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GOD AANBIDDEN

VAN ELKAAR HOUDEN / ONZE OMGEVING DIENEN

JEZUS, OVERWINNAAR
DELUXE ALBUM
In maart is het Jezus,
Overwinnaar DELUXE
album van Mozaiek
Worship verschenen.
Een heruitgave van het
live album dat in 2019
is uitgebracht, maar
aangevuld met nieuwe
prachtige arrangementen van het
album meest gezongen liederen, de
zogeheten ‘Binnenkamersessies’.
Kees Kraayenoord: “2020 was een
bijzonder jaar. Een jaar waarin
kerken noodgedwongen ‘dicht’
gingen en fysiek samenkomen niet
meer mogelijk was. Juist daarom
wilden we als Mozaiek een geluid
van Hoop laten horen. Met het
oog op onze gebedstiendaagse
tussen Hemelvaart en Pinksteren
gingen we op zoek naar liederen
die spreken van hoop. Liederen
die een verlangen uitdrukken voor
een doorbraak van God en Zijn
handelen in deze tijd. En daar waar
de arrangementen op ons live album geschikt zijn voor samenzang,
wilden we de liederen nu ‘kleiner’
maken waardoor ze beter geschikt
zijn voor tijdens een gebeds- of stille tijd. Het resultaat was een aantal
prachtige nieuwe arrangementen.
De term ‘Binnenkamer’ komt uit
Mattheus 6 vers 6, waar Jezus zegt:
“Als jullie bidden, trek je dan in je
huis terug, sluit de deur en bid tot
je Vader, die in het verborgene is’.
We bidden dat deze CD mensen
helpt God te zoeken in gebed en
Hem te aanbidden en dat juist
daardoor hun liefde voor Jezus,
Zijn gemeente en Zijn wereld
groeit.”
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“Als jullie bidden,
trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en

bid tot je Vader,
die in het

verborgene is”
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WELKOM!

Tekst: Anja Hoogeveen

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel van

Beeld: Tobias Huizing

Mozaiek. Maartje van Iperen beantwoordt zeven vragen over
haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

1

Hoe zijn jullie bij Mozaiek
terecht gekomen?

Wij zijn onlangs vanuit Zeeland naar
Apeldoorn verhuisd en hier hoorden we
dat Mozaiek055 zou gaan starten. We
deden de introductiecursus, waar we
kennismaakten met de visie ‘welkom
zoals je bent’. Dat sprak ons erg aan, want
daarin zien we de leefwijze van Jezus
terug!

2

Hoe ziet jouw dagelijkse
leven eruit?

Ik ben kleuterjuf en werk
twee dagen in de week op
basisschool De Fakkel.
Daarnaast hebben we een
druk gezin met drie jonge
kinderen.

3

Op welke manier
dien jij je
omgeving?

Ik ben graag gastvrij!
Er staat niet voor
niets in de Bijbel
dat je één jas moet
weggeven als je er
twee hebt. Dat neem
ik niet zo letterlijk,
maar het gaat om
het principe ‘er zijn
voor de ander’.

4

Wat waardeer je het meest
in andere mensen?

Dat ieder mens uniek is. God heeft
iedereen anders geschapen en Hij houdt
van ze zoals ze zijn. Dat voorbeeld wil ik
graag volgen.

5

Wat is voor jou het fijnste
moment van de dag?

Het klinkt cliché, maar dat is ’s avonds als
de kinderen op bed liggen. Dan heb ik tijd
voor mezelf, vaak gaat de televisie dan
aan en zit ik met een dekentje en een
kopje thee op de bank.

6

Welk lied is voor jou
bijzonder en waarom?

Mijn man Johan schrijft zelf
liedjes en één daarvan heet ‘Ik
nodig je uit’. De tekst gaat over
Jezus die ons uitnodigt aan
Zijn tafel, waarbij je mag
komen zoals je bent. Dat
thema spreekt mij erg aan.

7

Vertel eens iets dat
niemand van je weet?
Een bijzondere gewoonte,
hobby of talent?

Ik lijk heel lief, maar
stiekem ben ik erg fanatiek
als het om balspelletjes
gaat. Die bal is van mij!

MAARTJE VAN IPEREN
Leeftijd: 38 • Woonplaats: Apeldoorn • Gezin: man Johan, kinderen Max, Tijs en Floris
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Binnengekomen
post
Beste mozaiekers,
Onze kids genieten al
maanden ontzettend
van Ollie en Sophie!
11, 6 en 3 jaar oud
zijn ze en allemaal op
hun manier genieten
en leren ze. Helemaal
geweldig!
Het wordt nog wat als
ze er achter komen
dat in onze eigen kerk
Ollie en Sophie niet
te vinden zijn;) vooral
de jongste koppelt de
kerk nu helemaal aan
jullie!
Bedankt voor jullie
harde werk, toewijding en creativiteit om
elke keer zo’n leuke
kinderdienst neer te
zetten.
We bidden jullie Gods
zegen en inspiratie
toe! Dat het ook voor
een ieder die meewerkt tot zegen mag
zijn!

GEMEENTELEVEN
Heb je zelf een bericht voor deze
pagina’s? Stuur een e-mail naar
magazine@mozaiek0318.nl.

MOZAIEK IN GETALLEN

MARCO VAN DEN BERG:

Stuur een kaartje!
Binnen Mozaiek is omzien
naar elkaar erg belangrijk.
Op het besloten deel van
onze website vind je een
overzicht van de zieken
binnen de gemeentes en
een actuele update van hun
situatie. Laten we onze mede-mozaiekers niet vergeten
en hen meenemen in gebed
om hoop en vertrouwen
vast te houden. Ook een
bemoedigend kaartje doet
hen goed!  

“Voor mijn bedrijf maak ik
onder andere ontwerpen
voor skateboards en laat
deze dan maken in Canada. HET LEEK MIJ

ALTIJD AL GAAF
OM ZELF EENS
ZO’N BOARD TE
BESCHILDEREN. Op

oudjaarsavond trok ik de
stoute schoenen aan. Ik
kreeg leuke reacties op het
resultaat. Anderen vonden,
dat ik een ‘Van Gogh’-stijl
had. Daarom probeerde ik
een portret van Van Gogh
op een board. Uiteindelijk
ging ik voor ‘De verloren
zoon’ van Rembrandt naar
aanleiding van het boek
van Henri Nouwen
‘Eindelijk thuis’. Het
MIJN GELOOFSVOORWERP
is niet mijn mooiste
board, maar voor
mij persoonlijk wel.
Dit verhaal loopt
namelijk parallel
aan mijn leven.
Ik was zelf een
verloren zoon en
ik mocht terugkomen in Gods
Vaderarmen. Die
waarheid raakt
me. En ik vind
het bijzonder
om mijn geloof
op deze kunstzinnige manier
tot uiting te
brengen. ‘Uw
werk in mij’!

Dit
verhaal
loopt
parallel
aan mijn
leven.

92
15

In december t/m februari zijn er

nieuw delen ingeschreven*

baby’s geboren

Drum-Kid
Eén van de nieuwe baby’s is:
Joel Klaas Veldman. Eerste kind
van de trotse ouders Peter en
Alieke Veldman uit Putten.
Peter is regelmatig te zien op
de livestream van Mozaiek als
drummer. Nu moet je kiezen Peter
tussen twee passies: welke
drum-ki(d)t geef je de meeste
aandacht?
* Ben je benieuwd naar deze nieuwe
Mozaiekers? Op de websites
mozaiek0318.nl/nieuwedelen en
mozaiek033.nl/nieuwedelen vind
je de lijst met namen.
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GEMEENTELEVEN

LUISTERAARS OVER DE MOZAIEK PODCAST

Via een korte enquête vroegen we luisteraars van
onze podcast in november en december wat ze het
meest aansprak, wat hen heeft geraakt. Een aantal
mooie en bemoedigende reacties delen we graag
met jullie!
“Ik luisterde de podcast ’s ochtends op de fiets naar
mijn werk. Ik merkte dat ik het heel waardevol vind

“

Elke ochtend
een fijne start
met een korte
overdenking om
de dag in te gaan.
De verschillende
sprekers en
onderwerpen
spraken mij aan.
Vaak heel raak
voor tijd waarin we
zitten of doorheen
gaan.

”

om mijn dag zo te beginnen. Het geeft me handvaten
voor de dag of een herinnering. Soms stuurde ik de
podcast door naar iemand die in mijn hart opkwam
tijdens het luisteren. Al met al: heel fijn!”
“22 december was de sterfdag van mijn man, en toen
kwam Prediker aan beurt. Dit was het Bijbelgedeelte
waar mijn man veel over sprak; Beetje genadig voor

Van onze kids

anderen.”
“Het was zeker in deze tijd en een manier om ook
de verbinding met de gemeente te blijven voelen. Ik
heb het ook aan veel andere en niet mozaiek delen
doorgegeven die er ook van genoten. Dank voor jullie
inspanningen.”
Op dit moment denken we na of en hoe we een vervolg geven aan deze podcasts. Het was ontzettend

Eva (6 jaar) maakte
na de kidsdienst van
Ollie en Sophie over
het thema ‘Niemand
is als jij’ deze mooie
tekening.

leuk om ze te maken, maar ook best intensief om
het langere tijd vol te houden. De positieve reacties
hebben ons wel nieuwe energie gegeven!

GEZIEN OP SOCIAL MEDIA
ditisnien

mozaiek0318

joukje.de.jong Wat een
prachtige dienst! Vanuit
Friesland sloten wij
vandaag voor het eerst
aan. Diep geraakt XX
Dank jullie wel! X En tot
volgende week!

mozaiek0318

Hoooii!! Komende
zondag gaan we weer
schatgraven met
Henk! Kijken jullie
weer mee? Om 10:00
uur is de Mozaiek Kids
livestream met Ollie &
Sophie te volgen via
ons YouTube-kanaal!
#samenkerk #mozaiekkids #ollieensophie

@mozaiek0318
@jannicavanbarneveld
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GEMEENTELEVEN

De winterjas

Soms overkomt het je dat je bewogenheid in
je hart krijgt voor iets of iemand. Vaak doen
we er niet veel mee, maar af en toe wordt je
door wat iemand zegt of doet geprikkeld en
aangespoord.

