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Dit is het magazine van Mozaiek0318 en Mozaiek033. Wij zijn 

een kerk in Veenendaal en in Nijkerk. Wij geloven dat God van je 

houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Je bent welkom. 

Gewoon, zoals je bent!

Normaal gesproken ontmoeten we elkaar iedere zondag tijdens 

onze samenkomsten in Veenendaal en Nijkerk. Vanwege de 

coronamaatregelen bieden we momenteel alleen een livestream 

dienst aan om 11.00 uur. Voor de kids is er een online kidsdienst 

met Ollie en Sophie om 10.00 uur. Kijk voor actuele informatie op 

www.mozaiek0318.nl of www.mozaiek033.nl. 

Mozaiek Magazine 20 verschijnt in een oplage van 4.500 

exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl en www.mozaiek033.nl 

kun je iedere uitgave downloaden. 

Mozaiek Magazine is deze editie gemaakt door  
Anja Diepeveen | Verslaggeving & Eindredactie 

Anja Hoogeveen | Verslaggeving

Anneloes Mauer | Verslaggeving 

Chrissy-anne Lammers | Kleurplaat

Christiaan Zielman | Fotografie 

Gerdien de Wit | Secretariële ondersteuning Mozaiek0318 

Hilde Stapert | Hoofdredactie

Job Kramer | Correcties

Judith Strik | Verslaggeving 

Lara Hop | Verslaggeving

Lisa Hoogmoed | Fotografie

Lotte Achterberg | Verslaggeving 

Marco van den Berg | Gedicht 

Margriet Zwaan | Verslaggeving 

Miriam Koelewijn | Fotografie 

Myrna Mondria | Verslaggeving

Regina van de Munt | Fotografie / Fotocoördinatie 

Tobias Huizing | Fotografie

Tineke Werkt | Vormgeving 

Wilma Koppenaal | Verslaggeving 

Wyke Bokma | Verslaggeving 

Yvonne van der Wielen | Secretariële ondersteuning Mozaiek033

Van de Ridder Druk en Print, Nijkerk | Drukwerk 

Reageren? Of heb je een tip? Mozaiek Magazine is bereikbaar via 

magazine@mozaiek0318.nl. 

Disclaimer  
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of 

verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door 

middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige 

digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt 

zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) 

ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of 

(ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé 

van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of 

weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in 

een RTV-uitzending. 

COLOFON

Laat jij je inenten zodra het kan? 
Hoe vind jij dat Hugo de Jonge het doet? 
En die livestreams, kijk jij ze nog elke zondag? 
Draag jij overal een mondkapje? 
Het zijn vragen, die ik de afgelopen tijd voorbij 
hoorde komen. Vragen, die zo tekenend zijn voor 
deze tijd. Wat houden we ons toch veel bezig met ons 
oordeel over de regels, die zijn gemaakt en ons in 
onze vrijheid beperken. 
Lees goed: Ze zijn gemaakt EN beperken ons 
in onze vrijheid. Niet: Ze zijn gemaakt OM ons 
in onze vrijheid te beperken. Dat is een groot 
verschil. De regering vraagt ons te vertrouwen op 
de deskundigheid van de mensen, die deze regels 
bedenken. 
 
God vraagt ons te vertrouwen op Hem. Hiermee 
krijgen we misschien geen antwoorden op 
onze vragen. En hiermee verdwijnt het coronavirus 
niet van de een op de andere dag. Maar het schenkt 
ons wel vrijheid; vrijheid om over de muren van de 
pandemie heen te kijken. Vrijheid om ons niet te 
laten beperken door onze oordelen. Vrijheid om ons 
verbonden te blijven voelen met Hem en met elkaar. 
 
We zijn heel blij om deze verbondenheid vorm te 
kunnen geven door dit magazine. Ook de 
kerstster in het midden van dit magazine is een teken 
van verbondenheid. Hierover hoort u meer tijdens de 
online kerstdiensten. 
 
Vertrouwen, verbondenheid...ze bieden ons hoop! Dat 
brengt me bij de boodschap van Kerst: Jezus kwam 
om ons opnieuw te verbinden met God. En ons zo 
een hoopvolle toekomst te geven. Jezus, hoop van de 
wereld. 
 
Ik wens iedereen een liefdevolle Kerst in 
verbondenheid. 

REDACTIONEEL

Anja Diepeveen
Eindredacteur
Mozaiek Magazine
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Hoe zijn jullie bij 
Mozaiek terecht 
gekomen?

Hoe ziet jouw 
dagelijkse leven 
eruit?

De tweede pijler is ‘Van 
elkaar houden’. Van wie 
hou jij het meest?

Wat waardeer je het 
meest in de ander?

De derde pijler is ‘Onze omgeving 
dienen’. Op welke manier dien jij je 
omgeving?

Wanneer sta jij stil 
bij je geloof?

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

Roel: Dat is gebeurd via onze dochter 
en schoonzoon. We zijn een paar 
keer mee geweest naar Mozaiek0318 
en dat sprak ons zo aan dat, toen 
we hoorden dat Mozaiek in Nijkerk 
begon, we daar zijn gaan kijken. We 
voelden ons gelijk thuis. 

Elke editie stellen we een aantal vragen 
aan een nieuw deel van Mozaiek. Roel 
en Meja van Pagée beantwoordden tien 
vragen over hun bezigheden, geloof en 
eerste ervaringen met Mozaiek.

Meja: Wij zijn gepensioneerd en het heerlijke 
daarvan is dat je zelf je tijd in kunt delen. 
Maar omdat we best wel ‘mensenmensen’ 
zijn, hebben we nogal eens afspraken. We 
hebben ook de Alpha-cursus geleid en we 
vinden het leuk om wat voor de buurt te 
betekenen, dus daar organiseer ik wel eens 
wat voor. 

Roel: Wij zijn betrokken bij de Alpha-curus. Daarnaast 
ben ik ook mantelzorger voor mijn broer die Alzheimer 
heeft. Meja is van ons tweeën het meest gericht naar 
buiten. Zij houdt veel van contact met mensen. 

Meja: Ja, van elkaar en van onze kinderen 
en kleinkinderen. Dat is eigenlijk de kern 
van je leven. En onze verbondenheid met 
Christus is de kern van ons bestaan. 

Roel: Dat mensen open zijn, dat ze zich veilig voelen.  
Je kunt niet open zijn als je je niet veilig voelt. 
Meja: En eerlijkheid vind ik ook erg belangrijk. 

Roel: Dat begint ’s morgens al. Ik ben graag 
bezig met het geloof. Ik vind het inspirerend 
om met de Bijbel bezig te zijn en daar ook 
gedachtes over op te schrijven. 
Meja: Stilstaan bij het geloof heb ik niet zo. Het 
is mijn leven. 

Roel: Met een grote groep mensen 
Jezus aanbidden vind ik eigenlijk het 
mooist. Het is jammer dat dit nu niet kan, 
maar gelukkig hoeft onze persoonlijke 
aanbidding daar niet onder te leiden. 
Meja: Dankbaarheid is iets wat in de 
bodem van mijn bestaan ligt en ik kan dan 
ook ontzettend dankbaar naar God toe 
zijn. Ik kan bijvoorbeeld God aanbidden 
wanneer ik door de natuur fiets en mijn 
dankbaarheid uitzingen naar hem. 

Tekst: Margriet Zwaan

Foto: Miriam Koelewijn
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Wat vind je je beste 
eigenschap?

Wat is je 
favoriete 
Bijbelvers? 

PASPOORT

Roel: Gevoel voor humor 
hebben we allebei wel. Van 
mezelf ben ik verder een 
heel vriendelijk en opgewekt 
mens.
Meja: Ik denk dat ik altijd de 
mens zie en het belangrijk 
vindt dat de mens zich 
gezien voelt. Dat heeft 
zich door de jaren heen zo 
ontwikkeld in mijn leven. 

Roel: Voor mij is dat Jesaja 40:31. 
‘maar wie de HERE verwachten, 
putten nieuwe kracht; zij varen 

op met vleugelen als arenden; zij 
lopen, maar worden niet moede; zij 

wandelen, maar worden niet mat.’ De 
mooie gedachte van die tekst is dat als je op 
de vleugels van een arend omhoogvliegt, je 
alles vanuit een heel ander perspectief ziet. En 
zo kijkt God ook naar ons. Hij ziet vaak een 
heel ander perspectief dan wij zien. Daardoor 
weet hij wat het beste voor ons is. 
Meja: Die van mij is Spreuken 3: 5-6. 
‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem 
bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou 
de weg.’ Vanaf mijn jeugd is dat de tekst van 
mijn leven geweest. Over bijna elk woord kan 
ik wel een heel verhaal vertellen. Het is een 
tekst om op te kauwen en te herkauwen. 

Naam:   Roel en Meja van Pagée
Leeftijd:  74 en 70
Woonplaats:  Eemnes
Kinderen:  Mark, Joost en Janneke

8 Wat is voor jou het 
fijnste moment van 
de dag?

Roel: Wij zijn de hele dag bij elkaar en we genieten 
van de momenten die we dan samen hebben. Aandacht 
van hart tot hart zoeken we iedere keer weer op. Bezig 
zijn met het ‘Woord van God’ geeft mij iedere keer 
weer energie.
Meja: Wakker worden naast mijn grote liefde.
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Tekst: Anja Diepeveen
Foto: Regina van de Munt

HET VERHAAL VAN  
SILAS MWANGI

Van sloppen-
wijk-kind tot 

Compassion 
manager

Silas werd geboren in een van de grootste 
sloppenwijken van Nairobi, de hoofdstad 
van Kenia. Nairobi is een stad waar op 

dit moment viereneenhalf miljoen 
mensen wonen, waarvan het grootste 

deel in sloppenwijken woont. Samen 
met acht familieleden deelde 

Silas een klein onderkomen. Hij 
koestert leuke herinneringen aan 
zijn kindertijd. 
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Silas: “In sloppenwijken rennen er overal 
kinderen. Hun ouders zijn de hele dag van 
huis om werk te zoeken. De kinderen moeten 
zichzelf vermaken en doen dan samen spelletjes 

zoals verstoppertje.” Naarmate hij ouder werd, begon 
hij zich te realiseren dat de wijk waar hij opgroeide 
waarschijnlijk niet de beste plek was voor kinderen. 
“Tijdens het regenseizoen bijvoorbeeld, liep ons kleine 
huisje meestal onder water. Ik begrijp achteraf niet hoe 
we zo hebben kunnen leven. Mijn moeder was werkloos. 
Ze verdiende wat bij, door andermans kleding te wassen. 
Mijn vader was dagelijks op zoek naar werk. Hierdoor 
konden we vaak de huur niet 
betalen, terwijl dat toen maar twee 
euro per maand was”, vertelt Silas.

Armoede en geweld
Naast de armoede, speelde het 
gevaar in de sloppenwijken ook 
een grote rol. Silas: “Het gebeurde 
regelmatig dat je ’s avonds een 
vrouw hoorde schreeuwen. De 
volgende ochtend bleek dan dat ze 
was verkracht en daarna in de rivier 
was gegooid. En in diezelfde rivier speelden wij als 
kinderen. Je moest een manier vinden om om te gaan met 
het gevaar en geweld in de sloppenwijk.”

Peter vermoord
Het gevaar was er op allerlei verschillende manieren. Zo 
vertelt Silas dat hij als zevenjarig jongetje samen met 
zijn vriend Peter alcohol gebruikte. Hierop volgde het 
gebruik van drugs. Wat begon als experiment, groeide uit 
tot een groot probleem; Peter belandde op twaalfjarige 
leeftijd in een bende. Silas zag zijn vriend afglijden door 
drugs, geweld en criminaliteit. Op een dag werd Silas van 

school gehaald en werd hem verteld dat zijn vriend was 
vermoord. “Ik wist dat hij in de problemen zat, maar dit 
had ik nooit verwacht. Peter was niet alleen mijn beste 
vriend; hij voelde ook als broer.”

Sponsorouders
Dat Silas zijn verhaal kan vertellen en heeft kunnen 
ontsnappen aan het leven in de sloppenwijk, heeft te 
maken met wat hem overkwam toen hij negen jaar 
oud was. Naast de sloppenwijk werd een nieuwe kerk 
gebouwd. Een echtpaar, Joseph en Margaret, trokken 
de sloppenwijk in om kinderen aan te spreken en hen 

te vragen of zij naar de nieuwe 
kerk wilden komen. Silas: “Ik ging 
er samen met een aantal andere 
kinderen wekelijks naar toe. Ik 
kreeg er een nummer op mijn hand 
geschreven: KE300045. Er werd mij 
verteld dat ik werd gesponsord door 
meneer en mevrouw Jackson. Ik 
begreep niet wat dit betekende, maar 
ik wist dat ik iedere week mocht 
komen en dat er voor mij werd 
gezorgd. In plaats van rondhangen 

met andere kinderen in de sloppenwijk, had ik plezier 
tijdens die dagen in de kerk. Ik kreeg er eten, ik leerde 
meubels te maken, we zongen en dansten en er werd 
voor ons gezorgd als we ziek waren. Joseph en Margaret 
leerden ons ook gedeeltes uit de Bijbel. Ik weet nog dat ik 
het gedeelte uit Jeremia 29 uit mijn hoofd leerde: “Want 
Ik weet welke plannen Ik voor u heb”, zegt de Here. 
“Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw 
ongeluk. Ik wil u een hoopvolle toekomst geven.” Tot op 
de dag van vandaag draag ik deze woorden mee in mijn 
hart. Het is niet te begrijpen wat het voor een kind in een 
sloppenwijk betekent om deze woorden te horen.”

