijk
Noëlla van Ingen
Alexander Jeene
Corine Jeene
Fleur Jeene
Lise Jeene
Hendrijntje Kohli
Namit Kohli
Stan Kooistra
Annemieke van Kooten
Arianne van Kooten
Arjan van Kooten
Daniëlle Kranenburg
Rianne de Kruijf
Hannah van Kruistum
Ruben Kuijpers
Ewout Kuijsten
Maaike Kuijsten
Karlijn van Laar
Thijm van Laar
Wim van Laar
Hesli de Laat
Judith de Laat
Lise de Laat
Thom de Laat
Sjan Landwaart
Gerike van Ledden
Esther de Leeuw
Denise van Leeuwen
Miriam van Leijen
Christel Loggers
Ada Maurik
Carmen Maurik
Kees Maurik

Naomi Maurik
Erica Meijer
Lodewijk Meijer
Lotte Meijer
Marit Meijer
Wouter Naaktgeboren
Sarah Nash
Esther Neerhof
Frank Neerhof
Micha Neerhof
Mirre Neerhof
Sarah Neerhof
Efron Nitrauw
Iris Nitrauw
Jahfed Nitrauw
Leah Nitrauw
Jacco Olde
Aimée van Oudheusden
Levi den Oudsten
Martine Pennings
Sanne Pluimers
Tommy Pluimers
Wouter Pluimers
Robert van de Pol
Benja Poort
Robin Pouw
André Prins
Bianca Prins
Dewi Prins
Kyra Prins
Sanne Provoost
Marije Quartel
Rick Quartel
Sarah Quartel
Luca van Ravenhorst
Mark van
Ravenhorst
Prisca van Ravenhorst
Saar van Ravenhorst
Nathan van Ravenswaaij
Niels Rekker
Cas Riesthuis
Femke Riesthuis
Rob Riesthuis
Tijn Riesthuis
Gladys de Rijk
Jos Ronk
Mariska Ronk
Duuk de Ruiter
Esther van Schoonhoven
Lisa van Schoonhoven
Noa van Schoonhoven
Reinier Segers
Alex Sin
Conny Smit
Theo Smit
Jennifer Smolders
Yaiden Spies
Maikel Staal
Marente Staal
Cida Strijkers

Philinde Supheert
Ezra Tuls
Harm Uenk
Cato Uenk
Indy Uenk
Jits Uenk
Nelleke Uenk
Sepp Uenk
Corrie van Veluw
Joëlle Verburg
Sarah Vernhout
Ferran Verweij
Melanie Verweij
Rosa Verweij
Ruben Verweij
David Visscher
Henk van Voren
Joyce Vos
Gerard van Voskuilen
Mathilde van Voskuilen
Gert de Vries
Levi de Vries
Marieke de Vries
Ruben de Vries
Esther van de Weerd
Guido van de Weerd
Jamie Westerink
Airen Wilson
Joe Wilson
Marijke Wilson
Noah Wilson
Tettey Wilson
Eduard Wustenveld
Noah Wustenveld
Yvonne Wustenveld
Martin Zandee
Esther Zeevat
Gerrit Zeevat
Tirsa Zielman
Enzo Zijlstra

Uitgeschreven delen
Anine Bos
Ayelet Bos
Harro Bos
Nathan Bos
Sara Bos
Magda Diemer – Harskamp
Annet Lenards
Erwin Lenards
Joel Lenards
Levi Lenards
Peter Koetsveld
Linda Paas
Jeanette van Schoonhoven
Gerald van Schoonhoven
Gebke de Visser
Corinne de Vries
Hanne de Vries
Jaron de Vries
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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 of
contact@mozaiek033.nl

PRAYER/MINISTRY
VOORGANGERSTEAM MOZAIEK0318

Ido Buwalda, Cees van Harten, Kees Kraayenoord en
Johan Ravesloot

VOORGANGERSTEAM MOZAIEK033
Arjen ten Brinke en Emiel Hop

OUDSTENTEAM

Bert Bosscha, Rommy van Harten, Ejo en Akke Smit,
Freek Twilt

SECRETARIAAT MOZAIEK0318

Nicole Kraayenoord, Laura Pol en Gerdien de Wit
Mozaiek0318 is bereikbaar via:
contact@mozaiek0318.nl. Op dinsdag t/m vrijdag is het
secretariaat ook telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

SECRETARIAAT MOZAIEK033
Esther Algra en Judith de Graaf

Mozaiek033 is bereikbaar via contact@mozaiek033.nl.
Op vrijdagochtend is het secretariaat ook telefonisch
bereikbaar op 033-303 8800.