M

ozaieker Eveline de Jong
kreeg door het kijken
naar een nieuwsitem over
daklozen in Rotterdam een
bijzonder gevoel. Iets waar ze wat mee
moest doen. En ze deed het! Ze nam
contact op met de koster van de Pauluskerk in Rotterdam om te vragen hoe
ze praktisch kon helpen en welke nood
er was. De koster gaf aan dat hij erg
geholpen zou zijn met een stuk of vijftien winterjassen en een aantal flessen
shampoo en/of badschuim. Aangezien
ze zelf maar 1 winterjas op zolder had
hangen, besloot ze een aantal appjes te
versturen.
Binnen 3 dagen wist ze maar liefst het
volgende binnen te slepen:

vrouwzeker Even een
berichtje uit Groningen.
Onze kinderen kijken elke
zondag naar jullie en wat
zijn we dankbaar dat die
kan! Onze kinderen kijken
elke minuut ademloos
naar jullie programma
en de boodschap en
de liederen blijven
echt hangen, echt een
compliment!

• 157 herenjassen
• 261 flessen shampoo en
douche schuim
• 10 paar sokken
• 17 mutsen
• 7 sjaals
• 10 truien en vesten
• 12 paar schoenen
• Doos met koeken voor bij de koffie
Naast het project van de Pauluskerk in
Rotterdam heeft ze daarmee ook nog
twee projecten in Amsterdam kunnen
ondersteunen. En die ene winterjas die
zelf had? Die was ze helemaal vergeten
en deze hangt nog steeds op zolder,
misschien moest ze deze wel vergeten
om zo te blijven omzien naar elkaar en
onze medemens niet te vergeten!

Desiree BarhorstWeller

Mijn jongste
dochter staat
al klaar voor de
Kidsdienst (mijn
oudste van 8 jaar
ook hoor X)
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GEMEENTELEVEN

SOULMATES

Trouwringen voor
Klaasje en Henk
Mozaiekers Henk van de Pol
en Klaasje Leusink hebben
verkering! Ze zijn beiden al
op leeftijd, Klaasje is eerder
getrouwd geweest, Henk
is altijd vrijgezel gebleven.
Ze hebben elkaar leren
kennen op de LovetoMeet
voor Singles in Mozaiek033.
Inmiddels zijn ze onafscheidelijk, de trouwringen zijn
zelfs al uitgezocht.

Janneke Wim Jan
WIM JAN:

“Vanaf de eerste
oogopslag wist

JANNEKE:

“Wat een knappe en
enthousiaste man!’ dacht ik

ik: dit is de vrouw

bij onze eerste ontmoeting

waar ik later mee

op de bruiloft van zijn beste

wil trouwen. Mooi

vriend en van mijn nichtje.

van buiten en
van binnen, en
ook nog eens een

HET WAS ECHT
LIEFDE OP HET
EERSTE GEZICHT. Nu

keukenprinses. Wat

bijna vier jaar later mogen wij

wil een man nog

ons feest van de liefde vieren!

meer?”

#vanbruiloftkomtbruiloft”

Janneke Kastelein en Wim Jan
Heida uit Mozaiek033 trouwen
op 15 juli in Hoeve
Sparrendam in Hoevelaken.
Wil je hen t.z.t. feliciteren
met een kaartje? Hun adres is
Wilhelminastraat 14,
3861 KB Nijkerk.

Afgelopen periode was het vanzelfsprekend wat stiller met het
afsluiten van huwelijken bij Mozaiek. Maar de komende maanden wordt het druk! Wil je ook gaan trouwen, dan bieden we je
de Pre-Marriage Course aan. Tijdens drie avonden sta je samen
stil bij onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Er is
een fijne balans tussen serieuze gesprekken en gezelligheid.
Check www.mozaiekgrow.nl voor meer info.
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WELKOM!

Tekst: Wilma Koppenaal

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel

Beeld: Regina van de Munt

van Mozaiek. Gerrinda Sukkel beantwoordt zeven vragen over
haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

NIEUW!

MOZAIEK APP

1

Mijn vriend en ik zijn beide christelijk
opgevoed, maar waren er minder mee
bezig. Toen we een relatie kregen en
dat serieus werd, wilden we ook samen
een kerkelijk ‘thuis’ hebben. Via familie
kwamen we bij Mozaiek terecht. We
hadden vorig jaar geluk dat we nog net
de introductieavonden konden volgen,
vóór de lockdown. Sindsdien zijn we
samen deel.

2
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 medeMozaiekers, 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 Mijn Mozaiek.

Hoe ben je bij Mozaiek0318
terechtgekomen?

Hoe ziet je dagelijks leven eruit?

Ik werk vier dagen in de week in
een bloemenwinkel. Dat is soms best
hectisch, maar ontzettend leuk. Thuis
ben ik ook graag creatief bezig, met
kaarten bijvoorbeeld. En sinds Corona
wandel ik veel. Verder zijn we samen in
voorbereiding van ons huwelijk op 25
juni.

3

Wat is jouw beste
eigenschap?

4

Wat is voor jou het fijnste
moment van de dag?

5

Eén van de pijlers van Mozaiek is
‘God aanbidden’. Hoe doe jij dat?

De fysieke diensten vond ik heel fijn, daar
was ik bewuster in aanbidding dan thuis
bij de livestreams. Thuis luister ik ook
worshipliederen en in de avond lees ik
vaak een stukje uit de bijbel of neem ik
tijd om te bidden.

6

Wanneer sta je stil bij het geloof?

De laatste tijd ben ik veel meer
met geloof bezig dan voorheen. Ik ben
dankbaar dat ik Jos heb leren kennen.
Achteromkijkend zie ik dat God de route
voor mijn leven zo bijzonder voor mij
heeft uitgestippeld. Ik weet nu dat hij een
bedoeling heeft met mijn leven. Daar ben
ik heel dankbaar voor, dat ik dat nu
mag zien.

Ik ben zorgzaam en probeer voor
iedereen klaar te staan. Op werk,
voor familie en vrienden. Ik doe graag
dingen waar ik een ander plezier mee
doe.

De avond. Als de drukte
van de dag voorbij is en ik
tijd heb voor mezelf. Even
ontspannen voor het slapen
gaan.

7

Wat is een bijzonder
of leuk moment dat
je met de Mozaiekers wilt
delen?

Mijn huwelijksaanzoek!
Jos had een fotoshoot
geregeld. Ineens was hij
even weg. Later kwam
Jos terug met twee
paarden en deed
mij het aanzoek! ’s
Avonds zouden we
uit eten gaan, de
hele familie bleek
daarbij aanwezig te
zijn. Echt een dag vol
verrassingen!

GERRINDA SUKKEL
Leeftijd: 30 • Woonplaats: Veenendaal • Gaat trouwen: met Jos Willemsen op 25 juni 2021
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PORTRET

JALEESA ONTMOET GOD IN MUZIEK:

‘ZINGEN IS
VOOR MIJ ALS
EEN GEBED’
“U bent de levende God. Wij
komen bij U, Heer, kwetsbaar en
met open harten”, bidt Jaleesa
Vos in de livestream van zondag
17 januari. “Ik bid dat wij onze
identiteit zullen vinden in wat
U over ons zegt. Doorzoek
ons hart, Heer. Wilt U tot ons
spreken? Spreek met
Uw Geest en waarheid.”

Tekst: Marina de Haan
Beeld: Luther Hartog
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De dienst wordt na het lied ‘Raise a hallelujah’ klein en intiem.

uit Suriname naar Nederland. Ze heeft mij en

Na het gebed zingt Jaleesa, samen met de

mijn drie oudere zussen alleen opgevoed. Toen

band en mede-zangeressen Talitha en Petra,

ik zes jaar was, is mijn vader bij ons wegge-

het lied ‘Hier is mijn hart, Heer’. Op de YouTu-

gaan. Om God daarom als een Vader te zien,

be-chat komen ontroerende reacties binnen.

voelde vreemd. Alsof het beeld niet helemaal

Mensen worden geraakt door Gods waarheid.

klopte.”

“Muziek is mijn passie en mijn liefde voor God
is onbeschrijflijk. Zingen is voor mij als een

DE EEUWIGE LIEFDE

gebed”, vertelt de aanbiddingsleider later.

Steeds vaker ging de jonge zangeres in gesprek
met haar nieuwe koorvrienden over Jezus.

Jaleesa (32) is samen met haar man Simeon

“We zongen liedjes over dat God het begin en

en drie kinderen, Joachim (9), Salomé (6) en

het eind is. Hij is de eeuwige liefde. Ik dacht:

Imani (4), deel van Mozaiek033. Ze is vrolijk,

“Wat zing ik eigenlijk?” Zo ontdekte Jaleesa

gedreven, chaotisch, rustig en muzikaal.

langzaamaan meer over de onvoorwaardelijke
liefde van de Vader.

MUZIEK ALS UITLAATKLEP

Het was een proces van jaren, waarin God

Liefde voor zingen en muziek heeft ze altijd

haar bleef aanraken met gospelmuziek. “Als

gehad. Ze zong overal. En dan met name soul

ik de liederen luisterde, raakten de tekst en de

en jazz. “Muziek was altijd mijn uitlaatklep en

muziek mij op een hele nieuwe manier. Ik heb

dat is het nog steeds.”

in die tijd zoveel gehuild.”