Van sloppen-
wijk-kind tot 

Compassion 
manager “PETER WAS 

NIET ALLEEN 
MIJN BESTE 
VRIEND; HIJ 
VOELDE OOK 
ALS BROER”
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Een droom komt uit
Silas kreeg de kans om naar school te gaan. Hij slaagde voor 
de middelbare school. Silas: “Veel klasgenoten geloofden niet 
dat ik uit de sloppenwijk kwam. Er werd altijd 
negatief tegen kinderen uit de sloppenwijken 
aangekeken.” Na de middelbare school kreeg 
Silas zelfs de kans om naar de universiteit te 
gaan. “Toen ik afstudeerde, zeiden mijn ouders 
dat hun droom door mij heen was vervuld. Ik 
was de enige in mijn familie die deze kans had 
gekregen. In Afrika is het zo, dat degene die 
het meeste verdient, verantwoordelijk is voor 
het hele gezin. Ik spaarde regelmatig wat geld 
en hierdoor was het zelfs mogelijk om mijn 
zusje naar de universiteit te laten gaan. Maar 
we woonden nog steeds in een klein huisje 
en daar was geen privacy. Hierdoor ving ik 
regelmatig de zorgen van mijn ouders op en 
voelde ik de pijn van mijn vader. Ik wist dat 

het zijn droom was om ooit nog eens een eigen huis te hebben. 
Daarom begon ik daarvoor te sparen en een aantal jaren later 
kochten we een stuk land en bouwden ons eigen huis.”

Grote betekenis
Inmiddels vertelt Silas zijn verhaal regelmatig om mensen te 
laten begrijpen hoe belangrijk het werk van Compassion is. 
Regelmatig loopt hij nog door sloppenwijken en vertelt dan 
aan de kinderen daar: “Ik was precies zoals jij. Maar vertrouw 
op God met heel je hart.” Silas: “Ik ben slechts één van die 
kinderen, die geholpen is door Compassion. Zelf heb ik nog 
nooit mijn sponsors ontmoet. Ik denk dat ze geen idee hebben 
van wat ze voor mij en mijn familie hebben betekend.”

“TOEN IK AFSTUDEERDE, 
ZEIDEN MIJN OUDERS DAT 
HUN DROOM DOOR MIJ HEEN 
WAS VERVULD”
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minder piekeren,
meer werkplezier

www.priscillavreugdenhil.nl

Coaching voor loopbaan en 
persoonlijke ontwikkeling in 

Ede en Spanje

06 288 176 52

Zonnepanelen of  
een warmtepomp?  
Ook voor úw huis!

0318 62 35 35 | www.allesopgroen.nl
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In Apeldoorn staan ze te trappelen om
te beginnen; er zijn ruim twee honderd 
enthousiaste delen, het DNA van Mozaiek is 
omarmd en de verschillende bedieningen 
worden bemenst. Ook is zo goed als zeker 
in welk gebouw Mozaiek055 zich gaat 
huisvesten. Nu is het wachten totdat het 
Coronavirus pas op de plaats maakt, zodat 
de eerste samenkomst kan beginnen. 

Influistering
Het plan voor Mozaiek055 werd geboren tijdens 
de gebedsdagen van het leiderschapsteam begin 
vorig jaar, waar onder andere werd gebeden voor 
de toekomst van Mozaiek. Eén van de oudsten 

werd bepaald bij het getal 055, maar hij wist niet 
dat dit het kengetal is van Apeldoorn. Nadat hij 
deze ingeving deelde met de rest van de groep, 
was dit voor iemand anders de bevestiging waar 
ze om had gevraagd. Haar gebed of Apeldoorn 
expliciet genoemd mocht worden, werd verhoord.

Groepje starters
Na deze bevestiging werd de eerste 
informatiebijeenkomst in Apeldoorn voorbereid 
en er verzamelde zich een groep van ongeveer 
honderd vijftig geïnteresseerden. Er volgden 
introductieavonden voor verschillende groepen 
waarin het DNA van Mozaiek, de visie, cultuur en 
identiteit, werden uitgelegd. Daarnaast was er 

Tekst: Anja Hoogeveen
Fotografie: Tobias Huizing

MOZAIEK055 IN DE 
STARTBLOKKEN

De opstart van een nieuwe kerk in roerige tijden

Het Interim 
Leidersteam van 
Mozaiek055, van 
links naar rechts: 
Marjolein Schut, 
Philip Salm, Saskia 
Stindt, Bart Schut 
en Erik van der 
Kwast.
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ruimte om elkaar te leren kennen. Na afloop schreven ruim 
twee honderd mensen zich in als administratief deel van 
Mozaiek055. Hoog tijd dus om de plannen verder vorm te 
geven.

Corona
Totdat het Coronavirus uitbrak. Plotseling was het afgelopen 
met de fysieke samenkomsten, de sociale aangelegenheden 
en andere ontmoetingen. De opstart van Mozaiek055 stond 
van de één op de andere dag stil. Saskia Stindt (voorzitter 
van het Interim Leidersteam in Apeldoorn) vertelt ons hoe 
het er momenteel voor staat: ‘Voor elk nieuw plan moet je 
hobbels nemen en uitdagingen aangaan. Dat geldt voor de 
opstart van Mozaiek055 niet anders. Zo zie ik dat ook met 
Corona; het is niet het einde, het is een hobbel. God heeft een 
plan voor Apeldoorn en dat wordt niet zomaar afgeblazen. 
We gaan ondertussen ook gewoon door met de stappen die 
we nog wél kunnen zetten voor de opstart van Mozaiek055.’

Interim Leidersteam
Als eerste is een Interim Leidersteam (ILT) samengesteld. 
Zij nemen het leiderschap op zich, totdat er voorgangers 
zijn benoemd en mensen voor de raad van opzieners zijn 
aangesteld. Het ILT bestaat uit Saskia Stindt, Philip Salm, 
Erik van der Kwast en Bart en Marjolein Schut. Zij worden 
begeleid door Ido Buwalda en Kees Kraayenoord van 
Mozaiek0318. Qua beleid is het wiel op veel punten immers 
al uitgevonden. 

Mozaiek DNA
Het is wel duidelijk dat het DNA van Mozaiek nu al door de 
aderen van het ILT stroomt. Saskia: ‘Wat mij het meeste 
raakt, is dat je echt welkom bent zoals je bent. Zelf was 
ik niet bekend met de visie van Mozaiek, toen we in 
Apeldoorn de introductieavond bezochten. Ik ben niet 
gelovig opgegroeid en had aardig wat vooroordelen over 
kerken en hun regeltjes. Toen ik tot geloof kwam en diverse 
kerken bezocht, werd dit helaas niet veel anders. Tijdens 
die introductieavond vroeg ik me dan ook hardop af wat 
het addertje onder het gras van deze visie zou zijn. Is écht 
iedereen welkom? Getrouwd, gescheiden, homo, hetero, 
transgender? Weten jullie het heel zeker? Het antwoord 
verraste mij: “Ja, wij geloven écht dat iedereen welkom is. 
Want zo was en is Jezus: Hij sluit niemand buiten, iedereen 
is welkom bij Hem en zo willen wij ook proberen te zijn.” 
Dit overtuigde mij ervan dat ik op de juiste plek was. God 
aanbidden, van elkaar houden en onze omgeving dienen. Dat 
is een visie die ik voor tweehonderd procent onderschrijf.’

De opstart
Saskia: ‘Er komt ontzettend veel kijken bij de opstart 
van een kerkelijke gemeente. Van de inschrijving als 
kerkgenootschap en het vinden van een gebouw, tot aan het 
benoemen van coördinatoren. Het is zo goed als zeker dat we 

kunnen starten met onze samenkomsten in de Teresiakerk, 
een erg mooi authentiek kerkgebouw. Het is fijn dat we nauw 
kunnen samenwerken met Mozaiek0318 en dat we al tijdens 
de opstart samen kerk zijn. Dat vind ik het mooiste van alles: 
we vormen één mozaïek met alle delen in Nederland. Een 
prachtig beeld van een kunstwerk in een gebroken wereld. 
Juist nu wordt dat zo duidelijk zichtbaar.’

Hoe nu verder
Uiteraard heeft de verdere opstart te maken met de 
ontwikkelingen rondom het Coronavirus, maar ondanks 
dat is Mozaiek055 wel in beweging. Het secretariaat wordt 
bemenst door Margreet Huizing, zij is de spin in het web 
van de organisatie. Ook zijn er coördinatoren gekozen voor 
de belangrijkste bedieningen, zoals Facility, Welcome en 
Ministry. ‘Er worden plannen en draaiboeken gemaakt, we 
hopen ergens in het voorjaar van 2021 van start te gaan 
met de eerste samenkomst van Mozaiek055’, vertelt Saskia 
enthousiast. 

Ontmoeting zonder oordeel
In de toekomst hoopt Saskia vooral dat veel mensen 
Mozaiek055 weten te vinden en zich net zo welkom voelen 
als zijzelf, toen ze voor het eerst met Mozaiek in aanraking 
kwam. Saskia somt op: ‘Ontmoeting komt voor standpunt, 
vraag komt voor conclusie en begrijpen komt voor begrepen 
willen worden; dat is een cultuur die zo ontzettend belangrijk 
is in de relatie met elkaar! Mijn grootste wens is dat iedereen 
in Mozaiek055 zal ervaren dat we elkaar mogen ontmoeten 
zonder oordeel.’  

WE VORMEN ÉÉN 
MOZAÏEK MET ALLE 

DELEN IN NEDERLAND

Er is nog een aantal plaatsen waar momenteel 
voorbereidingen worden getroffen voor de 
(mogelijke) start van een Mozaiekgemeente, 
waaronder:
•  Mozaiek071 (regio Katwijk, Rijnsburg, Leiden)
•  Mozaiek036 (regio Almere)
•  Mozaiek0548 (regio Rijssen, Nijverdal, Holten)

Voor meer informatie en/of vragen is Mozaiek055 
bereikbaar via contact@mozaiek055.nl
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Bidden
Bidden brengt het grootste wonder,
Bidden is het meest intiem,
Bidden is zijn bij de Vader,
Bid maar en je zult het zien.

In gebed ligt zoveel Vrede,
Hier mag jij zijn wie je bent,
Voor God zijn er geen geheimen,
Niemand die jou beter kent.

Bidden is het sterkste wapen,
Bidden is de zachtste tijd,
Bidden in de Naam van Jezus,
Bid tot Hem die ons bevrijdt.

In gebed mag jij steeds komen,
Hier ontmoet God jou steeds weer,
Neem de tijd met onze Vader,
Bid en geef Hem alle eer.

Bidden is in God geloven,
Bidden zegt op wie jij bouwt,
Bidden brengt ons in Zijn Liefde,
Bid tot Hem die van jou houdt.

MARCO VAN DEN BERG
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Maandag
‘Elke maandagochtend op kantoor starten we met 
een teamoverleg. Wij werken met maximaal drie 
mensen op kantoor, waarbij we zo goed mogelijk onze 
verantwoordelijkheid nemen door afstand te houden en 
extra hygiënemaatregelen toe te passen. ‘s Avonds heb ik 
nog een afspraak bij mensen die hun huis willen verkopen 
en mijn advies vragen voor de aankoop van hun nieuwe 
huis.’

Dinsdag 
‘Ik sta elke werkdag om zes uur op, maak lunchpakketten 
voor de kinderen en zwaai om tien voor zeven Anna uit. 
Daarna vertrekt de oudste met haar elektrische fiets naar 
Zeist en ik breng onze zoon naar de basisschool. Vandaag 
werk ik tot drie uur, want dan is het alweer tijd om hem op te 
halen. Als ik thuiskom, belt onze dochter mij huilend op; ze 
heeft de bus gemist en dat is al de tweede keer in korte tijd. 
Ik spring weer in de auto om haar op te halen in Culemborg. 
’s Avonds werk ik nog even en ga dan vroeg onder de wol.’

Woensdag
‘Dit is mijn officiële vrije dag, maar in de praktijk werkt 
dat vaak anders. Ik ga eerst sporten, daarna doe ik de 
boodschappen en haal tussen de middag onze zoon van 
school. ’s Middags handel ik thuis wat telefoontjes af en 
breng onze jongste zoon naar voetbal. De avond is deels 
gevuld met kinderen naar bed brengen, wat huishoudelijke 
taken en de ouderavond van onze middelste dochter.’

Donderdag
‘Vandaag zijn mijn collega’s vrij en dus moet ik hun plaats 
‘bemannen’. Juist dan merk ik weer hoeveel zij doen op 
een dag! Ik videobel met een aantal klanten, dat gebeurt 
wel vaker tegenwoordig. ‘s Avonds doe ik even een wijntje 
bij een vriendin en daarna haal ik onze dochter op van 
voetbaltraining.’

Vrijdag 
‘Elke vrijdagochtend doe ik mee aan bootcamptraining 
bij ons in het bos. Gelukkig mag dat nog steeds doorgaan! 
Hierna heb ik een aantal afspraken in de buitendienst, 
waarna ik moe maar voldaan huiswaarts keer. Mijn man 
schenkt alvast een wijntje in en ik pak een boek. Weekend!’

Zaterdag
‘Mijn man helpt vandaag een vriend met druiven 
plukken in zijn Nederlandse wijngaard. Ik doe alvast de 
boodschappen, want ik wil wat lekkers in huis hebben als 
hij straks thuiskomt. Op kantoor zijn we bezig met een leuke 
reclamecampagne en daarvoor vul ik nog even de laatste 
enveloppen, zodat die ook bezorgd kunnen worden. Daarna 
gaan de voeten op de bank en kijken we met het hele gezin 
naar Wie is de Mol.’

Zondag 
‘Door de Coronamaatregelen kunnen we nu helaas niet de 
samenkomst van Mozaiek0318 bezoeken, waar we voorheen 
de hele week naar uitkeken. Nu is de zondag gevuld met 
rustig wakker worden, ontbijten en dan met z’n allen op de 
bank naar de livestream kijken. Het is verder een rustige dag, 
die we afsluiten met een borrel met mijn zus en zwager.’ 