EVENTS

ICT

Coördinator Mozaiek0318 en Mozaiek033: Herman Pol

Coördinator Mozaiek0318 en Mozaiek033: Herman Pol

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

ICT is verantwoordelijk voor de software, licenties en hardware
die we binnen de gemeente gebruiken. Een team van mensen
geeft support aan Mijn Mozaiek, de websites van Mozaiek0318
en Mozaiek033 en de App. Daarnaast zorgen we ook dat het team
in @Home kan werken.

FACILITY EN BEHEER
Facility en Beheer
Coördinator Mozaiek0318: Marco van Schoonhoven
Coördinator Mozaiek033: Zeger van Twillert
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.

FINANCIËN

Coördinator Mozaiek0318: Frits Versluis
Coördinator Mozaiek033: Wim de Jong

BEDIENINGEN EN VERANTWOORDELIJKEN

CARE
Coördinator Mozaiek0318: Carola Twilt
Coördinator Mozaiek033: Eveline de Jong
Binnen de pijler Care zijn we gericht op aandacht voor jouw
verhaal en de bijbehorende zorg. Er zijn teams beschikbaar voor
pastorale zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan hulpvragen.

COMMUNICATIE
Coördinatoren Mozaiek0318:
Chrissy-anne Lammers en Hilde Stapert
Coördinator Mozaiek033: Emiel Hop
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318 en Mozaiek033
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de gemeentes,
onze wensen en verlangens, onze boodschap, missie en visie.
Denk bijvoorbeeld aan de websites, nieuwsbrieven, het drukwerk,
audiovisuele content, het Mozaiek Magazine en het beheer van
onze social mediakanalen Instagram, Facebook, Twitter en
YouTube.

Mozaiek0318: Leo en Jeanet Dijkhuizen
Coördinatoren Mozaiek033: Eeuwe en Yvette Kamsteeg

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.

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 gemeentes doen. We bieden trainingen aan
en organiseren avonden waarin het gebed centraal staat. Na afloop
van elke zondagse samenkomst staan er teams klaar om voor je te
bidden als je daar behoefte aan hebt.

SERVE

MOZAIEK KIDS (0-12)
Coördinator Mozaiek0318: Lisanne Koudijs (Kidspastor)
Coördinatoren Mozaiek033: Janet Kleijne en Maxim van
Ommen Kloeke
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!

Coördinatoren Mozaiek0318: Jan en Wilke Meijering
Coördinator Mozaiek033: Danielle de Graaf (opstartfase)
Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’. Wij
verlangen er naar om ook Gods liefde uit te delen buiten onze
gemeentes. Dit kan onder meer door ondersteuning te geven aan
mensen of projecten die passen binnen de visie en identiteit van
Mozaiek. Wij geloven dat daarin de aanbidding van onze God en
het doen van gerechtigheid hand in hand gaan. Daarmee willen we
graag praktische hulp geven aan hen die dat nodig hebben.

WE ARE YOUNG (12-25+)

MOZAIEK WORSHIP
Coördinator Mozaiek0318: Rebbeca van der Kruijt
Coördinator Mozaiek033: Remco de Groot

Coördinator Mozaiek0318: Dick van Noort (Youthpastor)
Coördinatoren Mozaiek033: Christiaan en Esmeralda Kooloos

Iedere week is het worshipteam in touw om ons op zondagmorgen
(en op andere momenten waarop we samenkomen) 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.

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).

GROW

LOVE2MEET

WELCOME

Mozaiek0318: Ben van Veen en Karin van der Bolt
Coördinator Mozaiek033: Danielle de Graaf (opstartfase)

Coördinator Mozaiek0318: Heike van Teylingen
Coördinatoren Mozaiek033: Wouter Hopman en Elles de Graaf

Geloof in groei & groei in geloof! We willen binnen Mozaiek0318
en Mozaiek033 mogelijkheden creëren waarin we met elkaar
kunnen groeien om te leven zoals God het bedoeld heeft.

Verbinding….dat is wat we zoeken in onze grote gemeentes! Ons
doel is dat iedereen het gevoel van ‘erbij horen’ ervaart en zich
gezien en geliefd weet. Niet alleen door onze Vader, maar ook door
elkaar. Dit doen we via ons kringenwerk Love2Meet, een manier
om elkaar als Mozaiekers beter te leren kennen.

Elk moment dat wij als gemeentes 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.

Coördinator Mozaiek0318: Johan Ravesloot

We bieden daarom een gevarieerd menu aan van cursussen,
thema-avonden en (bijbel)studies, zoals Alpha-cursus, Leven in
Christus, (pre)Marriage Course en Luisterend Bidden.
Doelstelling van deze activiteiten is:
Discipelschap: groei in liefde voor Jezus en Zijn kerk
Toerusting: groei in beschikbaarheid en kwaliteit van bediening
Verbinding: groei in relatie met elkaar

MEER WETEN?

Wil je meer weten over onze pijlers en/of de activiteiten die we organiseren,
neem dan een kijkje op de websites www.mozaiek0318.nl of www.mozaiek033.nl.
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CONNECT
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