Vanaf haar vijftiende was ze onderdeel van
het gospelkoor Gospel Inc. “Ik raakte bevriend

Ze was zeventien jaar toen ze op een zondag-

met de andere koorleden. Zij waren écht

morgen in de kerkbanken zat. “Mijn voorgan-

christenen”, zegt Jaleesa die destijds wel in

ger deed een oproep. Als je Jezus wilde aanne-

God geloofde, maar Hem niet goed kende. “Ik

men, dan mocht je naar voren komen. Het was

ben niet gelovig opgevoed; wel met het besef

alsof zijn woorden voor mij bedoeld waren. Hij

dat er een God bestaat. Met Pasen en Kerstmis

zei: ‘Je bent op zoek naar God en Hij ziet je. Hij

gingen we altijd naar de kerk. We deden er al-

wacht op je. Je bent al lang onderweg, je hoeft

leen niet zoveel mee. Ik zag God als een grote

niet verder te zoeken.’” Ze nam de hemelse

liefdevolle God, maar dan wel heel ver weg.”

uitnodiging aan en haar leven veranderde.

Het was voor haar moeilijk om Hem als Vader
voor te stellen. “Ik kom uit een echt meiden-

Vooral Psalm 24 zorgde voor een ommekeer:

huis. Mijn moeder kwam op haar achttiende
Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

“Wij zijn rentmeesters
van deze wereld”

Wie Jaleesa (een beetje) kent of haar op Instagram (@jaleesaisabella) volgt, weet dat zij onlosmakelijk verbonden is met duurzaamheid.
Waar mensen zich verdiepen in duurzame en
groene thema’s, ging dat bij Jaleesa hand in
hand met haar geloof in God.
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“Het was moeilijk
om Hem als vader
voor te stellen”
LEVENSSTIJL VAN AANBIDDING
“Ik vind het een mooie psalm over God die
alles gemaakt heeft: de aarde en iedereen
die er op woont. Als ik kijk naar de vlees- of
kledingindustrie en de manier hoe we daarmee
omgaan, dan geloof ik niet dat God het zo bedoeld heeft”, vertelt Jaleesa die eigenaar is van
Vrolijk, een groene kinderopvang in Almere.
“Mensen linken aanbidding vaak aan muziek,
maar het is veel meer dan dat. Met mijn manier van leven probeer ik God te aanbidden.
Vaak voelt duurzaamheid een ver-van-onsbed-show, maar met alle keuzes die we maken
hebben we invloed”, vindt Jaleesa. “Ik voel
sterk dat God ons de heerschappij over de
aarde heeft gegeven. Wij zijn rentmeesters
van deze wereld.”

KLEINE KEUZE, GROTE IMPACT
Kleding is de afgelopen jaren voor haar een
belangrijk thema geworden. “Door stil te staan
bij mijn waarden, zoals liefde en rechtvaardigheid, en de schokkende werkelijkheid achter
de kledingindustrie besloot ik om andere keuzes te maken in het aanschaffen van kleding.
Voor mij strookt het niet om iemand in een ander land broer of zus in Christus te noemen en
tegelijkertijd die persoon mijn broek of shirt
voor vijf euro onder erbarmelijke omstandigheden te laten maken”, vindt Jaleesa.

GOD IS TROUW
Lang vond Jaleesa het moeilijk om God als
Vader te zien, omdat zij zelf zonder vader
opgroeide. Met een lied als ‘Til mij op’ uit de
Opwekkingsbundel kon ze dan ook weinig.
Ik wil heel dicht bij u zijn,
Als een kind bij de vader op schoot.
Maar haar beeld van God veranderde. “Ik
moest genezen van het onbewuste gemis
dat ontstaan was door het opgroeien zonder
vader. Door het erkennen van mijn gevoelens
over vaderschap, leerde ik om God als Vader
te zien.”
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Christelijke hulp bij
relatieproblemen en scheiding

Je staat er
niet alleen
voor

www.christelijkemediator.nl

Eigenwijs, verrassend en authentiek!
CATERING - ORGANISATIE - BEDIENING
LUNCHES - MAALTIJDEN - KOOKWORKSHOPS

WWW.BRENDASCATERING.NL
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PUZZEL

Vul de woorden
in volgens
de gegeven
omschrijvingen.
Breng vervolgens
de letters over
naar het balkje
onder het
diagram. Als
de letters zijn
overgebracht
ontdek je een
naakte waarheid.
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OPLOSSING

Op pagina 49
kun je de
oplossing
vinden.

1

2

14

15

16

27

28

29

17
30

1.	Vrouwelijke voorganger in
Mozaiek0318
2.	Naam van de sporthal in Mozaiek033
3.	
Thema van de eerste week van de
40 dagen tijd bij Mozaiek
4. Hij droeg het kruis voor Jezus
5.	Plaats van de jongste Mozaiek
gemeente
6.	Activiteit tijdens de live-stream die
alleen op een apart Youtube kanaal is
te zien
7.	Dit wordt onze gebrokenheid als God’s
licht erop schijnt
8. Regio in het noorden van Kenia
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10

11

12

13

23

24

25

26

36

37

38

39

9.	Lied op de nieuwe Mozaiek CD Jezus
Overwinnaar
10. Schoonvader van Mozes
11. De drie zonen van Noach
12.	Rood voorwerp in de broekzak van
Cees van Harten
13. Schoonvader van Jacob
14.	Voornaam van een jonge drumster
bij Mozaiek
15. Benaming leden van Mozaiek
16. H
 ij verloochende Jezus drie keer
nadat Hij was gevangen genomen
17. Ander woord voor genadig
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specialist uit veenendaal
specialist uit veenendaal
specialist uit veenendaal

HET
HET IS
IS
HET
IS
TIJD
TIJD VOOR
VOOR
TIJD
VOOR
ZONNEPANELEN!
ZONNEPANELEN!
ZONNEPANELEN!

WELKOM
Of je nou op zoek bent naar een voltijdopleiding of
je aan het oriënteren bent op een deeltijdstudie,
onze docenten en studenten staan online voor je
klaar om je te helpen de juiste keuze te maken.

www.suntechenergy.nl
www.suntechenergy.nl
www.suntechenergy.nl

vrijblijvende offerte?
vrijblijvende
offerte?
bel of mail ONS!
vrijblijvende
offerte?
bel
of mail ONS!

Meld je aan voor een van onze online
voorlichtingen! check www.che.nl/welkom

bel of mail ONS!

Arsenaal 6 | 3905 NN Veenendaal
Arsenaal
| 3905
NN Veenendaal
0318 – 2536 442
| info@suntechenergy.nl

/ Voltijd bachelors

/ Associate degrees

/ Post-hbo’s

/ Trainingen

/ Deeltijd bachelors

/ Masters

/ Cursussen

/ Maatwerk

Volg ons op

@dehogeschoolede

0318
– 2536 442
| info@suntechenergy.nl
Arsenaal
| 3905
NN Veenendaal
0318 – 253 442 | info@suntechenergy.nl

Tot je dienst!
Succesvol verkopen? Bel ons voor een
Succesvol
verkopen? Bel
voor een
gratis
waardebepaling
enons
verkoopadvies!
gratis waardebepaling en verkoopadvies!
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De CHE helpt jou graag online verder
een keuze te maken.

CO LU M N

Wyke Bokma

LIEFDE VIEREN

O

p een zekere vrijdagavond zitten een man en vrouw
aan een van ‘mijn’ tafels in het restaurant in Sydney
Harbour waar ik werk. Ze zijn redelijk op leeftijd,
maar staren elkaar erg verliefd in de ogen. Ik heet ze
enthousiast welkom: “Van harte welkom bij ROCKPOOL! Zullen
we lekker beginnen met een glaasje bubbels?” Het stel kijkt
elkaar kort vragend aan, waarna de rode lippen van de dame een
vriendelijke “yes, please” teruggeven. Het blijkt de start van een
avond die ik niet snel meer zal vergeten
Terwijl ik de wijn voor gang vijf inschenk en toelicht, begin ik een
beetje te vissen naar wat hen hier brengt. Ze spreken met een
keurig Brits accent, wat te midden van al het Australische geslang
goed te onderscheiden is. De man steekt van wal. “We vieren
onze liefde.” Ik, enorm liefhebber van liefdesverhalen, reageer
hoogstwaarschijnlijk uitnodigend genoeg om hen vervolgens hun
levensboek te laten openen
Het was 1952 in een Engels klooster, anderhalf uur buiten
Londen. De jonge, blonde Merie met ‘fonkelende blauwe ogen’
besloot om op haar zestiende non te worden. Ze had de afschuwelijke verhalen van de oorlog gehoord, beleefd en wilde zo dicht
mogelijk bij de hemel leven als mogelijk was. Ze had moeite met
de transitie van haar leven bij haar familie naar het kloosterleven
en miste haar moeders en zussen enorm. Al hield ze van ‘the
sound of silence’ en had ze echt het gevoel iets te kunnen
betekenen voor de gemeenschap. Uiteindelijk werd het
klooster haar thuis.
Henri wist op jonge leeftijd al dat hij zoveel mogelijk in
de kerk wilde zijn. Hij was misdienaar en wist: wat die
meneer daar in die jurk achter de tafel doet, wil ik ook.
Hij werd priester in de katholieke kerk. Tot op een
zekere dag. Deze dag zou Henri de mis leiden die in het
klooster van Merie werd gehouden. “Het was alsof er
een bliksemschicht insloeg; ik mocht dit immers niet
voelen. Ik had beloofd altijd alleen te blijven en Merie
ook”, zei hij. “Maar dit gevoel was zo sterk. Ik wist
gewoon dat dit gevoel klopte.”