Truus de Smit runt al twintig jaar met succes haar eigen 
makelaardij in Amerongen. Ze is getrouwd met René en 
samen hebben ze drie kinderen: Pim (8), Anna (12) en 
Floortje (13). Mozaiek0318 maakt regelmatig kennis met 
haar onvermoeibare inzet, want normaal gesproken is Truus 
zowel groepsleider in de kinderdiensten, als koffieschenker 
bij team Welkom. René doet ook kinderwerk, helpt bij het 
stoelenteam en samen kookt het stel voor de Alphacursus. 
Door de Coronamaatregelen liggen al die taken nu jammer 
genoeg even stil.

TRUUS

Tekst: Anja Hoogeveen / Foto: Regina van de Munt

DE WEEK VAN...

´De week van´ is een terugkerende rubriek, die telkens 
wordt doorgegeven aan een ander deel van Mozaiek. 
Truus geeft ‘De week van’ door aan Mirja Dijkhuizen, 
zij maakt deel uit van het Ministry Team. Truus: ‘Ik 
bewonder deze vrouw om haar rotsvaste vertrouwen in 
God, haar Bijbelkennis en haar liefde voor Jezus.’
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Tijdens een kerstdienst in 2013 maakten 
Ollie en Sophie voor het eerst hun intrede 
bij Mozaiek. In de periode daarna kwamen 
ze nog een keer voorbij in een kinderdienst, 
maar verder zijn we ze eigenlijk een beetje uit 
het oog verloren. Totdat de kinderdiensten 
in maart opeens online gingen. Toen onze 
Kids Pastor Lisanne Koudijs nadacht over de 
mogelijkheden, vroeg een collega of ze al aan 
Ollie en Sophie had gedacht. Lisanne belde 
gelijk haar medespeler Martine Schuit op die 
ook direct enthousiast was. En zo begon het 
balletje te rollen! In korte tijd werd er een su-
perteam bij elkaar getrommeld en vier dagen 
later, op 29 maart, stond de eerste aflevering 
online. Inmiddels zijn Ollie en Sophie zo’n 
beetje de Bert en Ernie van Mozaiek; niet meer 
weg te denken uit onze geschiedenis. Elke 
week kijken er duizenden kinderen uit het hele 
land naar de kidsdiensten.

Wat veel mensen niet weten is dat jullie zussen 
zijn! Hoe is het voor jullie om dit samen te doen?
Martine: We hebben de laatste tijd weer veel nauwer 
contact. Door onze drukke agenda’s spraken we elkaar 
niet heel veel. Nu zien we elkaar weer vaker en bespreken 
we ook geloofsdingen met elkaar. Dat vind ik mooi! We 
hadden altijd al een hechte band, vroeger dachten mensen 
zelfs dat wij een tweeling waren.

Lisanne: Tot mijn negentiende sliepen we samen op 
een kamer. Echt dikke vriendinnen waren we altijd! We 
kunnen een hoop van elkaar hebben, dus kunnen we ook 
heel direct naar elkaar zijn. En we zijn allebei nogal direct, 
dus dat scheelt. Binnen ons team leeft er sowieso echt een 
feedbackcultuur. Dat is erg fijn!

Martine: Ja, we doen het wel echt met het hele team. 
Zonder het team geen Ollie en Sophie! Samen geloven we 
in dat wat we maken. Iedereen doet waar hij of zij goed in 
is en zit op de juiste plek. Daar zit onze kracht in; bij de 
opnames zit altijd zoveel enthousiasme en energie.

Tekst: Anneloes Mauer | Foto: Regina van de Munt

De mensen en het 
verhaal achter 
Ollie en Sophie
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Wat betekent het voor jullie om Ollie en Sophie te 
spelen?
Lisanne: Het is eigenlijk een soort Bijbelstudie voor mij. Het 
verlangen dat we voor de kinderen hebben, dat gebeurt ook 
bij onszelf. Bij het schrijven en oefenen lachen we veel, maar 
zitten we soms ook met tranen in onze ogen vanwege de pijn 
en gebrokenheid in onze wereld die wij, maar ook kinderen 
voelen. We doorleven de inhoud eerst zelf en dat maakt dat het 
nooit een kunstje wordt. Wat we maken is altijd iets dat heel 
dichtbij ons eigen hart ligt. 

Martine: Voor mij is het ook best een bijzonder verhaal. Ik 
heb hiervoor een burn-out gehad en zat een jaar thuis. In die 
tijd ben ik eigenlijk helemaal los van God gekomen. Vlak 
voordat Corona uitbrak, ben ik gewoon maar weer eens naar 
een dienst van Mozaiek gegaan. Om eerlijk te zijn vond ik 
het helemaal niks en was ik blij dat ik weer naar huis kon. Ik 
weet nog dat ik toen heel bewust tegen God zei: “Dit past niet 
bij mij, dit is niet wie ik ben. Ik probeer van alles en nog wat, 
maar ik zie U nergens in. Als U wilt dat ik weer ga geloven in 
U, dan moet het op een manier die wél bij mij past.”

En toen belde Lisanne dus om te vragen of ik met haar Ollie en 
Sophie wilde spelen. Keileuk! Maar even later dacht ik: wacht 

even, moet ik dan een christelijke boodschap overbrengen 
terwijl ik het zelf allemaal niet zo goed weet? Ik begon te 
twijfelen; kan en mag ik dit wel? Toch besloot ik om het te 
gaan doen.

Een van de diensten stond in het teken van blijdschap. Deze 
dienst heeft veel impact op mij gehad. Ik ervaarde daar, tijdens 

de opnames, wat het is om een kind van God te zijn. Op dat 
moment maakte ik weer de keuze om opnieuw voor God te 
gaan. Langzaamaan begon ik weer te ontdekken wie God is. 
Na drie jaar opende ik de Bijbel weer en begon ik weer te 
bidden.

Ik ben weer gaan geloven als een kind en ik ben God echt heel 
erg dankbaar dat dit de manier is om Hem weer te ontmoeten. 
Als Ollie zijnde; met de humor, het grappig doen en het 
genieten van het leven. Dat vind ik heel bijzonder!

Wat hopen jullie door de diensten heen aan de kids 
mee te geven?
Lisanne: Uiteindelijk willen we dat elk kind zich geliefd voelt, 
Jezus leert kennen en Gods liefde gaat uitdelen. We zien dat 

DEZE DIENST HEEFT 
VEEL IMPACT OP MIJ 

GEHAD. IK ERVAARDE 
DAAR, TIJDENS DE 

OPNAMES, WAT HET IS 
OM EEN KIND VAN GOD 

TE ZIJN

IK BEN WEER GAAN 
GELOVEN ALS EEN KIND 

EN IK BEN GOD ECHT 
HEEL ER DANKBAAR 
DAT DIT DE MANIER 
IS OM HEM WEER TE 

ONTMOETEN.
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Zonder het team geen Ollie en Sophie! Wat 
je in de dienst ziet, is maar een heel klein 
deel van al het werk dat er verzet wordt. 
Er zijn heel veel mensen betrokken bij 
het maken van de kidsdiensten. Zo zijn er 
vrijwilligers actief in de band, het verwerk-
ingsteam, bij de techniek en als schrijvers. 
Iedereen in het  team is even waardevol 
en heeft een belangrijke taak. Ze doen het 
echt samen!

de kidsdiensten door de hele week heen 
een soort verwerking zijn in de levens van 
kinderen. De inhoud van de diensten blijft 
echt hangen. Daar worden wij heel blij 
van! Het is nu een zaadje dat we planten 
en water geven. Uiteindelijk hopen we dat 
het gaat groeien, zodat kinderen een pure 
relatie met God krijgen. Dat is iets dat ik 
nu als volwassene pas ontdek en dat gun 
ik kinderen al heel jong. In elke dienst 
vertellen we: God houdt van je en je mag 
komen zoals je bent.
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Van GELOOF naar VASTE 
OVERTUIGING

Al jaren voelde Regina zich niet meer zo 
verbonden met het geloof of God. Ze kwam 
niet in een kerk en beleefde haar geloof niet 
actief. Ze had het gevoel dat ze het allemaal 
wel alleen kon. Tot het moment dat zowel 

op werk- als op privégebied alles in elkaar stortte. Ze had 
geen idee hoe ze dingen moest oplossen, ze voelde zich 
nergens op haar plek en was de controle volledig kwijt. In 
pure wanhoop riep ze naar God: “Heer, help mij, ik kan het 
niet meer alleen, ik geef me over. Laat me zien wat Uw plan 
voor mij is!”
Tot haar grote verbazing kwam er wel 
degelijk een antwoord. Ineens kwamen 
verschillende werkmogelijkheden 
voorbij. En waar Regina zich steeds zo 
eenzaam voelde, kwamen er telefoontjes 
van mensen, die haar steunden. Deze 
wonderlijke ingrepen maakten dat ze zich 
nog meer durfde over te geven aan God. 
Daaruit vloeide als vanzelf de wens voort 
om zich te laten dopen. 

Na haar verhuizing vanuit Wageningen naar Veenendaal 
begin van dit jaar hoorde ze van een buurvrouw over 
Mozaiek0318. Ze was deze kerk ook al wel eens online 
tegengekomen. Toen ze zag dat de Alphacursus hier werd 
aangeboden, leek haar dit dan ook een mooie manier om 
deze kerk te leren kennen en zich verder te verdiepen in haar 
geloof. 

De online Alphacursus gaf haar die verdieping. Ook haar 
beeld van ‘de kerk’ veranderde. Voor Regina was het altijd 
een plek van regeltjes en perfect zijn. Dat bleek bij Mozaiek 

niet het geval. Ze mag komen zoals ze is, wat een ontdekking!
Ondanks het enkel digitaal samenzijn van online Alpha 
kreeg Regina wel degelijk een band met de andere cursisten 
van haar groepje. Ze ziet een deel van hen nog steeds 
en ze kunnen elkaar makkelijk vinden om te praten over 
geloofszaken. Bovendien is het absoluut gelukt om de 
openheid en warmte van Mozaiek, zoals zovelen die voelen 
in de fysieke kerk, over te brengen in de Alpha.

Na deze zes avonden van gesprek over God, Jezus, 
de Bijbel en geloofsvragen volgden voor Regina twee 

avonden ter voorbereiding op de 
doop. Verrijkende avonden op weg 
naar dat mooie moment van het 
onderdompelen, waarmee ze zo 
duidelijk zegt ‘Heer ik wil U volgen. Ik 
weet dat ik het niet alleen kan. Ik laat 
mijn oude leven in het water achter en 
sta op voor een nieuw begin. Ik sluit 
me aan bij Uw plan, ook al snap ik het 
soms niet. Ik kies voor U!’.

‘Heeft de doop jou veranderd?’ is een vraag die ze de 
maanden na haar doop regelmatig hoort. Haar antwoord: 
‘JA’. Regina ervaart dat ze op de proef wordt gesteld om 
krachtig te blijven in haar geloof. Dat dingen als ‘een 
leugentje om bestwil’ en ‘ach dat ene glaasje kan nog wel’ 
niet meer goed voelen. Alsof God haar puur lichamelijk laat 
merken dat die zaken niet goed voor haar zijn. Daarnaast 
voelt ze heel sterk de drang om alles wat in haar leven 
gebeurt, voor te leggen aan God. Niet omdat het moet, juist 
omdat ze dit zelf graag wil. Want ze ziet in dat Hij altijd het 
beste voor haar wil en het altijd bij het rechte eind heeft.

Tekst: Myrna Mondria | Foto: Lisa Hoogmoed

Het is zondag 20 september 2020, ‘s ochtends 
om half tien. Regina loopt voor het eerst de grote 
zaal van de Basiliek in Veenendaal binnen. Het 
doopbad staat rechts vooraan in de zaal, de band 
speelt zich warm op het podium. Samen met de 
andere dopelingen wordt ze welkom geheten en 
haar plaats getoond. Aansluitend bidden ze met 
elkaar voor deze bijzondere dienst. Drie uur later 
loopt Regina stralend en gedoopt de kerk weer uit. 
Langs een haag van Mozaiekers, die enthousiast 
applaudisseren voor alle dopelingen.

TOT HAAR GROTE 

VERBAZING KWAM 

ER WEL DEGELIJK 

EEN ANTWOORD
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Terwijl de wind met haar adem mijn haren beroert, loop ik langs de 
branding over het strand van Zoutelande. Mijmerend, met mijn blik op de 
zee, mijn handen tot vuisten geklampt in mijn jaszakken, en wit schuim 
dat bibbert op de neuzen van mijn regenlaarzen. 

Ik passeer een wat oudere dame. Ze kijkt op en groet mij vriendelijk. 
Een vrolijk jongetje dartelt aan haar zijde. Voor ik het weet, heeft mijn 
verbeelding een waarheid over hen geschept waarin de dame een oma is 
en het jongetje haar kleinzoon. ‘Kijk, golf!’ Het jongetje wijst naar het 
water dat met grof geweld tegen de palenrij inbeukt. 
Golf, ik kan het bijna niet meer horen. De afgelopen tijd was het coro-
voor en coro-na. Het veelbesproken woord ‘golf’, dat de pandemie 
symboliseert, klinkt iedereen bekend in de oren.  

Als een golf slikte het coronavirus ongevraagd ons vertrouwde dagelijks 
leven in en gaf ze er een nieuw normaal voor terug. Ik, als control-freak, 
vond het lastig om met dat nieuwe dynamische normaal om te gaan. 
Een lange tijd zat ik in de ontkenningsfase. ‘Het kan niet.’ ‘Dit mag niet 
gebeuren.’ Ik verzette me ertegen. De golf mocht niet op mijn leventje 
inbeuken. Ik moest doorgaan, ik wilde niet stilstaan. Het liefst rende ik 
weg voor de consequenties, maar ik wist dat ik er vroeg of laat niet aan 

zou kunnen ontsnappen. 
De golf zette stil. Ze zette ons allemaal stil. 

Ik werp mijn blik opnieuw op de palenrij. Ondanks die erosieve golfkracht, blijven 
de palen stabiel overeind. Ze verroeren zich niet. Geen ontkenning, geen verzet, 
geen ontsnapping. Ze staan uit elkaar, maar zijn toch samen. Verbonden met 
dezelfde grond. Vast in hetzelfde losse zand. 

Ze zeggen wel eens: ‘stilstand is achteruitgang’. En daar vreesde ik voor. 
Maar wat ik mij niet realiseerde, was dat door stil te staan zich nieuwe 
ontwikkelmogelijkheden aandienden. 

Onlangs las ik een quote, die ontzettend tot mij sprak: ‘The world has slowed so you 
can rediscover yourself.’ 

De afgelopen tijd heb ik veel over mijzelf ontdekt. Ik zocht een weg om mijn balans 
te kunnen blijven houden in een instabiele situatie. Ik creëerde een omgeving voor 
mijzelf waarin ik prettig thuis kon werken. Ik liet mij door de rest van de schepping 
omarmen, waar mensen dat even niet meer konden. En leerde om me op alternatieve 
wijzen met mensen te verbinden. Ik pakte mijn creativiteit weer op, die ik zo lang 
had laten verstoffen omdat ik te druk was met andere dingen. En ik ervoer hoe goed 
dat eigenlijk voelde. Hoewel ik geen controle had op de omstandigheden, had ik wel 
controle op de manier waarop ik ermee omging. Stilstaan bleek de beste optie.

Te midden van de golf bleven wij allemaal staan. Als we de rust behouden als de 
golven komen en vertrouwen op onze eigen kracht, kunnen we met succes onze 
functie bekleden. We zwakken getijdenstromingen af, zodat er minder zand wordt 
meegenomen. Hierdoor voorkomen we erosie aan de kust. Zo staan wij daar, met 
elkaar. Trotseren we de golven. Verbonden met dezelfde grond. Vast in hetzelfde 
losse zand. 

COLUMN

“DE GOLF ZETTE STIL. ZE ZETTE ONS ALLEMAAL STIL.”

Lotte  
Achterberg
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We Are Young – Dienen in Curaçao
Afgelopen zomer reisde een groep van 
dertien jongeren en zes volwassenen van 
Mozaiek033 af naar Curaçao. Christiaan 
Kooloos, coördinator van We Are Young en 
deelneemster Nikita de Graaf vertellen over 
deze bijzondere reis. 

Christiaan is enthousiast aan het woord; alsof hij 
weer op Curaçao staat: “Het project was voor mij 
niet onbekend. Lucas en Esther van Twillert wonen 
en werken hier al enige jaren. Wij kennen hen uit 
ons dorp Bunschoten-Spakenburg. Zij traden in de 
voetsporen van Cees van Harten, voormalig Mozaiek 
voorganger,  die ook een tijd als zendeling verbonden 
was aan dit project. Het sprak ons meteen aan. Door 
de korte lijntjes was eigenlijk alles ook zo geregeld. 
Het was een reis waar je je handen uit de mouwen kon 
steken. Zowel letterlijk als geestelijk. Dat was ook het 
verlangen van de hele groep. Maar het sprak natuurlijk 
ook aan omdat het een prachtig eiland is.’’

Tekst: Lara Hop | Foto: Miriam Koelewijn
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Nikita meldde zich vrijwel gelijk aan als deelnemer. 
“Het leek mij gewoon een hele mooie uitdaging. 
De afwisseling tussen wat moois doen voor 
anderen en genieten en lol hebben met elkaar.
Helaas was het lastig voor ons om geld 

in te zamelen. Door de Corona crisis sneuvelden veel 
inzamelingsacties. Uiteindelijk is de reis voor een belangrijk deel 
gedekt door onder andere ‘Tikkies’ naar familieleden en een hele 
mooie autowasstraat-actie met de groep in het dorp”.

Curaçao staat bekend als een prachtig 
eiland met witte stranden. Naast dit perfect 
plaatje is er helaas ook enorm veel armoede 
en criminaliteit op het eiland. Er werd 
vaak gewaarschuwd om het terrein niet 
af te gaan, omdat het niet veilig is. Lucas 
en Esther wonen sinds een aantal jaar op 
Curaçao en ondersteunen een project in één 
van die wijken op Curaçao. Zij verzorgen 
hier voornamelijk het jongerenwerk, 
maar bieden ook hulp aan de kerk. Ze 
bieden bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding 
en organiseren jongerenavonden. Ook ondersteunen zij 
een tienermoederproject en hebben in de coronatijd veel 
voedselpakketten uitgedeeld. 

Nikita: “We begonnen de reis op zondag 2 augustus. Na een lange 
reis werden we verdeeld over drie busjes om vervolgens Lucas en 
Esther te ontmoeten bij ons verblijf. We sliepen in slaapzalen een 
jongens- en een meidenzaal. Je kunt je het wel voorstellen, tien 
meiden op één kamer met koffers vol kleding, dat was echt mega 
gezellig”. Christiaan vult aan: “Het was zo bijzonder dat we zo 
snel een eenheid waren en dat je met iedereen een klik voelde. 
Het voelde direct als een team dat samen een avontuur aanging. 
Het doel van de reis was om twee gezinnen te helpen deze week. 
Bij één gezin hebben we een nieuw dak geplaatst. Bij het andere 
huisje hebben we het hele interieur opgeknapt. We hebben deze 
week ook een event georganiseerd voor jongeren, waarin onze 
jongeren een korte powerpreek mochten geven. Leuk was dat; 
wat een creativiteit en inhoud zit er in onze jongeren! Op zondag 
hebben we geholpen bij de zondagsschool en hebben we een 
spelletjesmiddag georganiseerd.’’

Op de reis zijn veel indrukwekkende dingen gebeurd.
Wat Nikita vooral is bijgebleven, is het bezoek aan het 
tienermoedercentrum en een activiteitenochtend die ze mochten 
organiseren. “Het was zo verdrietig om te zien. Het voelt alsof 
de kinderen die daar lopen eigenlijk geen toekomst hebben. De 
jeugd op Curaçao wil zo snel mogelijk weg van het eiland. Je ziet 
wel de vreugde en blijdschap van de kinderen die daar wonen 
als je een dag met ze optrekt. Maar vervolgens moet je ook weer 
afscheid nemen en dat was voor mij wel een lastig moment. 

Je beseft dat jij vervolgens weer naar 
huis gaat en het goed hebt in Nederland, 
maar dat hun leven in armoede gewoon 
doorgaat. De reis deed veel met onszelf.”

Christiaan heeft drie dagen in de 
brandende zon bovenop een huis gezeten 
om een dak te plaatsen. “Voordat wij 
begonnen aan dit project, werden we 
gewaarschuwd dat de bewoner een enorme 
hekel heeft aan blanke mensen. Er werd 
aangeraden om niks tegen die man te 
zeggen, omdat hij daar waarschijnlijk 

niet goed op zou reageren. Ik heb drie dagen al mijn energie 
in dit huis gestoken. Puur omdat ik deze man wilde laten zien 
wat dienen is. De laatste dag kwam ik deze man tegen en toen 
besefte ik ineens: ‘zo werkt het niet’. Al had ik een paleis voor 
hem gemaakt, dan nog vindt hij mij een nare blanke. Ik ben 
naar hem toe gegaan en heb ik hem verteld dat de Here Jezus zo 
ontzettend veel van mij en hem houdt. Hierop antwoordde hij 
ineens: ‘Halleluja! Ben jij een christen?’ Je zag deze man ineens 
ontdooien en hierna volgde een mooi gesprek. Het was een mooie 
les voor mezelf: hoe hard je ook aan het klussen bent voor God, 
het belangrijkste is dat je in de verbinding en relatie Zijn liefde 
deelt met die ander.’

Christiaan hoopt in de toekomst nog meer van deze mooie 
projecten te mogen doen. Hij vertelt dat er nog zeker 
toekomstplannen zijn voor meerdere reizen met We Are 
Young. Christiaan: “In de toekomst lijkt het ons mooi om een 
jongerenreis te plannen: naar onze broers en zussen in Marsabit, 
Kenia.”

Het voelde direct 
als een team dat 
samen een avontuur 

aanging
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Psychologen – Therapeuten - Coaches 
Voor kinderen, jongeren & volwassenen 

Christelijke therapeuten 
Betrokken, persoonlijk & vertrouwd 

Geen wachtlijst 
Voor jouw hulpvraag een passende behandeling 

 

 
 
 

Caritasgroep 
0318-30 04 87 / 06-24 41 59 43 

www.caritasgroep.nl / info@caritasgroep.nl 

Charim voor liefdevolle 
zorg die verder gaat

Ontdek meer over Charim op www.zorggroepcharim.nl of bel de klantenservice via 0800 0711.

U kunt bij Charim terecht voor

• Wonen met zorg

• Tijdelijk verblijf

• Welzijnsactiviteiten

• Verhuis- en klusservice

• Therapie en begeleiding thuis

Charim voor liefdevolle 
zorg die verder gaat

Ontdek meer over Charim op www.zorggroepcharim.nl of bel de klantenservice via 0800 0711.

U kunt bij Charim terecht voor

• Wonen met zorg

• Tijdelijk verblijf

• Welzijnsactiviteiten

• Verhuis- en klusservice

• Therapie en begeleiding thuis
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info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar

• Ongeacht waar u verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

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

en de mooie herinneringen voor altijd blijven.

Simone Beijer

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

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset 

en digitale print via duurzame productie, door innovatie en 

vooral de creatieve inzet van onze mensen.

ruim

Wij verzorgen alle uitvaarten

Ongeacht waar u verzekerd bent

24/7 bereikbaar

Gratis advies

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

info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

Peter Frans & Eveline de Jong

Samen zorgen voor een

liefdevolle herinnering

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Alpha&Omega

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

P e t e r F r a n s   d e  J o n g

Alpha&Omega
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BETER EN NETTER RESULTAAT
Beter dan Rembrandt is dé specialist op het gebied 
van verfspuiten. Voor thuis, maar zeker ook voor 
winkels en bedrijfspanden. Van wanden en plafonds 
tot trappen en vloeren. Waarom spuiten? Omdat 
spuiten tot wel drie keer sneller is dan schilderen of 
rollen, met een perfect eindresultaat.

BETER DAN REMBRANDT
Klomperweg 82
6741 BM Lunteren

info@beterdanrembrandt.nl
06 – 1437 7154

beterdanrembrandt.nl 0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25

Aatop is gespecialiseerd in werving, selectie & detachering. 
Aatop Zorg | Aatop Milieu & Ruimte | Aatop ICT

www.aatop.nl

Op zoek naar een nieuwe baan 
of personeel?
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Hoe groter kinderen worden, des te meer ze ook online losgelaten worden. Op zoek naar een goede balans 
tussen loslaten en beschermen? FilterNet is een filterapp die porno, gokken, geweld en phishing filtert. 
We blokkeren daarnaast actief valse links: scam, oplichterij, valse webshops en valse betaalverzoeken. 
De app heeft een sterke focus: samen veilig online. Zo heb je altijd en overal veilig internet. 
Probeer het 30 dagen gratis op www.kliksafe.nl/filternet

Weet jij 
wat ze 
zien? 

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

  Tot je dienst!
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Mozaiekers Martijn en Rebecca van Breden zijn in samenwerking met CAMA Zending 
afgelopen zomer uitgezonden naar het Midden-Oosten om een bestaande lokale kerk 
te ondersteunen. COVID-19 maakte het even spannend of ze ook daadwerkelijk konden 
vertrekken, maar het is gelukt! Het is inmiddels een aantal maanden verder en we zijn 
benieuwd hoe het nu met hen gaat. 

“God roept niet de bekwamen 
maar bekwaamt de geroepenen”

Tekst: Judith Strik | Foto: Persoonlijk archief
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Even voorstellen: wie zijn jullie en wat drijft jullie 
in dit zendingswerk? 
“We leerden elkaar in 2016 kennen tijdens een weekend weg 
met Studenten in Kringen. We hadden mooie gesprekken 
over alles achterlaten om te doen wat God van je vraagt. De 
gezamenlijke droom om naar het buitenland te gaan en daar 
te bouwen aan Gods Koninkrijk heeft ons niet losgelaten. 
In 2018 trouwden we en nadat Martijn zijn hbo-opleiding 
Theologie had afgerond, gingen we op zoek naar een manier 
om deze droom te verwezenlijken. Via CAMA Zending 
kwamen wij bij een gemeente in het Midden-Oosten terecht. 
Een geweldige kans! We hebben passie voor Jezus en Zijn 
kerk en we geloven dat de kerk als de hoop van de wereld 
een belangrijke taak heeft in het verspreiden van Gods licht. 
We voelen ons geroepen om in Gods gemeente te dienen 
en mensen dichtbij God te brengen. 
Hoewel onze zending als een sprong in 
het diepe voelt, mogen we weten dat 
we het niet op eigen kracht hoeven te 
doen. Het principe dat God geen mensen 
roept die al bekwaam zijn maar dat Hij 
de geroepenen zal bekwamen, gaf ons 
de zekerheid om aan dit avontuur te 
beginnen.” 

Waarom juist het Midden-Oosten?
“Wij hadden het verlangen om naar een 
land te gaan waar nog veel te bereiken is. 
Dit past goed bij de missie van CAMA 
Zending om te werken onder de minst 
bereikte volken op aarde. In dit land is 
maar 0,01% van de etnische bevolking 
christen. Het aannemen van Christus is niet gemakkelijk, 
want dat heeft veel sociale gevolgen. De lokale gemeente 
die wij hier ondersteunen, past goed bij ons en onze visie. 
Wij ervaren dat dit land voor óns heeft gekozen in plaats 
van andersom. Het is bemoedigend om de zegen van alle 
inzet te ontdekken en we zijn dankbaar daarin te mogen 
ondersteunen.”