Ze wilde zo dicht bij de
hemel leven als mogelijk was
19

De twee probeerden hun gevoelens
maanden weg te duwen. Iedere dag waren ze in gevecht tegen de liefde. “Onze
liefde was zo aanwezig en voelbaar dat
écht niemand dit een halt kon toeroepen”, zei ze. Een jaar en veel gebeden
later reden ze stiekem naar het strand.
Daar, aan de waterkant, durfden ze voor
het eerst hun liefde naar elkaar uit te
spreken. Ze besloten hun ambt neer
te leggen, voor elkaar te kiezen en te
trouwen. Henri: “Wel in de kerk natuurlijk. God was nog steeds ons middelpunt,
maar nu van ons huwelijk.”
En vanavond zitten ze bij mij in het
restaurant in Sydney. Ze zijn ruim vijftig
jaar getrouwd en dragen de ‘we mochten
eigenlijk niet verliefd worden, maar toch
deden we dat’-glimlach nog steeds. Het
doet mij vliegen en vult me met vertrouwen voor mijn toekomst. “Zijn wegen zijn
hoger dan die van ons
meisje, altijd”, zeggen
ze. “Vertrouw Zijn
weg”. Mocht ik dat
ooit vergeten, dan
zal ik altijd denken aan priester
Henri en non
Merie die de
liefde vonden
bij elkaar,
maar door
Hem.

GOD AANBIDDEN

VAN ELKAAR HOUDEN

“Hoe mooi is het dat we
als kerk een plek mogen
zijn waar je even je hart
kunt luchten”
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ONZE OMGEVING DIENEN

Tekst: Judith Strik
Beeld: Lisa Hoogmoed

COFFEE &
PRAYER
Afgelopen december introduceerden
we een nieuw item op de agenda:
Coffee & Prayer. Een aantal
momenten per week bedoeld voor
iedereen die de behoefte heeft aan
een praatje, gebed of een luisterend
oor. Even je verhaal kwijt kunnen
onder het genot van een kop koffie.
Carola Twilt is initiatiefnemer vanuit
de Care en Serve-teams.

Het klinkt zo simpel: koffie & gebed. Waar komt het
idee vandaan?

“We merkten steeds vaker dat mensen met hun
ziel onder de arm liepen. Het aantal personen
wat over de vloer mocht komen nam steeds
verder af en er waren geen activiteiten meer
in de kerken en buurthuizen. Het persoonlijke
contact werd minimaal. En dat terwijl het thuiswerken, het thuisonderwijs en de eenzaamheid
steeds meer stress veroorzaakten. In november
gingen we op zoek naar een oplossing: wat kon
er nog wél? Waar is juist nu behoefte aan? Het
idee voor Coffee & Prayer was snel geboren. Een
aantal mailtjes en belletjes verder en er ontstond een team van enthousiaste Mozaiekers.”
Wat mooi! En hoe ziet Coffee & Prayer er precies uit
in de praktijk?

“In december zijn we gestart op de dinsdagavonden en woensdagochtenden in de theaterzaal van Mozaiek Centrum. Het team stond
klaar om een kopje koffie te drinken, te bidden
en te luisteren naar iedereen die daar behoefte
aan had. In de grote ruimte hebben we tafels en
stoelen op ruime afstand van elkaar neergezet
zodat er rustig (en corona-proof natuurlijk) met
elkaar gesproken kan worden. Soms ontstaat
er een groepsgesprek, maar één op één contact
kan natuurlijk ook.”

Wat hopen jullie aan de bezoekers mee te geven?

“We vinden het belangrijk dat ze zich gezien
voelen. Dat ze mogen weten dat ze juist in deze
lastige tijd niet alleen zijn, maar dat er mensen
oprecht geïnteresseerd zijn in hen! We willen
niet dat mensen tussen de wal en het schip vallen nu er zoveel dingen stil zijn komen te liggen.
Juist vanuit deze gemeenschap
willen we oog voor elkaar hebben.
Hoe mooi is het dat we als kerk een
plek mogen zijn waar je even je hart
kunt luchten. Dat je mag weten dat
er mensen zijn die met je willen
bidden, dat je gemeente bent: met
én voor elkaar.”
We zijn inmiddels een aantal maanden
verder. Hoe is het ontvangen?

COFFEE & PRAYER

“Een initiatief als dit heeft altijd
een aanlooptijd nodig, het moet bij
mensen ‘in het systeem komen’. Het
aantal bezoekers is wisselend, sommigen komen wekelijks en anderen
eenmalig. Gelukkig weten steeds
meer mensen ons te vinden. Waar de
één zin heeft in een praatje, heeft de
ander behoefte aan gebed. Vooral alleenstaanden, mensen die dagenlang
niemand zien, maken gebruik van de
gelegenheid.”

Coffee & Prayer vindt
plaats in Mozaiek
Centrum (Storkstraat 33
in Veenendaal).
Je kunt er
iedere dinsdagavond
terecht van 19.45 –
21.15 uur en iedere
woensdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur.

Krijgt Coffee & Prayer ook na de
coronacrisis nog een plekje op de agenda?

“Zeker, we willen Coffee & Prayer ook na corona
laten bestaan. Deze tijd heeft ons doen beseffen
dat we hiermee voorzien in een behoefte. Het
is fijn dat mensen naast een buurthuis of iets
dergelijks ook terecht kunnen bij Mozaiek, met
als mooie extra natuurlijk de mogelijkheid voor
gebed.”
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Charim voor liefdevolle
Charim
voor liefdevolle
zorg
die verder
gaat
Charim
voor liefdevolle
Charim
liefdevolle
zorg dievoor
verder
gaat
zorg die verder gaat
zorg die verder gaat

U kunt bij Charim terecht voor
U kunt bij Charim terecht voor
U kunt bij Charim terecht voor
• Wonen met zorg
• Wonen met zorg
•UTijdelijk
kunt
bijverblijf
Charim
terecht voor
•• Wonen
met
zorg
Tijdelijk
verblijf
• Welzijnsactiviteiten
•• Tijdelijk
verblijf
Welzijnsactiviteiten
•• Verhuisen klusservice
•• Welzijnsactiviteiten
Wonen
met
zorg
Verhuisen klusservice
•• Therapie
en
begeleiding
thuis
•
Verhuisen
Tijdelijk
verblijf
• Therapie
enklusservice
begeleiding
thuis
• Therapie en begeleiding thuis
• Welzijnsactiviteiten

• Verhuis- en klusservice

OntdekOntdek
meer over
Charim
op www.zorggroepcharim.nl
of belofde
via via
0800
0711.
meer
over Charim
op www.zorggroepcharim.nl
belklantenservice
de klantenservice
0800
0711.

• Therapie
enover
begeleiding
thuis
Ontdek meer
Charim op www.zorggroepcharim.nl
of bel de klantenservice via 0800 0711.
uitvaartverzorging
Ontdek meer over Charim op www.zorggroepcharim.nl of bel de klantenservice via 0800 0711.

Alpha&Omega
Alpha&
Omega
Alpha&
Omega
Peter Frans & Eveline de Jong

u i tt vv aa aa rrt tvveer rz zo or gr gi ni gn g

Ewijk

Grafstenen

Peter Frans & Eveline de Jong

Peter Frans & Eveline de Jong

Samen zorgen voor een
Samen zorgen voor een
Samen zorgen voor een

liefdevolle herinnering
liefdevolle herinnering
liefdevolle
herinnering
Wij verzorgen alle uitvaarten

Contactgegevens showrooms
Stationsweg 419
3925 CD Scherpenzeel

Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort

Wij verzorgen alle uitvaarten

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

Ongeacht
waaralle
u verzekerd
Wij verzorgen
uitvaartenbent
Ongeacht waar u verzekerd bent

24/7
bereikbaar
Ongeacht
waar u verzekerd bent
24/7 bereikbaar

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

Gratis
advies
24/7
bereikbaar
Gratis
advies
Gratis advies

Tel.:
06-238
71791
791
Tel.:033
033-2984431
-2984431uu i/i/tt06-238
71
vv aaaar rt tvve er rz zo or gr g
i ni gn g
Rembrandt
9 •• 3751
3751VH
VHBunschoten
Bunschoten
Rembrandtvan
vanRijnstraat
Rijnstraat 9

Tel.:info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
033-2984431u i/t 06-238
71 791
info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
vaartverzorging

Alpha&
Omega
Alpha&
Omega

Rembrandt
van Rijnstraat 9 • 3751 VH Bunschoten
www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl

Alpha&Omega

P
www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
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PeterFrans de Jong

DE WEEK VAN ...

Mirja

Tekst: Judith Strik
Beeld: Lisa Hoogmoed

MAANDAG
Ik start de dag met een bos
wandeling met onze energieke
labrador. Voor mij betekent
dit tijd voor een praatje met
mijn Hemelse Vader. Tussen de
middag staat er bij mijn moeder
een lunch voor mij klaar. We
praten en halen herinneringen
op aan mijn vader die anderhalf
jaar geleden is overleden. Ik
ben trots op hoe mijn moeder
in het leven staat. Ze is een echt
geloofsmens, net zoals mijn
vader dat was. Ik ben intens
dankbaar dat ik uit dit ‘nest’
kom.

DINSDAG
Vandaag is het een werkdag. Ik
begeleid onder andere mensen
met diabetes en ouderen. ’s
Avonds zak ik met manlief op de
bank voor een avondje Netflix.

WOENSDAG
Het is mijn vrije dag. ‘s Ochtends
ga ik wandelen met een
vriendin. Aan het einde van de
middag heb ik een afspraak
met twee mede-Mozaiekers;
we noemen onszelf Pray
Together. In het leven geroepen
in coronatijd om met elkaar
te bidden. ’s Avonds eten we
gezellig samen met onze pubers.

DONDERDAG

verandering in haar leven sinds er
bij haar kanker is ontdekt. Ik ben
onder de indruk van haar verhaal
vol moed, kracht en doorzettingsvermogen, mede omdat ik zelf
borstkanker heb gehad viereneenhalf jaar geleden. Wat een sterke
vrouw in haar geloof!

Het is opnieuw een
werkdag. Er staat een
familiegesprek met
de kinderen en de
Buurtzorg van een dementerende dame op
de planning. Gelukkig
is iedereen het er over
eens dat een verpleeghuis de beste oplossing
is, ondanks dat het
verdrietig is.