Hoe zien jullie dagen eruit? 
Martijn: “Ik houd mij bezig met kerkenwerk in de breedste 
zin van het woord. Ik heb veel meetings met jongeren om 
relaties op te bouwen en om te horen wat er onder hen 
leeft. Ik spreek tijdens de diensten, ik leid bijbelstudies en 
ben onderdeel van het ‘church plant team’. De gemeente is 
namelijk bezig met het starten van een zustergemeente in 
een ander stadsdeel.” Rebecca: “Ik geef vijf dagen per week 
les. Vanuit mijn achtergrond als logopedist was dit even 
wennen, maar het gaat goed! Verder leren we de taal en zijn 

we vrijwilliger bij de English Conversation Group (red. een 
gespreksgroep waar lokale mensen hun Engels oefenen door 
te praten over allerlei onderwerpen). Het is heel leuk om op 
deze manier locals te leren kennen!”
 
Hoe is jullie ervaring tot nu toe? 
“Tot nu toe ervaren we dit werk als heel positief en 
merken we dat God het leidt. Alle nieuwe indrukken waren 
overweldigend, maar we zijn dankbaar voor hoe we hier 
ontvangen zijn. We kwamen hier met een open blik en dat 
heeft ons ook erg geholpen. Het is inspirerend om samen 
te werken met mensen die al jarenlange ervaring hebben. 
Natuurlijk missen we onze familie en vrienden, maar 
gelukkig kunnen we videobellen en whatsappen!”

Heeft de Corona-crisis impact op 
jullie werk of leefsituatie? 
“Corona heeft gelukkig niet veel invloed 
op onze dagelijkse werkzaamheden. 
De school is open en we kunnen iedere 
zondag naar de dienst. Wel moeten we 
overal een mondkapje op. Ook handen 
desinfecteren en afstand houden zijn 
hier de maatregelen en ouderen mogen 
alleen tussen tien en vijf uur naar buiten. 
De lokale bevolking heeft helaas veel 
te lijden onder de pittige economische 
omstandigheden. Er zijn veel daklozen 
op straat, doordat mensen hun baan zijn 
verloren. Dat is erg verdrietig om te 
zien.”

Wat hopen jullie te bereiken in dit zendingsjaar?
“In augustus zijn we aangekomen en we hebben ons in 
eerste instantie gecommitteerd om voor één jaar hier te 
dienen. We hebben een hart voor de kerk in Nederland en 
zien dit jaar als een voorbereidingsjaar voor ons werk in de 
toekomst. Maar wie weet wil God ons nog langer gebruiken 
op deze plaats. We bidden veel voor Gods doel met ons 
leven en waar Hij ons wil gebruiken. We hopen geestelijk 
te groeien in alle opzichten, te ontwikkelen in leiderschap 
en dienstbaar te zijn. Ook willen we de cultuur van dit land 
beter leren kennen en getuigen van Hem.”

Gebedspunten
We willen jullie vragen om 
gebed voor de bescherming 
voor onze gezondheid en 
geestelijke groei, voor de 
lokale bevolking en de 
regering van dit land en dat 
we fijngevoelig mogen zijn 
voor openingen om van 
Jezus te getuigen en Zijn 
liefde te kunnen delen.  

Vind je het leuk om op te hoogte te blijven? 
Via www.missionrefire.nl kan je je inschrijven voor 
onze maandelijkse nieuwsbrief!
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Wyke
Bokma

THE WAITINGROOM 
COLUMN

Al vanaf dat ik een klein meisje was, vind ik wachten heel 
moeilijk. Wachten tot de juf mijn vinger zag en ik eindelijk 
antwoord mocht geven. Wachten tot de koekjes in de oven klaar 
waren. Wachten op mijn beurt in de wachtkamer bij de huisarts 
en ik bij elke deur die openvliegt hoopvol wacht op: ‘‘Mevrouw 
Bokma?’’ Of op dat verlossende telefoontje dat ik was geslaagd 
of dat ik die droombaan had gekregen. Ook van de automatisch 
ingesproken voicemail van de helpdesk die me meldt: “Er zijn 
nog 5 wachtenden voor u”, krijg ik de kriebels. Wachten. Geduld 
is - zoals je kunt lezen - niet echt mijn forte.

Oké. Deze voorbeelden zijn natuurlijk minuscuul in vergelijking 
met de echt grote dingen waar we op wachten in ons leven. 
Het wachten op een partner waar je jezelf mee kunt delen, het 
wachten op de juiste baan, een huis, een plek waar je echt jouw 

thuis kunt bouwen. Misschien wacht je op een kindje waar je al zo lang naar 
verlangt. Het wachten tot er ingegrepen wordt in een situatie waar je zo graag 
doorbraak in zou zien. 

In deze kerstperiode kijken we uit naar het moment dat we herdenken en 
vieren dat Hoop en Liefde bij ons kwam in de vorm van een klein mensje. Ik 
word opnieuw stilgezet bij dat woord: wachten. Ver-wachten. Uitzien naar iets 
wat nog niet is. Hoeveel tijd besteden we eigenlijk aan wachten? Hoeveel tijd 
brengen we door in ‘the waitingroom’?

Het is een bekende plek voor mij, die waitingroom. Ik heb mijzelf er vaak, 
misschien zelfs onnodig, neergezet. Iedereen om me heen ging trouwen, 
kreeg kindjes en bouwde aan een leven samen. Ik vierde uitbundig, vol liefde 

en enthousiasme mee. Maar tegelijkertijd kon ik me ongelooflijk alleen en 
ellendig voelen in die waitingroom. Tot het moment dat ik me besefte dat ik 
helemaal niet alleen was in die waitingroom. Dat ik daar ook de kaarsjes kon 
aansteken en het gezellig kon maken. Dat ik de keuze had om juist slingers 
op te hangen en te vieren. Te vieren dat de Liefde en Hoop die mens werd 
zo graag naast mij komt zitten in mijn waitingroom. Dat Hij mij daar wil 
ontmoeten en tijd wil doorbrengen met mij. Ik wachtte niet alleen. Er werd 
ook op mij gewacht. En ik verwachtte niet alleen, maar ik werd ook verwacht. 

Misschien wacht jij ook, herken je de strijd en is geduld ook totaal niet jouw 
‘middle name’. Dan daag ik je uit om ook in jouw waitingroom de tafel te 
dekken, de muziek aan te zetten en het gezellig te maken. Want wachten kan 
ook zo’n waardevolle tijd zijn. Om comfortabel te leren zijn en jezelf voor te 
bereiden. Tot het moment dat de deur opengaat en je liefdevol zult horen: ‘Nu 
is het jouw beurt’.

 “Ik wachtte niet alleen.  
Er werd ook op mij gewacht.”
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2020 is bijna voorbij. Dit jaar zullen we nooit meer vergeten. 
Wat een jaar.
Een jaar geleden had nauwelijks iemand nog van Corona 
gehoord. Het was er al wel, maar ver weg. Wie van ons had 
gedacht dat het zo dichtbij zou komen? Ik niet in ieder geval. 
De één wat meer dan de ander maar we hebben 
allemaal de gevolgen ervan ondervonden. Veel 
mensen werden ziek. De één had nauwelijks 
klachten maar anderen weer meer. Sommigen 
werden zo ziek dat ze eraan overleden. 
In onze eigen familie hebben we er helaas ook mee 
te maken gehad. Mijn schoonvader werd in maart opgenomen op 
de IC…

Een moeilijke tijd brak aan. Voor hem zelf allereerst natuurlijk. 
Maar ook voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Omdat 
hij beademd moest worden werd hij meteen op de eerste dag in 
slaap gebracht. Vanaf dat moment brak er een onzekere tijd aan. 
Een tijd van hoop en vrees.

Vanwege de Coronamaatregelen konden en mochten we hem 
niet bezoeken. Dat was heel moeilijk. Met name voor mijn 
schoonmoeder met wie hij bijna 50 jaar getrouwd was. Maar ook 
voor mijn vrouw en de andere kinderen. Als je weet dat je eigen 
man en papa op de IC aan het vechten is voor zijn leven, dan 
wil je erbij zijn. We hadden naast zijn bed willen zitten om voor 
hem te bidden en hem te kunnen zegenen. Gelukkig konden we 
‘video-bellen’. 
Na een aantal dagen mochten we bellen met de IC-
verpleegkundige die pa verzorgde. Toen we haar in beeld kregen 
switchte zij de camera zodat we pa konden zien. 

Op Goede Vrijdag dit jaar preekte ik in Mozaiek en vertelde ik 
dat ik diep was geraakt door de handen van de verpleegkundige. 
Namens ons, pakte zij pa’s handen. Namens ons, streelde zij zijn 
armen. Namens ons aaide zij pa over zijn hoofd.
Die handen. Die verpleegkundige. Ik zal ze nooit vergeten. Ik zal 

haar nooit vergeten. Voor mij stonden en staan zij symbool voor 
de handen van Jezus. In Jesaja 53 lezen we dat ‘hij met ziekte 
vertrouwd was en onze ziekte droeg en dat hij ons lijden op zich 
nam…’ 

Net als Jezus koos deze verpleegkundige ervoor om, met gevaar 
voor eigen leven, besmet te raken. Ze keek niet weg maar raakte 
de wonden aan. 
Helaas is pa na een verblijf van drieënhalve week op de IC 
overleden. Pa is Thuis.

Dit magazine valt bij jou op de mat vlak voor Kerst. Een kerst 
die dit jaar zo anders zal zijn dan andere jaren. Het zal niet 
een kerst zijn met volle huizen en volle tafels of drukbezochte 
kerstnachtdiensten. 
Maar kerst blijft kerst! Het is en blijft, misschien beleven we dat 
dit jaar juist des te meer, een feest van hoop! 
Hoop. 
De Bijbel spreekt daar zo vaak over. 

In Lukas 4 bijvoorbeeld.
Aan het begin van de Jezus’ bediening lezen we dat hij een oude 
profetie uit Jesaja voorleest. 

Hij leest daar dit: 
De geest van God, de HEER, rust op mij, want 
de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het 
goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden 
hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te 
troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op 
hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een 
rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.
Om aan verslagen harten HOOP te bieden.  

Na het lezen van de profetie gaat Jezus zitten en voegt er nog 
één ding aan toe: 
‘Vandaag zijn deze woorden in vervulling gegaan.’ 
Vandaag. 
De oude vertaling zegt: Heden. 

De Geest van God de HEER, die op Jezus rustte, rust ook in het 
heden, vandaag, op jou! 
Het is dezelfde Geest. De Heilige Geest. 
En in navolging van Jezus mag jij in jouw omgeving in deze 
‘donkere dagen voor kerst’ hoop bieden aan verslagen harten. 
Net als die verpleegkundige op de IC mag jij dat ‘gewoon’ in 
jóuw omgeving doen. 
Door iemand te bemoedigen, of naar iemand te glimlachen, te 
helpen, iemand thuis uit te nodigen of voor iemand te bidden. 

De kans is groot dat 2020 dan ook in díe zin voor iemand een 
jaar wordt om nooit meer te vergeten! 

Arjan ten Brinke
OVERDENKING

EEN JAAR OM NOOIT MEER 
TE VERGETEN...

HET IS EN 
BLIJFT EEN 
FEEST VAN 

HOOP!
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ollie:
"We bouwen samen  
de kerstboom op"

kerst

Hoe vieren jullie het kerstfeest?
Sophie: Thuis bij papa en mama en Ollie en dan bouwen we 
samen de kerstboom op.
Ollie: Doopey onze hond heeft dan altijd een kerstmuts op! 

Wat vind je het allerleukste aan kerst?
Ollie: Al die lekkere hapjes en gourmetten!
Sophie: Eigenlijk vooral de kerstboom en ik vind het dan 
altijd heel gezellig dat er zoveel leuke muziek is.

Waarom vieren wij eigenlijk kerst?
Sophie: Natuurlijk omdat Jezus is geboren.
Ollie: Ja, het is het mooiste Kerstcadeau dat God aan ons gaf.

HÉ KIDS! OLLIE EN SOPHIE KENNEN JULLIE VAST AL 
LANG. IEDERE ZONDAG ZIJN ZE TE ZIEN IN DE KIDS 
LIVESTREAM VAN MOZAIEK. NATUURLIJK VIEREN 
OLLIE EN SOPHIE OOK KERST. MAAR HOE DOEN ZIJ 
DAT? WIJ VROEGEN HET AAN HEN.

met ollie  
en sophie
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sophie:
"Ik vind het wel heel 
gezellig al die lichtjes"

Tekst: Anneloes Mauer

Foto: Regina van de Munt

Wat is je favoriete kerstliedje?
Ollie: Ehh… Oh dennenboom? 
Sophie: Goed nieuws! En hier kan ik hele leuke gebaren bij doen. 
Zal ik het eens laten zien? 

Met kerst zien we overal lichtjes. Weten jullie waarom dat is?
Sophie: Omdat het altijd zo donker is, ik vind het wel heel 
gezellig al die lichtjes. 
Ollie: Jaaa, ikke ook! Het liefst lampjes met heel veel kleuren die 
dan heel vaak gaan knipperen.

Wat doen jullie het liefst tijdens de kerstvakantie?
Sophie: Knutselen, kerstkoekjes bakken en bij de oude buurvrouw 
brengen en ook tot heel laat bij papa en mama op de bank zitten…  

Ollie: Het kerstverhaal nabouwen met Lego! Bestonden 
cementwagens toen al denk je Sophie?

Sophie: Ik denk het niet Ollie…  

Deze kerst is heel anders dan andere jaren. Hoe zorgen jullie 
ervoor dat het tóch een groot feest wordt?
Sophie: Gewoon heel hard kerstmuziek in huis aanzetten en dan zo 
hard dat alle buren het horen en dan hierop dansen met papa en 
mama en soms ook met Ollie…

Ollie: Facetimen met opa en oma en aan Jezus vragen of hij bij 
iedereen in huis wil komen zodat het nog gezelliger wordt! 
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KENNISMAKEN MET

VOORGANGER VAN 
MOZAIEK0318

Nelinda Troost

Nelinda Troost is een echt familiemens, heeft 
een grote passie voor het leiden van aanbidding 
en is verknocht aan Veenendaal. Ze is getrouwd 
met Gerald en moeder van Joël, Sennah 
en Rosa. Vanaf de start van Mozaiek0318 is 
Nelinda actief betrokken bij de gemeente. Ze 
is een echte aanpakker en heeft haar taken 
binnen de gemeente de afgelopen jaren steeds 
verder uitgebreid. Sinds september 2020 is zij 
voorganger van Mozaiek0318. 

Zang en aanbidding als rode draad in het leven 
Ik vind het heel bijzonder dat ik deze rol als voorganger 
mag vervullen. Die ambitie heb ik nooit gehad. Mijn werk 
zat vooral in de muziek. Daar heb ik zelf diverse banen in 
gehad. En ik ondersteunde Gerald in zijn werk als zanger. 
Ik deed bijvoorbeeld de administratie en de boekingen, 
maar zong ook mee bij concerten. Ik geloofde dat dit de rol 
was die God voor mij had in Zijn Koninkrijk en daar was 
ik tevreden mee. Toen kwam de Sing-in; een interkerkelijke 
aanbiddingsavond eens in de maand op zondagavond. Daar 
ontdekte ik dat God nog een rol voor mij had weggelegd 
als aanbiddingsleider. Ik kreeg hier zóveel energie van en 
ontdekte dat dat echt een ‘taal’ is die ik spreek. Dat heb ik 
vijftien jaar lang met veel plezier gedaan. 

Van aanbiddingsleider naar voorganger  
Ik ben vanaf het begin betrokken bij Mozaiek0318. Eerst 
als aanbiddingsleider en daarna kwamen er steeds meer 
taken bij, zoals het spreken voor de gemeente. Dat vond ik 
reuze spannend. Want een preek is echt wel wat anders dan 
aanbidding leiden. Je kunt niet leunen op de band, je moet het 
echt zelf doen. Het moet theologisch onderbouwd zijn. Er moet 
een goede lijn in het verhaal zitten. En natuurlijk wil je ook 
nog boeiend vertellen, zodat je de aandacht vasthoudt. Er zit 
dan ook heel veel voorbereiding in zo’n preek in de vorm van 
gebed, studie, overdenken en schrijven. 
Op een dag zei Ido, één van de voorgangers: ‘‘Ik zie in jou de 
eerste vrouwelijke voorganger van Mozaiek.’

Leven onder Gods leiding
We hadden het wel vaker over uitbreiding gehad van taken 
en mijn rol in Mozaiek. Maar voorganger? Zo zag ik mezelf 
nog niet. Ik had ook geen ambities in die richting. Vanuit 
gesprekken hierover ben ik eerst Service Pastor geworden en 
werd ik verantwoordelijk voor alle diensten. In die rol kreeg 
ik de gemeente in de volle breedte op het oog. En had ik nauw 
contact met de voorgangers.Langzaam maar zeker werd ik 
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onderdeel van het voorgangersteam. Toen merkte ik: ‘dit is mijn 
plek, ik ben hier een goede aanvulling’. Ik ervaar hierin heel 
sterk Gods leiding. Hij opent telkens deuren voor me, die ik zelf 
niet voor ogen had. 

Een beslissing van het gezin
Voorganger worden is geen beslissing die je zomaar neemt. 
Het is een grote stap voor mijzelf, maar ook voor ons gezin. 
Gerald en ik hebben daar veel gesprekken en gebed aan gewijd. 
We werken al heel lang samen, nu ga ik wat meer mijn eigen 
weg. Uiteindelijk was ik er voor mezelf wel uit dat ik deze rol 
graag op me wilde nemen. Toch heb ik uiteindelijk de keuze bij 
Gerald gelegd, omdat ik wilde dat het echt een beslissing van 
ons beiden was. Ik ben ontzettend dankbaar dat hij me volledig 
steunt en aanmoedigt in deze nieuwe bediening. 

Bevestiging vanuit de gemeente
Ook vanuit de gemeente krijg ik ontzettend warme reacties. 
Dat ze het een logisch vervolg vinden. En dat ze het tof vinden 
dat er een vrouwelijke voorganger is. Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoe bemoedigend en motiverend het is om die 
bevestiging en dat vertrouwen te krijgen!

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het 
wel kan”
Het voorgangersteam is een mooie mix van personen en 
persoonlijkheden. Met van nature allemaal onze eigen 
kwaliteiten. Ik denk dat ik als vrouw mooi mijn eigen kleur 
aanbreng in dit team. Daarnaast ben ik een enorme aanpakker. 
Als we vandaag iets besluiten, dan heb ik dat het liefst morgen 
geregeld. En wanneer het dingen betreft die compleet nieuw 
voor me zijn, dan gebruik ik regelmatig de quote van Pipi 
Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het 
wel kan!” Natuurlijk stap ik niet overal onbezonnen in. Zo ben ik 

nu heel veel aan het lezen ter voorbereiding op preken en volg ik 
een studie Theologie. En vertrouw ik op God dat Hij er voor mij 
is en mij zal helpen in deze nieuwe rol. Het is zeker in deze tijd 
gek om te starten als voorganger. Ik zou natuurlijk het liefst met 
de gemeente fysiek bij elkaar zijn. Ik kijk er dan ook enorm naar 
uit om straks weer meer met mensen in contact te staan. 

Wij zijn de kerk, kijk naar elkaar om
Juist in deze tijd zou ik het zo mooi vinden als we als kerk ons 
des te meer bewust zijn dat ‘wij’ de kerk zijn. Dat we verder 
kijken dan onze samenkomsten. En nadenken over wat het voor 
ons persoonlijk inhoudt om kerk te zijn. Hoe kan ik inhoud en 
betekenis geven aan het ‘kerk-zijn’? Welke gaven en talenten 
kan ik inzetten voor mijn omgeving? Naar wie kan ik omkijken? 
Sommige mensen zijn helemaal klaar met de livestreams, 
dat snap ik. Hoe kunnen we iedereen toch blijven bereiken? 
Daar proberen we nu echt op in te springen, maar 
tegelijkertijd hebben we als Mozaiek daar ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid in. Wij zijn samen de kerk, het lichaam 
van Jezus. Een lichaam bestaat uit vele delen, elk deel is 
verschillend en heeft juist daarom de ander nodig. Wat 
ontzettend mooi dat God ons op die manier gebruikt om samen 
iets te weerspielen van zijn zoon Jezus aan een wereld die zo 
verlangt naar hoop. Mijn verlangen is dat we als kerk in deze 
tijd meer dan ooit hoopdrager zullen zijn.

Als we vandaag iets 
besluiten, dan heb ik dat het 

liefst morgen geregeld

Tekst: Wilma Koppenaal

Foto: Lisa Hoogmoed | Regina van de Munt
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SAMEN KERK ZIJN
Hoe gaat dat digitaal?

We missen elkaar. De gezamenlijke aanbidding. De koffie na de dienst. De spontane 
gesprekken. De Grow- avonden. Sinds corona is onze kerkgang anders en beleven we dat 

allemaal op onze eigen manier. Enkele Mozaiekers vertellen over hoe zij de diensten 
en het ‘samen kerk’ zijn ervaren. Want naast het ‘missen’, is er nu ook meer tijd voor 

elkaar, meer tijd voor omzien naar elkaar en is het bovenal een tijd van hoop. 

Dick en Marleen Brouwer
Dick is Teamleider van de kosters en Marleen helpt altijd bij het avondmaal. 
Een drukke bediening, met veel ontmoetingen. Dat valt nu weg. Ze hopen 
dan ook dat samenkomsten snel weer mogelijk zijn. 
“We missen het contact met de mensen. We waren er elke zondag druk mee 
en genieten daar enorm van. Samen verzorgden we de avondmaaldiensten, 
dan waren we wel van zeven uur ‘s morgens tot vier uur ‘s middags bezig. Dat 
viel helemaal weg. In de zomer zijn we met diverse pilots bezig geweest om 
begin september weer diensten op te kunnen starten. Dick zette de kosters 
verdeeld over de zondagen in, zodat iedereen elkaar weer eens zou zien. Ze 
hadden er allemaal zin in om weer aan de slag te gaan. Er was één dienst 
per zondag en de beleving was wel even anders dan voorheen. Er moesten 
hekken worden geplaatst, koffie werd gegeven met grote tafels ertussen, 
looproutes moesten worden gevolgd en er stonden stippen waar de stoelen 
moesten staan. Een hele coördinatie. Maar ontzettend fijn om iedereen weer 
te zien! Om samen te zijn en de dienst te luisteren. Erg jammer dat dat nu 
niet meer kan. We spreken nu natuurlijk veel minder mensen. Met de kosters 
hebben we wel appcontact. En een paar komen wel eens op bezoek, dat is fijn 
en gezellig. We hopen dat we snel weer veilig samen kunnen komen. “

Matrick en Riande  
Hazeleger 

Het stel is al vijf jaar deel van Mozaiek0318. Riande zingt 
en Matrick zit in het koffieteam. Het zingen gaat door, maar 
koffieschenken hoeft nu niet. Met kerkvrienden kijken ze de 
livestream. “Normaal gesproken zijn we elke week van de partij. 
En nu nog steeds, maar dan vanuit huis. We doen dan echt mee 
met de dienst, zoals we dat in de Basiliek ook deden. Meestal 
schuiven we de bank naar achteren, zodat we veel ruimte hebben 
voor de tv. En staan we op bij de aanbiddingsliederen en zingen 
uit volle borst mee. Dat helpt ons om de dienst te beleven. Want 
hoewel geloof natuurlijk meer is dan gevoel, is toch dat gevoel 
voor ons wel een belangrijk onderdeel. Dat is dan ook wat we 
het meeste missen nu er geen fysieke diensten mogelijk zijn, de 
gezamenlijke Worship. Riande zingt in het Worshipteam, dat gaat 
nu gewoon door. Hoewel dat anders is dan voorheen, is het fijn 
dat je op deze manier mensen van de kerk ontmoet en de Worship 
samen kan beleven. Matrick zit in het koffieteam, dat staat nu 
helemaal stil. Heel af een toe is er een berichtje in de groepsapp. 
Maar de echte ontmoeting die mist. Het liefst rijden we dan ook, 
zodra dat weer veilig kan, elke week naar de Basiliek!”
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Carina en Michel hebben samen 3 kinderen.  
De jongste van het stel, zoon Mattias van 10, kijkt af en toe nog naar 
Ollie en Sophie. De livestream kijken vinden ze best relaxt,  
maar het contact met anderen missen ze erg. 
“We waren al gewend om naar de dienst van elf uur te gaan. Eerst lekker 
rustig opstarten met het gezin, dan naar de kerk. Voor ons wordt de 
livestream dan ook op het perfecte tijdstip uitgezonden. Soms kijken 
we met het ontbijt er nog bij, in ons ‘huispakkie’. Eigenlijk is het heel 
gezellig. We proberen wel actief mee te doen en betrokken te zijn bij 
de dienst, om te voorkomen dat het ‘een tv-programma’ kijken wordt. 
Doordat je weet dat je met zoveel anderen tegelijk die livestream kijkt, 
voelt het een beetje als samenkomen. Toch missen we de gemeen-
schapszin enorm. Carina mist haar bediening in  Ministry: fysiek samen 
met mensen bidden. En samen bezochten we nieuwe delen bij hen 
thuis, om hen welkom te heten. Er valt dus wel een gat. Gelukkig zien 
we ook de positieve kant. Mozaiek blijft wel echt Mozaiek, de sfeer en de 
invulling van de dienst blijft zoals die was. We zijn als kerk ongelofelijk 
inventief en wendbaar. Razendsnel werden de livestreams opgezet, er 
worden nu podcasts gemaakt en mensen zien nog meer om naar elkaar.  
Op die manier zie je echt het Evangelie in uitvoering.’

Carina en Michel Koerting 
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De kerk als plek voor sociale ontmoetingen mist  
enorm. Tegelijkertijd merken David en Roze marijn dat er ook 
meer tijd en ruimte ontstaat voor mooie ideeën en gesprekken. 
“We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we niet met z’n 
allen in de Basiliek de diensten kunnen bijwonen. De kerk is een 
plek waar je makkelijk sociale contacten opdoet, dat gebeurt 
nu minder. De online dienst is dan echt wel een lichtpuntje. 
We vinden het eigenlijk wel relaxt om vanaf de bank met een 
goede kop koffie de livestream te volgen. Zeker nu we hond Joep 
hebben, is dat makkelijk. Tegelijkertijd vinden we het soms ook 
lastig om ons geloofsleven vorm te geven in deze tijd. Dingen die 
zo vanzelfsprekend waren, moet je nu bewust opzoeken. Zoals de 
stille tijd als je in de auto zit op weg naar het werk. Die is er niet 
meer. De spontane bakjes koffie zijn er minder. Je moet daar actief 
naar op zoek. Wat we dan mooi vinden, is dat het juist nu een tijd 
van verbinding is. Voor bezinning en tijd voor elkaar. Nu we na de 
dienst toch naast elkaar op de bank zitten, praten we bijvoorbeeld 
uitgebreider na over de preek. Ook in contact met vrienden merken 

we dat dat nu makkelijker gaat. Al pratend komt het gesprek sneller op geloofsbeleving en hoe anderen dat ervaren. Op die 
manier brengt het dus voor ons ook mooie dingen.”