Mirja van
Dijkhuizen woont
met haar man
en twee pubers
in Amerongen.
In het dagelijks
leven werkt ze
als praktijk
verpleegkundige.

ZATERDAG
Ik start de dag met een lange
boswandeling; het is weer tijd voor
mijn praatje met de Heer. Het bos
of het strand zijn de plekken waar
ik mij altijd heel bewust samen met
God voel. Na de wandeling doen
mijn man en ik samen de weekboodschappen. Niet mijn favoriete
bezigheid, maar dan hebben we er
de rest van de week geen zorgen
meer over. We hebben een ontspannen avond met lekker eten en een
wijntje.

“

Het bos of het
strand zijn de
plekken waar ik
mij altijd heel
bewust samen met
God voel

”

ZONDAG

VRIJDAG

De wandeling met de hond is voor
mijn man vandaag. Ik luister thuis
naar de Mozaiek livestream. Ik mis
de livediensten en het samenzijn
ontzettend. Des te meer omdat ik
de enige ben in ons gezin die actief
Mozaiek bezoekt en de livestreams
bekijkt. ’s Middags maken we onder
het genot van chocolademelk en
Glühwein een wandeling met vrienden. Zo fijn dat dit nog kan!

Ook vandaag mag ik
weer vroeg op voor een
werkdag. Tijdens mijn
ochtendritueel luister
ik naar de podcast
Stadspoort van de 4e
Musketier. Mozaieker
Lineke van Baaren
komt uitgebreid aan
het woord over de
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Sinds een aantal
jaar is Mirja deel
van Mozaiek en
is ze actief in het
ministryteam.
Bidden is haar
‘eerste hulp bij
ongelukken’.

In de vorige edities
van ‘De week
van’ werd deze
doorgegeven aan
een ander deel
van Mozaiek. Er is
gekozen plaats te
maken voor een
verfrissende nieuwe
rubriek. Daarom
wordt er deze keer
geen nieuw deel
aangewezen en was
Mirja de laatste uit
deze reeks.

PORTRET

Tekst: Anneloes Mauer
Beeld: Regina van de Munt

groeiproces
JONGEREN AAN HET WOORD

‘HET IS ECHT EEN

DAT WE MET ELKAAR
DOORMAKEN’

Femke

Rick
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Linda

Marije

Sjoerd
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Je school een paar maanden niet van binnen zien,
vrienden en klasgenoten ontmoeten via een scherm,
niet kunnen reizen en elke avond thuis. Misschien was
het afgelopen jaar voor jongeren nog wel het saaist.

‘My weapon is
a melody’

Ervaren onze jongeren dat ook zo? Wat veranderde er
voor hen en waar zien ze lichtpuntjes in?

Femke | 17 jaar |
studeert voor

Wij gingen met ze in gesprek!

onderwijsassistent

I
Rick | 19 jaar |
Medewerker/Student
Bloemist

I

I’m gonna see a
victory for the
battle belongs to
You, Lord

n deze moeilijke tijd vind ik het
mooi om mensen te bemoedigen
en hoop te geven. Dat geeft mij ook
weer nieuwe hoop. Het afgelopen
jaar zag ik veel kleine lichtpuntjes.
Bijvoorbeeld in mijn werk en studie!
De bloemen die God zo mooi geschapen heeft mag ik samenbinden
tot één geheel!
Zo is het met ons mensen ook.
We zijn allemaal uniek geschapen. Maar wanneer we samen een
geheel worden, dan zijn we nog
mooier! Ik zie uit naar hoe het eerst
was; weer samenkomen en niet op
anderhalve meter. Stel je voor dat je
een boeket maakt met bloemen die
anderhalve meter uit elkaar staan.
Dat is toch ook niet mooi? Maar
voor nu moeten we hoop houden!
Allemaal op onze eigen manier,
maar God is sterker dan alles. Hij
gaat zorgen voor de overwinning!
Want hij is de hoop voor de wereld
en voor jou. En vergeet niet: You’re
gonna see a victory!
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k houd er heel erg van om samen
met mensen te zijn. Toen dat
opeens wegviel, was dat voor mij
best wel pijnlijk. Deze tijd is erg
eenzaam. Je kunt nu eigenlijk alleen maar via het scherm mensen
zien. Op sommige momenten is
dat wel verdrietig!
Gelukkig is mijn geloof erg sterk.
Daar kan ik echt aan vasthouden.
Door alles heen heeft God altijd
gesproken. Op heel veel manieren,
maar vooral door muziek. Ik heb
een groot hart voor Worship. Daar
kan ik God echt zien! Een nummer waar ik veel kracht uit haal is
‘Raise a Hallelujah’. We zitten met
z’n allen nu best wel in een storm.
Als je daar dwars doorheen God
blijft aanbidden, dan is dat heel
krachtig.

‘Commit your works
to the Lord and your
thoughts will be
established’

‘Enjoy what you have
while you have it’

Spreuken 16:3
Marije | 25 jaar
| werkt in de
kinderopvang

Vooral in het begin moest ik wel
erg wennen aan het op mezelf
aangewezen zijn. Hoe langer het
duurt, hoe makkelijker het wordt.
Ik heb ook een beetje een ‘je moet
roeien met de riemen die je hebt’
instelling. Want je kunt er beter
gewoon het mooiste van maken!
Ga gewoon de leuke dingen doen
die nog wél kunnen en geniet daar
extra hard van.

Die genietmomentjes zijn voor
mij bijvoorbeeld op zondag bij de
livestreams. Ik draai mee in het
camerateam. Vaak is dat het uitje
van de week! Met een heel leuk
team werden we door dit jaar heen
steeds meer professioneel. Het is
echt een groeiproces dat we met
elkaar doormaken. In deze tijd ben
ik blij dat ik op mijn manier kan
dienen in de kerk!

Sjoerd | 21 jaar |

“Help me to love with
open arms like You do”
Linda | 24 jaar | GGZAgoog en Jongerenwerker
bij het Legers des Heils

Ik zat midden in mijn afstuderen
toen alle maatregelen begonnen.
Het klinkt misschien wat gek, maar
eigenlijk zorgde die tijd ervoor dat
ik mijzelf niet voorbij ben gaan
sprinten. Noodgedwongen moest
ik een aantal dingen aan de kant
zetten. Ondanks alle nare dingen
die de situatie teweegbracht, hielp
het mij om te focussen op wat
belangrijk is.
Ook kan ik nu meer tijd vrijmaken
om het mooie te zien in de kleine
dingen. De dingen die ik eerst als
vanzelfsprekend zag, daar kan ik
nu vol verwondering naar kijken.
Ik heb nu veel meer tijd om stil
te staan bij het hier en nu zonder
alleen maar door te razen en van
mijn agenda een soort Tetris te
maken..
In mijn werk bij het Leger des Heils
zie ik de impact van deze tijd op
mensen. Dat raakt mij! God helpt
mij om “zorgen maken” om te
zetten in “zorgen doen”. Niet sprintend in alle haast, maar stilstaan
met open armen voor de ander. Imperfect maar wel oprecht. Omdat
Hij mij eerst heeft liefgehad.
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Theologie Student

Voor mij is dit vooral een leerzame
tijd. Ik groei in mijn persoonlijke
relatie met God. In plaats van
samen met andere mensen het
geloof te delen in de kerk, moest
ik mijn geloof opeens zelf vormgeven. De vertrouwde basis viel
weg. Het hielp mij erg dat ik mijn
afhankelijkheid in God ben gaan
leggen, in plaats van in andere
mensen. Zo ging ik veel meer bidden voor Gods leiding. Door deze
gebeden heen, begon God mij te
leiden op de wegen en paden die
ik moest gaan.
Eerder maakte ik een plan
en legde ik dat aan God voor.
Nu leer ik om mijn plannen
en dromen in Gods handen
te leggen en Hem Zijn plan te
laten vormen door mij heen.

DIY

Voor wie
bak jij met
Pasen?
PAASTAART

CINNAMON ROLLS
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Tekst: Hilde Stapert | Jolanda Twillert-Heek
Beeld: Everdien Molenaar

ONTVANG
DE VREEMDELING

PAASONTBIJTKRANS

CHOCOL ATE CHIP COOKIES

De Veertigdagentijd stond
bij Mozaiek in het teken van
‘de we(r)ken van Barmhartigheid. In de stille week
is het thema ‘Ontvang de
vreemdeling’. In de cultuur
van het oude testament was
gastvrijheid een kernwaarde. Je nam de tijd om je met
elkaar te verbinden. Naar
elkaars verhaal te luisteren.
En samen eten speelde een
belangrijke rol. Met onze
DIY recepten kun je met een
gerust hart je onbekende
buren op de koffie vragen
komende week. Of breng
bijvoorbeeld je zelfgemaakte
paasontbijtkrans naar een
nog onbekende of eenzame
buurtbewoner toe. Spannend om te doen! Maar onze
ervaring is dat hier mooie
gesprekken en verbindingen tot stand komen. Meer
inspiratie voor het thema
‘Ontvang de vreemdeling’
vind je op onze websites
www.mozaiek0318.nl/
40dagen of
www.mozaiek033.nl/40dagen.
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Paastaart

Voor deze taart moet je even wat

Even voorstellen:

tijd uittrekken, maar dan heb

Jolanda Twillert-Heek

je ook wat! Je maakt meerdere

Hoi! Ik ben Jolanda,

onderdelen, wat tezamen de taart

28 jaar, getrouwd met

gaat vormen. Deze taart is een

Marc en bonusmoeder

heerlijke, frisse taart. Perfect om

van Marlou (15), Julius

het voorjaar mee in te luiden!

(12) en Day (7). Ik werk
als locatiedirecteur op
basisschool De Fontein in

INGREDIËNTEN

Barneveld.

VOOR HET BISCUIT

Sinds dag een ben ik deel

Voor het biscuit kun je een mix

van Mozaiek033! Ik dien

gebruiken van bijvoorbeeld

in het Worshipteam en

dr. Oetker.

was daarvoor actief in het
kidswerk.

VOOR DE CITROENVULLING

Bakken heb ik altijd leuk ge-

Je kunt ook voor een kant en klare

vonden, maar ik maakte er

lemoncurd kiezen!

nooit echt tijd voor. Tijdens

• 1,5 blaadje gelatine

de eerste kennismaking

• 75 gram suiker

met de jongste dochter van

• 2 citroenen rasp

mijn man heb ik samen met

• 125 ml citroensap

haar cupcakes gebakken.

• 175 gram zachte boter

Enige tijd later kreeg ik van

• 2 eieren

de kinderen de Bakbijbel ca-

• 3 eidooiers

deau en ben ik steeds meer
gaan bakken. Sinds vorig

VOOR DE TREMPEERSIROOP

jaar mei laat ik wekelijks

• 50 ml water

via mijn Instagramaccount

• 45 gram suiker

@jobakt zien wat ik maak.

• 25 ml Limoncello (dit kun

Hierdoor krijg ik ook vaker

je ook weglaten)

bestellingen voor verjaardagen of andere gelegen-

VOOR DE BANKETBAKKERSROOM

heden. Echt superleuk om

Je kunt hiervoor een mix gebruiken,

te doen!

van bijvoorbeeld dr. Oetker.

Juist in deze tijden is bakken voor mij een hele fijne

VOOR DE BOTERCREME

ontspanning én je maakt

• 300 gram zachte boter

er andere mensen blij mee.

• 75 gram poedersuiker

Want wat is er nou leuker

• Banketbakkersroom

dan iemand verrassen met

(zie vorige recept)

zelfgemaakte koekjes of

DECORATIE

brownies?

• Paaseitjes, chocolaatjes etc.
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Stap 1, 2, 3 en 4 kun
je ook een dag van
tevoren klaarmaken

WERKWIJZE
1. BANKETBAKKERSROOM

	Volg hiervoor de aanwijzingen op de
verpakking van de banketbakkersroom.
Wil je de banketbakkersroom liever zelf
maken? Op onze websites (zie verderop)
vind je de werkwijze en de benodigde
ingrediënten hiervoor.
2. CITROENVULLING

MEER RECEPTEN?

Op onze websites vind
je nog veel meer lekkere recepten van Jolanda
om te maken én uit te
delen! Ga naar www.
mozaiek0318.nl/diy of
www.mozaiek033.nl/diy

en laat je inspireren!

	Week de blaadjes gelatine in een bakje
met koud water. Verwarm de suiker, de
citroensap, de citroenrasp, de eieren en
de dooiers in een steelpannetje, roerend
op een laag vuur.
	
De vulling wordt dikker, maar mag NIET
koken. Als je een thermometer hebt: bij
85 graden moet de vulling van het vuur.
	Giet het citroenmengsel door een fijne
zeef. Knijp de gelatine blaadjes uit en
roer door het citroenmengsel heen.
Snijd de zachte boter in kleine stukjes
en roer deze door de vulling. Laat opstijven in de koelkast. Klop met een mixer
voor gebruik.
3. TREMPEERSIROOP

	Doe de suiker, samen met het water in
een pannetje. Breng het mengsel aan de
kook en wacht tot de suiker is opgelost.
Haal het pannetje van het vuur en voeg
limoncello (indien gewenst) toe. Laat
het afkoelen en bewaar deze tot gebruik
afgedekt in de koelkast.
4. BISCUIT

Voor dit recept zijn
we uitgegaan van
een vorm van 15 cm.

	Volg hiervoor de aanwijzingen op de
verpakking van de biscuitmix. Wil je het
biscuit liever zelf maken? Op onze websites (zie verderop) vind je de werkwijze
en de benodigde ingrediënten hiervoor.

Heb je een andere
vorm? Gebruik dan de

5. BOTERCRÈME

omrekentabel op

	Zorg ervoor dat je de banketbakkersroom een uur voor de tijd uit de koelkast

www.rutgerbakt.nl.
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hebt gehaald, zodat deze op kamertemperatuur kan komen. Klop
het goed door.
	Klop de zachte boter op, samen
met de poedersuiker. Voeg de
banketbakkersroom toe en mix dit
10 minuten op middelhoge snelheid tot een luchtige botercrème.
Gaat de crème schiften? Zet de
kom op een pan met kokend water
en blijf mixen. Door de warmte
smelten de ingrediënten als het
ware weer samen.
6. OPBOUWEN

	Snijd met een scherp mes de
twee biscuittaarten horizontaal
door. Leg de onderste laag op
een cakekarton of een plat bord.
Giet wat trempeersiroop op de
onderste laag, smeer uit met
een kwastje. Vul een spuitzak
met botercrème (een plastic
zak, waar je een puntje afknipt
werkt ook) en maak een cirkel
op de buitenste rand van de
biscuitlaag. Dit zorgt ervoor dat
de biscuitvulling niet naar buiten
loopt. Vul de binnenkant met
citroenvulling. Leg de volgende
laag biscuit erop en herhaal
bovenstaande stappen. Doe dit
hierna nog één keer. Dek de taart
af met de laatste laag biscuit.
Gebruik de overige botercrème
om de taart mee af te smeren. Het
is geen probleem als je nog wat
van de biscuitlagen ziet, dat geeft
juist een leuk effect. Decoreer
de taart met paaschocolaatjes,
paaseitjes, sprinkles, wat je leuk
vindt!

Vrolijk pasen!

GOD AANBIDDEN / VAN ELKAAR HOUDEN

ONZE OMGEVING DIENEN

Beeld: Miriam Koelewijn | Lisa Hoogmoed

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

Op 28 februari en 7 maart
zamelden we op maar liefst
9 locaties producten in voor
de plaatselijke voedselbanken. In totaal zijn er ruim
600 vol gesorteerde kratten,
dozen en boodschappentassen ingezameld! Een
overweldigend resultaat!
Hiermee hebben zes voedselbanken (Veenendaal,
Apeldoorn, Leiden, Nijkerk,
Bunschoten en Amersfoort),
die samen honderden gezinnen wekelijks voorzien, hun
voorraden enorm kunnen
aanvullen.
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MOZAIEK KENIA

Tekst: Wendy van Amerongen
Beeld: Project Mozaiek Kenia & eigen beeld

In de vorige editie van Mozaiek
Magazine schreven we dat
er maar liefst 22 watertanks
in Marsabit geïnstalleerd
konden worden. Doordat
een handjevol ondernemers
uitstapten in geloof hebben
duizenden gezinnen nu
schoon drinkwater. Wat een
impact! Inmiddels bestaat de
ondernemersgroep uit zo’n
vijftien kernleden met ook een
netwerk achter zich. Ik ging
met twee van hen in gesprek:
Henry Koopman, ondernemer
en systemisch coach bij ‘Kracht
van Verschil Coaching en
Training’ en Joost den Otter,
ondernemer en directeur bij
‘Lomans’.

DE WESTERSE ARGWAAN
Henry vertelt enthousiast: “Het is mooi dat wij niet bedenken waar we mensen mee willen helpen. Het gaat niet
om ons, maar om de nood daar. Wij willen graag verschil
maken in levens van mensen. Is er water nodig, dan gaan
we daarvoor. Fijn dat Compassion hierbij betrokken is en

UPDATE

wij hen kunnen ondersteunen hierin. Dát vind ik zo mooi,
het is niet iets wat wíj bedenken. Het is hún idee en daar

Mozaiek

scharen wij ons achter. Toen ik voor het eerst een project
aanging met iemand uit Gambia, waarschuwden veel
mensen mij: Pas maar op! Ik liet de Westerse argwaan

Kenia

achter en ik heb hier nog geen moment spijt van gehad.”

KRUISBESTUIVING
Joost beaamt dit en doet er nog een schepje bovenop:
“Naast dat het een verantwoordelijkheid is om als ondernemer iets te doen voor de samenleving, is het ook
gewoon heel leuk om te doen. Ik vind ook dat het niet
alleen om geven gaat. We kunnen veel leren van elkaar als
ondernemersgroep en daarnaast ook van de mensen in
Marsabit. We komen niet alleen om te helpen, maar ook
om te leren en te ontvangen. Ik geloof in kruisbestuiving.
Als we hen straks kunnen bezoeken, willen we zeker de

Henry K

oopman

verbinding zoeken en maken. Ik denk dat ondernemers

er
n Ott

zich ook op die manier enorm kunnen blijven ontwikke-

e

td
Joos

len...”
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Wie bedenkt het nu
om een HEEL GEBIED
te adopteren als
kerk?

vliegwiel. Dit zijn nog onze babystapjes. Ik geloof dat het
uiteindelijk nog verder gaat dan Marsabit. Als ondernemer heb je een enorme verantwoordelijkheid. De meeste
ondernemers beschikken over het nodige geld. Ik vraag
dan altijd “Wat doe je met je geld?” Ik wijs ze op hun verantwoordelijkheid. Geld verdienen doordat je iets moois
neerzet met je bedrijf is prachtig, maar belangrijker is hoe
je dit vermogen inzet.”