Tekst: Wilma Koppenaal | Foto: Regina van de Munt, Christiaan Zielman, Lisa Hoogmoed

David en Rozemarijn
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Een jaar om samen te vieren

Mozaiek Kenia
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Wat kan er in een jaar gebeuren? Weet je nog die 
Kenia zondag van vorig jaar? Kees Kraayenoord 
stelde de hoopvolle vraag: ‘Wat als het lukt om 
na vandaag die kerk te bellen en hen te vertellen 
dat ze 250 kinderen uit extreme armoede 
kunnen gaan redden?’ Dat werden er behoorlijk 
wat meer: 570. Inmiddels kunnen we hier, na 
de dienst van 8 november jl., bijna vijfhonderd 
kinderen bij optellen. Dat zijn 1.047 verhalen. 
Verhalen die verbinding leggen tussen hier en 
daar. Over geloof, over hoop, over liefde. Dat is 
feest hier in Nederland, daar in Marsabit én in de 
hemel!

Geen éénrichtingsverkeer
Wat kan er nou gebeuren in een jaar? 
Meer dan we dachten. De wereld ging 
op slot, we kwamen thuis te zitten. Maar 
desondanks bleven we één. We zijn 
als gemeenten een geweldig avontuur 
aangegaan! En het heeft zowel daar als 
hier impact. Kinderen in Kenia krijgen 
eten, schoolgeld, medische zorg en een 
plek in het project van de kerk. Kinderen 
hier in Nederland leren dankbaar te 
zijn voor wat ze hebben, te delen en te 
bidden voor hen die niet ‘zomaar’ naar school kunnen. Tieners 
daar krijgen zelfvertrouwen en de moed om nieuwe hoop te 
hebben. Een aantal tieners hier stopte met roken. Ze beseffen 
dat dit gezonder is, maar ook dat zij met het uitgespaarde geld 
een kind kunnen sponsoren. Ouders in Marsabit hebben een 
zorg minder. Ouders hier kozen ervoor om een extra kind zorg 
te geven.

En er gebeurde nog meer… 
Scholen in Marsabit en omgeving konden watertanks 
neerzetten om te kunnen voorzien in de behoefte van schoon 
drinkwater voor de schoolgaande kinderen. Ondernemers 
sloegen de handen ineen en zagen hun onderneming dubbel 
‘winst’ maken, omdat ze konden uitdelen van wat God hen 
éérst gaf. Er werden maar liefst 22 watertanks geïnstalleerd 
in Marsabit en omgeving, waardoor gezinnen niet meer 
afhankelijk zijn van waterverkopers (die onveilig en zout water 
verkopen en waar veel te ver voor moet worden gereisd). Nu 
hebben de gezinnen toegang tot schoon drinkwater. 
Meer dan drie duizend brieven gingen afgelopen jaar tussen 
Marsabit en Mozaiek heen en weer. 
Ook boden we noodhulp in tijden van Corona; letterlijke hulp 
in een vergeten gebied. We zien hoe God voor ons zorgt, ook al 
wonen we op verschillende plekken. We voelen ons met elkaar 
verbonden. 

Wat kan er gebeuren in een jaar? 
Met zestien partnerkerken in Marsabit en Isiolo kan er nog 
zoveel meer dan we een jaar geleden verwachtten. Wat kan er 

gebeuren in een jaar? Meer dan je denkt. Elke brief maakt een 
verschil, je liefde maakt verschil. Want Jezus, die ons aan elkaar 
gaf, Die maakt het verschil. 

Ondernemers gezocht: jouw investering verandert 
levens!
De groep ondernemers groeit nog steeds en de passie en het 
enthousiasme om nóg meer impact te hebben in dit gebied 
ook. We zijn nog steeds op zoek naar ondernemers die 
willen investeren én meedenken om samen het verschil te 
mogen maken. De slogan ‘Samen Werken = Samen Winnen’, 
gerelateerd aan dit project, past misschien wel uitstekend bij 
jou als ondernemer. Je hebt vast al eerder de keuze gemaakt om 

vanuit een ondernemende gedachte samen te 
werken met winst als resultaat. Wil je helpen? 
We gaan graag met jou in gesprek. Neem 
contact op via contact@mozaiekkenia.nl. 
Bouwen aan een plek van hoop is winst voor 
Marsabit, voor je bedrijf en voor jou!

Delen = vreugde verdubbelen
Het delen van jouw enthousiasme voor dit 
project werkt krachtig. Op de website vind 
je de film met unieke beelden vanuit Kenia. 
Wil jij de filmbeelden delen in jouw netwerk, 
zodat deze een nóg grotere invloed kunnen 

hebben? En heb jij het verhaal hoe je ineens een gezinslid erbij 
kreeg al op de socials gedeeld? Of verteld op welke manier jij 
in verbinding staat met het Mozaiek Kenia project? Deel op 
de socials met de hashtag #mozaiekkenia en door het taggen 
van @mozaiek033 en @mozaiek0318. Laten we een golf van 
gerechtigheid creëren en elkaar inspireren en bemoedigen met 
onze verhalen!

Meer weten over het sponsoren van een kind en/of de 
voorgang van het project? Ga naar www.mozaiekkenia.nl of 
stuur een mailtje naar contact@mozaiekkenia.nl. 

Het voelde direct 
als een team 
dat samen een 

avontuur aanging

Tijdens de speciale Kenia dienst/livestream op 8 
november jl. kon je een eigen dank- of gebedspunt 
inleveren voor onze broers en zussen in Kenia. De 
gebedspunten waren bijna niet bij te houden, meer dan 
2.400 reacties kwamen binnen! Wát een verbinding van 
ons als gemeente spreekt daaruit. We zijn er als team 
nog stil van. Hartelijk bedankt!

Tekst: Wendy van Amerongen en Marike Schippers (projectgroep Mozaiek Kenia) | Foto:  Compassion
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Ook dit jaar is er een groep kinderen die hard geoefend heeft voor een bijdrage aan de 

kerstdienst. Toch is ook deze bijdrage anders dan anders; ouders tot aan de deur, geen 

publiek en dus ook geen complimentjes na afloop. Desondanks brengen deze kinderen 

met veel enthousiasme de kerstboodschap naar vele huiskamers. 

JULIA (10 jaar):
“Ik vind ‘Groot nieuws’ het leukste lied dat we als 
koor zingen. Je kunt er lekker bij bewegen en ik 
vind het gewoon leuke muziek. Nu hebben we geen 
publiek. Dat is best jammer, want dan zien we ook 
geen blije gezichten. Mensen kunnen ons nu ook geen 
complimenten geven. Zo van ‘je hebt het goed gedaan’.”

Amelie (10 jaar):

“Ik vind het lied ‘Eer zij God in onze dagen’ een 
heel mooi lied, omdat ik het leuk vind om met 
verschillende tonen te zingen. Het is nu wel iets 
minder leuk, nu we zonder publiek gaan zingen. Als 
ik zing voor publiek, dan krijg ik een soort schok door 
me heen. Nu ook wel, maar het is toch anders. De 
mensen kijken achter een schermpje mee. Het gevoel 
zal wel anders zijn, denk ik.

ANNE LOUISE (10 jaar): 
“Ik vind het leuk om bij dit koor te zitten, want dan 
kan je lekker zingen. Je bent gezellig bij elkaar. Maar 
we staan straks op het podium zonder publiek. 
Dat is best jammer, want mensen kunnen nu niet 
meeklappen. Het is wel leuk dat we weten dat er heel 
veel mensen kijken. Daar ben ik nog steeds blij mee. 

Het 
kinderkerstkoor 

van Mozaiek
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ROWEN (9 jaar):
“Ik zing al best vaak bij een koor. Ik ben bij school op het 
koor geweest, een keer bij Luna, bij het gospelkoor voor 
kinderen en nu dus bij het kerstkoor. Het is dit jaar niet 
heel leuk, want er mag niemand komen kijken. En er 
mogen ook niet veel mensen bij elkaar in huis komen. Ik 
wens alle mensen een fijn kerstfeest.”

NOOR (9 jaar):
“Ik vind het leuk dat ik samen met een vriendinnetje 
bij het kerstkoor zit. Zingen vind ik gewoon erg leuk. 
Ik vind ‘Ere zij God’ het mooiste lied dat we zingen. Ik 
vind de melodie en de woorden allebei mooi. 
Er zitten veel mensen in de kerk, die ik nu niet zie en 
die mis ik wel. Nu kan ik voor ze zingen. 
Ik wens alle mensen dat ze in God gaan geloven. En ik 
hoop dat we volgend jaar weer mogen zingen en dan 
met publiek.”

Tekst: Anja Diepeveen | Foto: Regina van de Munt

EMMA  (10 jaar): 
“Het is eigenlijk wel heel gek om nu bij het koor te 
zingen, want we staan straks voor een camera te 
zingen. Je hebt dan helemaal niet in de gaten dat er 
veel mensen kijken. Als je dat maar weet, dan is het 
nog steeds leuk om te zingen.

Jem  (9 jaar):

“Je zingt natuurlijk niet zomaar. Daarom vind ik het 
leuk om bij dit koor te zingen. Ook al is het zonder 
publiek dit jaar. Dat is wel minder leuk, maar wel 
beter. Als er ook maar een persoon komt die Corona 
heeft, dan krijgt iedereen het. Dus het is wel beter 
zo.
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NIEUWE YOUTH PASTORS VOOR MOZAIEK0318: 
CHESRON EN ESMEE SMINIA

Leven in de 
‘We Are Young’

brouwerij! 

Esmee zag de vacature voor een nieuwe Youth Pastor 
voorbijkomen en werd direct enthousiast; dit was wat 
ze altijd al wilde! Met jongeren werken is haar passie, 
maar ook werken met en voor God. Al deze zaken leken 

samen te komen in deze vacature. Het sollicitatieproces liep 
alleen anders dan verwacht; Mozaiek0318 kwam tot de conclusie 
dat de vacature anders moest worden ingevuld, maar wist nog 
niet precies hoe. Via een omweg kwam het voorgangersteam 
toch weer terecht bij Esmee en Chesron. Sinds november zijn zij 
officieel in dienst bij Mozaiek en hebben grote plannen voor de 
jeugd.
Esmee: “Mozaiek vindt het belangrijk om te gaan werken aan 
twee belangrijke aspecten, die generaties lang van groot belang 
zijn voor jongeren; muziek en identiteit. Chesron is volledig 
gefocust op muziek en ikzelf op identiteit en persoonlijke 
ontwikkeling. Dat kwam dus heel mooi samen.” Chesron: “We 
hadden eigenlijk al jaren het verlangen om jongerenwerk te 

gaan doen, maar wisten niet goed wanneer en hoe. Dat is dus 
nu gekomen door twee dagen per week als Youth Pastors bij 
Mozaiek te gaan werken.
Sinds de komst van het coronavirus is We are Young zeker niet 

meer wat het was; de clans zijn te groot om bij elkaar te mogen 
komen en evenementen zoals WAY Church zijn al meerdere 
keren niet doorgegaan. Het lijkt dan ook een vreemd moment om 

“Door met nieuwe 
dingen te komen, kunnen 
we ze weer boeien”
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te starten met een nieuwe functie als Youth Pastor. 
Toch denken Chesron en Esmée daar anders over. 
Esmee: “Je kunt rustig aan de basis bouwen. Je 
hebt even geen evenementen, waarvoor je moet 
rennen. Je hebt de mogelijkheid om te kijken naar 
het team en de jongeren. We ervaren mede vanuit 
WAY Care dat er veel jongeren zijn die te kampen 
hebben met eenzaamheid. We kijken nu goed hoe 
we contact kunnen leggen met jongeren om te 
laten weten dat we er voor hen zijn.” De nieuwe 
Youth Pastors hebben al een behoorlijke start 
gemaakt met het leggen van die basis. Zo voerden 
ze gesprekken met de mensen binnen het WAY 
team, stuurden de ouders van alle jongeren een 
brief, bekeken de mogelijkheden om WAY Care 
uit te breiden en onderzochten ze hoe social media 
nog beter in te zetten is om jongeren te bereiken. 

“Jongeren moeten weten dat we toegankelijk zijn. Dat het niet vreemd is om 
contact op te nemen. En dat je altijd bij ons terecht kunt”, aldus Esmee.

Chesron en Esmee hebben een duidelijke wens voor de jeugd. Esmee: “We 
richten ons eigenlijk op drie dingen. Allereerst willen we de enorm toffe 
mensen binnen het team dienen. We willen hen helpen om hun talenten 
op de juiste manier in te zetten. Daarnaast willen we dat de jongeren een 
plek binnen de kerk vinden waar ze zich veilig voelen, waar ze echt gezien 
worden en waar ze terecht kunnen met hun vragen. En ten derde willen we 
ook een plek bieden aan jongeren buiten de kerk. Uiteindelijk willen we 
ook een platform oprichten met toffe muziek, videoclips, Youtube-video’s, 
podcasts, preken, enzovoort.” Chesron: “Ja, inderdaad. Je kunt het eigenlijk 
samenvatten in ‘jongeren op een nieuwe, frisse manier kennis laten maken 

van het evangelie’. Door met nieuwe dingen 
te komen, kunnen we ze weer boeien. Zodat 
het ook weer cool is om naar een kerk te 
gaan.”

WIE ZIJN CHESRON & ESMEE?
Chesron (26 jaar) en Esmee (24 jaar) zijn anderhalf jaar 
getrouwd en wonen in Amersfoort. Chesron is muziekdocent 
bij evangelische middelbare school De Passie in Utrecht, 
docent bij muziekschool Elevate in Veenendaal, tekstschrijver 
en artiest. Esmee studeert Toegepaste psychologie en is 
ambassadeurs coördinator bij IJM (International Justice 
Mission). Bij Chesron en Esmee is er altijd voldoende eten 
in huis! Gastvrijheid is dan ook erg belangrijk voor hen. Het 
stel is bewust in een ruim huis in Amersfoort gaan wonen om 
jongeren thuis te kunnen ontvangen. Ze stellen hun huis open 
voor jongeren, die even behoefte hebben aan een luisterend 
oor of een veilige plek om welke reden dan ook. Chesron 
en Esmee: “Wij staan voor lekker jong, chillen, genieten en 
lekker relaxed!”