GAAN STAAN VOOR WAT ONMOGELIJK LIJKT

GROOTHEIDSWAANZIN

“Daarom ga ik staan voor wat onmogelijk lijkt”, gaat

Henry gaat verder: “Wie bedenkt nu om een heel gebied te

Henry verder. “Als je eenmaal een stap zet op water, dan

adopteren als kerk? In menselijke zin is dat toch groot-

kun je worden gedragen. Ik wil dit niet goedkoop afdoen,

heidswaanzin? Maar als God voor ons is, wie is dan tegen

want ik weet dat er ook mensen zijn die het écht moeilijk

ons? Als God achter ons staat, kunnen we heel veel berei-

hebben. Ik heb al zó vaak meegemaakt dat investeren

ken. Uiteindelijk zijn onze aardse eigendommen ook hele-

méér kan opleveren, dan je erbij neer te leggen dat iets

maal niets waard. Mijn moeder is onlangs overleden. Het

onmogelijk is. De stap zetten en die €500,- of €5000,-

ene moment zat ze nog in haar dure appartement, met

overmaken in vertrouwen dat het goed is en uiteindelijk

allerlei spullen om zich heen. Het volgende moment gaan

goed komt. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat hoe meer

haar handen omhoog en vertrekt ze naar haar Heer. Dan

ondernemers meedoen, hoe makkelijker het wordt. Het is

zijn al die bezittingen niets meer waard. Het ontbrak mij

een win-winsituatie. Hoe gaaf is het om als ondernemers

thuis aan niets. Mijn ouders hadden het heel goed met hun

elkaar te ontmoeten?”

transportbedrijf, maar mijn ouders zaten ook elke avond
knielend voor hun bed en mijn moeder zei altijd: “Het is

PLANNEN VOOR 2021

allemaal genade wat we krijgen.” Ik heb geleerd wat echt

In 2021 gaat de ondernemersgroep opnieuw de uitdaging

belangrijk is en ik vind het mooi dat ik in de positie ben

aan om voor de overige projecten ook schoon drinkwa-

anderen te helpen.”

ter te realiseren. Op de website www.mozaiekkenia.nl
lees je hier meer over. Daarnaast zijn de ambities nog

ER GAAN GROTE DINGEN GEBEUREN!

veel groter, zoals je hierboven kon lezen. Ben jij al deel

Joost zegt vastberaden: “Er gaan grote dingen gebeuren,

van ‘het sneeuwbaleffect’ of wil je dit worden? Mozaiek

we staan nog maar aan het begin! We zijn ondernemers

Kenia werkt gráág samen met bedrijven, ondernemers

en we hebben allemaal oog voor andere mensen en willen

of mensen die financieel willen investeren én een vuist

helpen. We hebben helaas nog maar één keer lijfelijk bij

willen maken tegen extreme armoede. Samen kunnen we

elkaar gezeten, de rest was online vanwege Covid19. Je

een verschil maken. Ben jij ondernemer of wil je financieel

merkt dat dit ongemakkelijk is en we hebben enorm de

investeren? Vind je het leuk om samen met andere onder-

behoefte om samen te komen. Als dit weer kan zal de

nemers hierin op te trekken en wil je meehelpen?

kruisbestuiving nog veel meer plaatsvinden, het wordt een

Meld je aan via: ondernemers@mozaiekkenia.nl.
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• Altijd bereikbaar
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Ongeacht waar u verzekerd bent

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Dalwagenseweg 17

Nieuwgraaf 7

Kanaalnoord 190

Opheusden

Duiven

Apeldoorn

A15 afrit 36

A12 afrit 27

A50 afrit 25

0488 44 12 20
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WWW.VDGARDE.NL

VOORGANGERS

Johan Ravesloot

REDDEN ...

O

nlangs heb ik The Queen’s
Gambit gekeken. Prachtige serie over een zoektocht naar identiteit. In
de laatste aflevering is hoofdpersoon
Beth in gesprek met jeugdvriendin
Jolene. Die biedt hulp aan zodat Beth
haar droom kan verwezenlijken. Het
vervolg van dat gesprek is fascinerend als Beth reageert:
‘Jij bent mijn beschermengel.’
‘Ik ben geen beschermengel. En ik
kom je niet redden. Ik kan mezelf net
redden. Ik ben hier omdat je dat nodig
hebt.’
Het antwoord van Jolene raakte me.
Alsof mij een spiegel werd voorgehouden: hoe verhoud ik mij tot
andere mensen?
Eerlijk? Voelen wij niet vaak de ‘heilige opdracht’ om anderen te redden?
Is dat niet wat Jezus van ons vraagt?
Is dat niet de roeping van de kerk?
Het lijkt voor de hand liggend om
‘ja’ te antwoorden… Maar denk hier
even over na.
Zou het zo kunnen zijn dat we geroepen worden om er ‘gewoon’ te zijn
voor anderen? Naast iemand staan.
Op gelijke voet. Als medemens. Als
naaste.
Ik geloof niet dat ik anderen kan
redden, of dat ik

de opdracht heb om anderen te redden. Het helpt mij ook niet om zo in
het leven te staan omdat mijn verhouding tot andere mensen onder druk
komt te staan. Sta ik aan de goede kant van het leven, terwijl die ander
daar “nog” niet is? Heb ik het al bereikt, maar die ander nog niet? Voel je
de spanning?
Romeinen 3:24,25 zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door
de verlossing in Christus Jezus.”
Wat dat betreft staan we allemaal op gelijke voet met elkaar. Of anders
gezegd… wij vormen een Mozaiek, een kunstwerk van gebrokenheid.
Maar blijft het dan hierbij? Zeker niet! Want Jezus is ons perspectief. Hij
heeft ons opgezocht om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken: gebrokenheid
maakt plaats voor herstel! En onze rol is misschien wel zo eenvoudig door
dáár te zijn waar mensen hulp, liefde, perspectief of barmhartigheid nodig
hebben… ‘ik ben hier omdat je dat nodig hebt.’
Ik vind dat idee even spannend als bevrijdend… ik ben niet verantwoordelijk voor de redding van anderen. Ik ben ‘slechts’ verantwoordelijk voor
mijn bijdrage aan herstel: wil ik luisteren naar mensen met een andere
(theologische, politieke, maatschappelijke) mening? Voelen mensen met
een andere geaardheid zich veilig bij mij? Voelen mensen met een migratieachtergrond zich gezien door mij? Ben ik bereid te consuminderen als ik
daarmee bijdraag aan verbetering van onmenselijke arbeidsomstandigheden?
En de basis voor dit alles? Liefde. Goddelijke Liefde. Opofferende liefde.
Jezelf-durven-wegcijferen-liefde. Reddende liefde…
De samenleving is niet op zoek naar een kerk die vanuit de comfortabele
positie van gered zijn mensen probeert te redden. Maar ze hunkert naar
een kerk die midden in de samenleving anno 2021 gaat staan…die vanuit
verwondering en dankbaarheid voor Gods liefde er ‘gewoon voor anderen
wil zijn’…die wijst op een God die in het avontuur van het leven naast ons
wil staan.
De kerk als beweging van hoop en herstel.
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PORTRET

MART DE GRAAF WORSTELDE LANG MET ZIJN GEAARDHEID

“NU WEET
IK WAT HET
BETEKENT
OM GELIEFD
TE ZIJN”
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Mart de Graaf is vierenveertig jaar
en sinds kort deel van Mozaiek033.
Hij is de trotse mede-eigenaar
van een interieurbureau en single
vader van twee prachtige pubers.
Jarenlang worstelde hij met het
samengaan van zijn seksuele
geaardheid en zijn relatie met
God. Mart was getrouwd, maar
was nooit volledig gelukkig. Het
accepteren van zijn geaardheid na
zijn scheiding maakte Marts relatie
met God sterker dan deze ooit is
geweest.

Tekst: Margriet Zwaan
Beeld: Everdien Molenaar
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Op een warme zomermorgen kreeg Mart een

op zijn twintigste serieuzer in zijn geloof werd

appje van zijn compagnon met de link naar

en ervan overtuigd raakte, dat als hij echt

een video. In de video sprak een collega-onder-

als een goede christen wilde leven, hij zijn

nemer die vertelde over haar relatie met God

geaardheid moest veranderen. Hij trouwde

tijdens de coronacrisis. Ze vertelde over hoe

met een vrouw en kreeg twee kinderen. “Ik

ze haar eigen leven en zaak in de handen van

hield wel van mijn ex-vrouw, maar tegelijk

God had gelegd en op hem vertrouwde. Haar

wist ik diep van binnen dat er iets niet klopte.

verhaal kwam keihard binnen bij Mart.

Altijd was er dat gevoel: ik weet dat ik in een

“Het kwam zo hard binnen, omdat ik mij op

leugen leef.” Mart vroeg God vaak om hem van

dat moment besefte dat ik wel degelijk een

zijn homoseksuele gevoelens af te helpen. “Het

fundament in God had, maar er niet meer op

was voor God toch gewoon een druk op de

bouwde. Die ochtend heeft God mij in mijn

knop?” dacht hij toen. Dat zijn gebed niet werd

nekvel gegrepen en heb ik mijn leven weer

verhoord, frustreerde Mart in grote mate.

aan Jezus gegeven. Ik was zeven jaar lang niet
meer naar een kerk geweest.” Al eerder voelde

OP ZOEK

Mart dat God tot hem sprak. Hij werd steeds

Zeven jaar geleden verlieten Mart en zijn

herinnerd aan dat fundament, maar deed er

toenmalige vrouw de kerk. Hij dacht de kerk

niets mee. Die ene ochtend heeft veel voor

niet meer nodig te hebben en dat het alleen

hem veranderd.

maar hoefde te gaan om zijn relatie met God.
Het jaar daarop besloten hij en zijn vrouw als

TERUG IN DE KAST

goede vrienden uit elkaar te gaan. “Na jaren-

Al sinds hij twaalf jaar was, weet Mart dat

lang vastgezeten te hebben in een denkwijze

hij op mannen valt. Zijn pubertijd was een

dat ik niet mag zijn zoals ik ben, lag de wereld

verwarrende periode. Op zijn negentiende

aan mijn voeten nu ik gescheiden was. Ik heb

kwam hij ‘uit de kast’. Vanuit zijn kerkelijke

die wereld van binnen en buiten bekeken om

opvoeding had hij meegekregen dat een

vervolgens te ontdekken hoe leeg die eigenlijk

homoseksuele geaardheid niet oké is. Zijn

was.”

ouders namen hem zelfs mee naar een

Mart voelde hoe God hem vertelde dat het oké

genezingsritueel. Mart besloot hierna zijn

was. Toen hij kon accepteren wie hij was, voel-

eigen weg te volgen. Dit veranderde toen hij

de hij rust, dat als een deken over zich heen
kwam. “Het was een sterke stem. Ik ben ervan
overtuigd dat dat God was. Hij zei: Ik heb je
gemaakt zoals je bent, ik hou van jou zoals je
bent, dus het is oké. Het is oké om gay te zijn!”