Ook aan het werk met en voor jongeren?
We Are Young heeft nog hulp nodig!
Mail naar: weareyoung@mozaiek0318.nl

Tekst: Anja Diepeveen | Foto: Roos Paauwe
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Richard Henken is sinds twee jaar teamleider 
financiële zorg als onderdeel van Serve. Hij 
vertelt: “Als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan 
zijn er best een aantal financiële hulpvragen 

binnengekomen. Veelal zijn het behoorlijk intensieve 
situaties. Je moet dan denken aan zulke ernstige problemen, 
dat escalatie dreigt. Mensen die hun rekeningen niet meer 
kunnen betalen, hun schulden oplopen en daardoor hun 
financiële situatie bijna instort. Als zo’n hulpvraag bij Serve 

binnenkomt, zijn er best mensen bereid om te helpen, maar 
is de situatie te complex voor een vrijwilliger. Daarbij is het 
ook belangrijk dat je bij financiële hulpvragen de juiste 
begeleiding biedt. Daarom hebben we binnen Serve besloten 
om die financiële kant professioneler vorm te gaan geven. 
Eén van de conclusies was, dat financiële hulpvragen alleen 
opgepakt worden door vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn. 
Om dit te kunnen realiseren, hebben we contact gezocht met 
Schuldhulpmaatje.”

Mozaiek  
werkt samen met 
Schuldhulpmaatje
‘Onze omgeving dienen’ is één van de pijlers van Mozaiek. De afdeling Serve doet 

hier recht aan door praktische noodhulp te bieden waar dat nodig is. Het team helpt 

regelmatig met verhuizingen, knappen tuintjes op en ga zo maar door. In verhouding 

krijgt het team van Serve minder hulpvragen binnen over financiële zaken. Kijkend 

naar de landelijke cijfers, zagen zij dat er meer aandacht nodig is binnen Mozaiek voor 

gezinnen en huishoudens met financiële problematiek. Eén van de actiepunten die 

hieruit voortkwamen, was een samenwerking met Schuldhulpmaatje.

Tekst: Anja Diepenveen | Foto: Dreamstime

44



Trudy Doornhof is team coördinator relatiebeheer bij 
Vereniging Schuldhulpmaatje. Zij vertelt: “Wij helpen 
graag. Het liefst preventief, maar ook bij het oplossen 
van schuldproblematiek. Uitgangspunt hierbij is dat we 
uit naastenliefde willen opkomen voor de kwetsbare 
mensen in onze samenleving. Dat zien we als Bijbelse 
opdracht en wij zijn dan ook ontstaan vanuit het feit 
dat een aantal jaren geleden een aantal kerken de 
handen ineen sloegen om deze problematiek aan te 

pakken. Wij willen gewoon dat mensen ergens terecht 
kunnen. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft 
problematische schulden. Inmiddels werken we samen 
met verschillende landelijke organisaties en hebben we 
al zo’n zevenentwintighonderd vrijwilligers. Het is een 
groot probleem dat we dan ook groots aanpakken. Vorig 
jaar hebben we bijna achtenzeventigduizend mensen 
in Nederland kunnen helpen. We zijn dankbaar dat 
we veel mensen mogen helpen vanuit een 
samenwerking met kerkelijke 
gemeentes. En nu dus ook 
met Mozaiek.”

Eén op de vijf 
huishoudens in 
Nederland heeft 
problematische 

schulden

Een voorbeeld uit de praktijk:

Financiële zorgen...
Je kunt er zomaar mee geconfronteerd worden. Je 
denkt vaak: “Dat overkomt mij niet”. Maar niets is 
minder waar.

Voor ik mijn huidige man leerde kennen, heb ik jaren in de 
bijstand gezeten. Dat is absoluut geen vetpot. En toch is het te 
doen. Creatief leren omgaan met de middelen die er zijn.
Hulp vragen aan instanties die er zijn om jou te helpen.
Kleding kreeg ik vaak van familie en vrienden.  Dus ik was wel 
gewend om met weinig (minder) rond te komen.
Mijn man en ik leerden elkaar kennen en er was meteen een klik.
Hij had een eigen huis en ik woonde met mijn kids in een 
huurwoning.
We maakten trouwplannen en kozen ervoor om in het belang van 
de kinderen in mijn huurwoning te blijven wonen. Het huis van 
mijn man werd in de verkoop gezet.
In de tussentijd verhuurden we deze woning en daarvan konden 
we de hypotheek betalen.
Geen vuiltje aan de lucht zou je denken. Ware het niet dat het 
huis van mijn man op een vakantiepark stond. We mochten het 
‘ineens’ niet meer verhuren...
Verkopen lukte absoluut niet in die periode, want wie koopt juist 
daar een huis? En dat met alle commotie die er destijds was over 
parken.
Uiteindelijk moest de bank overgaan tot verkoop bij opbod. 
Helaas bleef er een behoorlijke restschuld over.
Wij hebben zelf goed overleg gehad met de bank en een passende 
oplossing kunnen vinden in de vorm van een maandelijks bedrag 
dat we betalen.

Het is geen vetpot. Soms is de maand langer dan het loon, maar 
op zo wonderlijke wijze ervaren we steeds weer dat God voorziet. 
We leven zuinig en spitten de reclames door. Proberen elke 
maand een klein bedrag te sparen voor onvoorziene uitgaven.
Vakantie zit er nog niet in, maar Nederland is prachtig. Geluk zit 
in hele kleine dingen. Gelukkig mogen wij dit zien en ervaren en 
we voelen ons rijk met de liefde voor elkaar.
God voorziet ons elke dag in wat we nodig hebben.
Natuurlijk is het best wel eens moeilijk, dat zal ik niet ontkennen.
Maar er samen het beste van maken, dat lukt ons nog steeds.
We zijn niet rijk, maar wel erg gelukkig en tevreden.

ICV

Heb je vragen over financiële problematiek? Of ben je op 
zoek naar een Schuldhulpmaatje?  Overleg met Serve is 
altijd mogelijk. Serve gaat vertrouwelijk met jouw gegevens 
om. Mail gerust naar serve-financien@mozaiek0318.nl
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OVER
MOZAIEK

Mozaiek0318: Carola Twilt | Mozaiek033: Eveline de Jong
Binnen 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. 

Een onderdeel van onze visie is ‘onze omgeving dienen’.  Binnen 
Serve verlangen we ernaar om Gods liefde ook uit te delen buiten 
onze gemeentes en daarmee praktische hulp te geven aan hen die 
dat nodig hebben.

Mozaiek0318: Marco van Schoonhoven 
Mozaiek033: Zeger van Twillert
Facility en beheer zet onder meer iedere zondag alle stoelen 
klaar, verzorgt het parkeren en zorgt dat na afloop van de 
diensten en activiteiten alles weer netjes schoon is. 

Mozaiek0318: Chrissy-Anne Lammers en Hilde Stapert  
Mozaiek033: Everdien Molenaar
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318 en Mozaiek033 
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de gemeentes, onze 

CARE & SERVE

FACILITY EN BEHEER

COMMUNICATIE

Mozaiek0318: Herman Pol  
Mozaiek033: Liesje Boerema
Events is een team van projectleiders die de verschillende 
bedieningen helpt en verbindt bij het organiseren van grote en 
kleine activiteiten buiten de reguliere zondagen. 

Mozaiek0318: Frits Versluis 
Mozaiek033: Jelle Elderkamp
Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de 
middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen 
onze gemeente. Ze dragen zorg voor de collectes, boekhouding, 
innen van de gelden en denken daarnaast kritisch mee over 
nieuwe uitgaven.

Mozaiek0318: Johan Ravesloot 
Mozaiek033: Annemarie Hubers
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.
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.  
Zie www.mozaiekgrow.nl voor het volledige aanbod.

EVENTS

FINANCIËN

GROW

Mozaiek is een kerk waar je welkom bent, zoals je bent. Wij 
geloven dat Jezus van je houdt. Wie je ook bent, waar je ook 
vandaan komt en wat jouw verhaal ook is. Of je leven nu in puin 
ligt of alles op rolletjes loopt. 
Daarom heten we Mozaiek. Wij zijn een kunstwerk van 
gebrokenheid en Jezus is de Kunstenaar. Hij maakt van onze 
puinhoop en ons succes, onze twijfel en ons geloof een fantastisch 
mooi kunstwerk: een mozaïek. 

HOE WERKT HET? 
Een overzicht van het leidersteam van zowel Mozaiek0318 als 
Mozaiek033. 

VOORGANGERSTEAM MOZAIEK0318
Ido Buwalda, Kees Kraayenoord, Johan Ravesloot en Nelinda 
Troost

VOORGANGERSTEAM MOZAIEK033
Arjen ten Brinke en Emiel Hop

RAAD VAN OPZIENERS (OUDSTENRAAD) 

MOZAIEK0318
Bert Bosscha, Rommy van Harten, Ejo en Akke Smit,  Freek Twilt 

MOZAIEK033
Jaap de Graaf, Johan Westerink, Eddy van den Berg, Danielle de 
Graaf

BEDIENINGEN EN VERANTWOORDELIJKEN

Mozaiek0318 en Mozaiek033: 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 websites van Mozaiek0318 
en Mozaiek033 en de App. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de 
kantoorteams kunnen werken.

ICT

boodschap, missie en visie. Denk bijvoorbeeld aan de websites, 
nieuwsbrieven, drukwerk, audiovisuele content, Mozaiek 
Magazine en het beheer van social media.
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Mozaiek0318: Lisanne Koudijs (Kidspastor onderbouw) / 
Tanja Hartog (Interim kidspastor midden/bovenbouw)  
Mozaiek033: Maxim van Ommen Kloeke
Wij verlangen 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. Waar elk kind 
mag komen zoals hij of zij is. Jezus houdt van elk kind!

Mozaiek0318: Nelinda Troost 
Mozaiek033: Remco de Groot
Wekelijks dient het worship team op zondagmorgen (en op 
andere momenten waarop we samenkomen) in het aanbidden 
van onze God en ons te helpen. Het worshipteam bestaat 
uit aanbiddingsleiders, bandleiders, muzikanten, vocals, 
cameramensen, technici, tekstprojectie, fotografie, licht en 
productie.

MOZAIEK KIDS (0-12)

MOZAIEK WORSHIP

CONNECT

Mozaiek0318: Janneke van Zetten 
Mozaiek033: Sonja van den Hazel
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.

Mozaiek0318: Chesron en Esmee Sminia (Youthpastors) 
Mozaiek033: Christiaan en Esmeralda Kooloos
Wij willen dat jongeren gaan ontdekken wie Jezus is en gaan 
groeien in relatie met Hem zodat Jezus zichtbaar wordt in de 
wereld door verbinding met anderen. 

Mozaiek0318: Frans en Helma van Ewijk 
Mozaiek033: Gerlies & Gerlof Bokma
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. Na afloop van elke 
zondagse samenkomst staan er teams klaar om voor je te bidden 
als je daar behoefte aan hebt.

Mozaiek0318: Ben van Veen en Karin van der Bolt 
Mozaiek033: Pieter Sijl
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.

MINISTRY

LOVE2MEET WELCOME

WE ARE YOUNG (12-25+)

MEER WETEN? 
Wil je meer weten over onze gemeentes, bedieningen en/of de activiteiten die we organiseren, neem dan een 

kijkje op de websites www.mozaiek0318.nl of www.mozaiek033.nl of neem contact op met het secretariaat.  

SECRETARIAAT
Secretariaat Mozaiek0318
Nicole Kraayenoord, Laura Pol, Nanda Ravesloot, Louise Runhaar 
en Gerdien de Wit
E contact@mozaiek0318.nl | T 0318-734900 (dinsdag t/m vrijdag)
Secretariaat Mozaiek033
Sandra Kous, Yvonne van der Wielen
E contact@mozaiek033.nl | T 033-3038800 (dinsdag en 
vrijdagmorgen)

NIEUWE DELEN
Het afgelopen jaar mochten we in beide gemeentes weer nieuwe 
delen verwelkomen! Ben je benieuwd naar deze delen? Ga dan naar 
mozaiek0318.nl/nieuwedelen of mozaiek033.nl/nieuwedelen en 
bekijk de lijsten met namen. 

BEZOEK- EN POSTADRES
Mozaiek0318/Mozaiek Centrum
Storkstraat 33
3905 KX Veenendaal

Mozaiek033
Drie Morgenland 9
3863 ZG  Nijkerk

MOZAIEK APP
Via de AppStore of Google Play store 
kun je de (vernieuwde) Mozaiek app 
downloaden. Met deze app kun je eenvoudig 
je gegevens inzien of wijzigen, contact zoeken 
met mede-Mozaiekers, tickets reserveren, het laatste nieuws lezen 
en preken terugluisteren. De app is door iedereen te gebruiken. Voor 
sommige functies is een login vereist, dit is dezelfde login als voor 
MijnMozaiek. 
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MOZAIEK WORSHIP

U spreekt tot uw kerk: 

“Houd moed, houd moed. 

Geef niet op, wees sterk 

Houd moed, houd moed. 

Want Ik heb de wereld overwonnen”

U spreekt tot ons hart:

“Houd stand, houd stand 

Zelfs tot aan het graf 

Houd stand, houd stand. 

En ontvang de krans van eeuwig leven”

U spreekt tot Uw bruid: 

“Blijf trouw, blijf trouw. 

Straks breng ik je thuis 

Blijf trouw, blijf trouw. 

Niets of niemand kan je van Mij scheiden!”

U leeft, U leeft, 
U heeft het laatste woord 

U bent Christus, onze God, halleluja! 

U leeft, U leeft, 

die was en is en komt 

U bent Christus, onze God, halleluja 

Alpha en Omega