“Die ochtend
heeft God mij in mijn
nekvel gegrepen”

Iedereen in Marts omgeving accepteerde zijn
geaardheid; zijn kinderen wenden snel aan het
idee en gaven aan dat het voor hen het belangrijkst was dat hij gelukkig was. Bij medechristenen kwam ook geen negatieve reactie. “Dit
heeft mij ontzettend geholpen om God vast te
houden. Als ik toen een zee aan ellende over
mij heen had gekregen, dan had dat zeker mijn
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kijk op God veranderd. Daarom denk ik dat het
belangrijk is dat christenen minder oordelen.
Ontmoeting komt voor standpunt. Er is ontzettend veel depressie, afwijzing en leed in de
‘gay scene’. Dat komt vaak door de mening van
mensen en kerken, zonder dat zij het verhaal
van de ander kennen. Ik vind het jammer dat
die mensen en meningen het beeld van God
vertegenwoordigen.”

MOZAIEK
Toen Mart die nazomermorgen die video had
gezien, wilde hij op zoek naar een kerk. Maar
dan wel een kerk waar hij werd gezien.
Af en toe luisterde hij naar een preek van Mozaiek, terwijl hij onderweg was naar een klant.
Op een zondagochtend besloot hij om eens een
hele dienst te kijken. Dit bleek voor herhaling
vatbaar: “Mozaiek voelt als een warm bad voor
mij. Het is voor mij de eerste kerk waar homo’s
welkom zijn. Er staat niets in de weg om God
te dienen. Je hoeft je identiteit daar niet aan
te passen. En je wilt niet weten hoe bijzonder
dat is.”

ECHT VRIJ
Hoewel Mart door de jaren heen altijd in
God is blijven geloven, merkt hij een enorm
verschil in zijn geloofsleven met vroeger.

LOVE2MEET GROEP

Nooit begreep hij mensen, die zeiden dat ze

Doordat er nu niks meer tussen mij en God in

Sinds kort is er een Love2
Meet groep speciaal voor
LGBTQ-ers.
Deze Love2Meet groep is
een plek waar je ook als
LGTBQ-er mag komen zoals
je bent. Het is een veilige
plek waar je je verhaal kwijt
kunt, maar ook zeker een
plek waar gezelligheid is.
Heb je interesse of vragen,
stuur dan een mail naar

staat kan ik pas écht ervaren wat het betekent

contact@mozaiek033.nl

God hoorden, dat de bijbel tot hen sprak en
dat ze niet konden stoppen met lezen. Terwijl
hij zo hard zijn best deed. Nu kan hij zelf niet
stoppen met lezen en kan hij urenlang door
het bos wandelen, terwijl hij met God praat.
Daar heeft hij zelf een goede verklaring voor:
“Ik denk dat dat komt, doordat ik nu echt vrij
ben. Er staat niets meer tussen mij en God in.
Dat was hiervoor wel het geval. Ik leefde een
leugen waarin ik niet mijn werkelijke zelf was.

om geliefd te zijn. God’s masterpiece.”
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CO N TACT T E A M M OZ A I E K

Tekst: Wilma Koppenaal

Elke zondag zitten er mensen achter de socialmediakanalen

Beeld: Regina van de Munt

klaar om de kijkers van de livestream te verwelkomen,
om vragen te beantwoorden en mensen de weg naar het
Ministry-team als er behoefte is aan gebed of bemoediging.
“Het is prachtig dat je er tóch voor mensen kunt zijn, ook al is
het op afstand”, vertelt coördinator Sanne van Daalen.

ZIJN LIEFDE DOORGEGEVEN VIA SOCIAL MEDIA

God houdt
geen afstand
“Het is ontzettend fijn om te merken
dat je mensen kunt helpen,” vertelt
Sanne van Daalen, coördinator van
het Contactteam. “We bieden een
contactmoment waar veel mensen
naar verlangen. We krijgen ook vaak
mooie reacties. Van mensen die
troost hebben geput uit het contact.
Of gemerkt hebben dat er voor hen
gebeden wordt. Voor al deze mensen
staan wij elke zondag klaar!”

mensen door naar Ministry als die behoefte er is. We zijn
aanwezig op YouTube, Facebook, Instagram en Twitter.
Ook is er mogelijkheid tot chatten via de website. Dat
beheert het secretariaat grotendeels.”
Bemoediging op afstand
“Het was in het begin best even zoeken hoe we met al die
reacties om moesten gaan. Voor ons was het nieuw, maar
ook voor de kijkers van de livestream thuis. In die beginperiode kwamen er echt heel veel berichten binnen. Bemoedigende woorden, mensen die contact zochten, maar
ook wel technische vragen en beledigingen. Er is toen al
snel een richtlijn opgesteld hoe in bepaalde situaties te
handelen. Schelden en beledigen staan we bijvoorbeeld

Direct contact tijdens de

niet toe, die reacties verwijderen we. En als er inhoudelijke

livestream

theologische discussies ontstaan, verwijzen we mensen

“Ruim een jaar geleden was er al

naar bijvoorbeeld e-mail om contact met ons op te nemen

een socialmediateam. We waren

voor een dieper inhoudelijker gesprek. Het kanaal is

met z’n vieren verantwoordelijk

tijdens de livestream echt bedoeld om mensen te bemoe-

voor het opmaken en plaatsen van

digen en in contact te komen.”

berichten op Facebook, Instagram
en Twitter. Toen kwam Corona en

De liefde van God doorgeven

is gaandeweg het Contactteam

“Het contactteam bestaat uit een pool met mensen.

in zijn huidige vorm ontstaan. De

Tijdens de livestream zijn we met vijf mensen actief. Eén

invulling is heel anders dan een

persoon doet YouTube. Die zorgt ook dat de livestream

jaar geleden. We staan nu elke

start. Een tweede persoon doet Instagram en Facebook.

zondag klaar voor de kijkers van

Sinds februari gaan we ook live op Facebook, dus kan men

de livestream. We monitoren wat

ook via dat kanaal de diensten volgen. En er zitten twee

er gezegd wordt op de kanalen,

mensen achter de chat van de website. Daarnaast werken

reageren op vragen en verwijzen

we veel samen met de mensen van de techniek; zonder
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OVER SANNE:
VOL PASSIE VOOR
MENSEN
Sanne van Daalen is coördinator van het Contactteam
en zorgt ervoor dat de kanalen elke week bemand zijn.
Ze houdt bijzonderheden
in de gaten en dankzij haar
praktische handleidingen
weet het team precies hoe
alles werkt. Ondanks haar
jonge leeftijd van eenentwintig jaar, is deze bediening
haar op het lijf geschreven.
Ze kan er haar enthousiasme
en de drive om met mensen
te werken perfect in kwijt.
En het past goed naast haar
studie Verpleegkunde. Ze zit
in het derde leerjaar en loopt
vier dagen in de week stage
in het Rijnstate ziekenhuis in
Arnhem.

hen beginnen we niets. Een leuke

via dit kanaal lekker met elkaar te

mix aan mensen, die allemaal

kunnen kletsen. De enige negatie-

graag anderen een beetje van

ve reactie die we hier ooit kregen,

Gods liefde willen doorgeven. Het

ging over een koe in de afleve-

mooiste vind ik als we samen aan-

ring; die vonden ze te eng. Ook de

wezig zijn in de Basiliek. Het werkt

ouders zijn blij, dat is altijd fijn om

praktischer als je even met elkaar

te horen.”

wilt overleggen. En we versterken
elkaar dan als team.”

Ook behoefte aan gebed of bemoediging? Neem contact met ons op

Kinderlijk enthousiasme tijdens

“Voor persoonlijk contact tijdens

‘Ollie en Sophie’

de livestream is er de live chat

“Het is altijd leuk om de ochtend

via de website. Daar verschijnt

te starten met de livestream van

een balk waar je meteen op kunt

Mozaiek Kids. De kinderen zijn

klikken. Via die weg kun je ook

super enthousiast en beginnen in

in contact komen met het Mi-

de YouTubechat direct met elkaar

nistry-team. Als je op een ander

te praten. Dat kan over van alles

moment op de site komt, staat die

gaan. Van computerspelletjes tot

chat er niet. Natuurlijk kan je ook

vragen aan Ollie en Sophie. Ze pra-

buiten de livestreams om contact

ten over wat hen op dat moment

opnemen voor gebed en bemoe-

bezighoudt. Ze vinden het leuk om

diging. Bijvoorbeeld via ‘contact’

contact te hebben met elkaar en

linksboven op de website.”
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GROW AGENDA

We bieden een gevarieerd menu aan van
cursussen, thema-avonden en (bijbel)
studies. Vanwege de maatregelen rondom
COVID19 worden veel cursussen online
gegeven. Check www.mozaiekgrow.nl
voor de actuele data en tijden.

START NIEUWE
MOZAIEK GEMEENTEN
Binnen de mogelijkheden die
er zijn, zijn er in de afgelopen
periode voorbereidingen
getroffen voor de start van
nieuwe Mozaiek gemeenten.
Het is ons verlangen om
zoveel mogelijk mensen te
bereiken met het bevrijdende
Evangelie van onze Here

“

Door deel te nemen aan
Alpha heb ik ontdekt dat
ik nooit meer eenzaam
hoef te zijn en dat ik
dankbaar kan zijn voor
het leven!

”

Jezus Christus en om een
plek te zijn waar je welkom
bent zoals je bent. Er zijn in
diverse plaatsen (interim-)
leidersteams aangesteld en
er worden wekelijks online
introductiecursussen gegeven
aan mensen die erover
nadenken om deel te worden
van een Mozaiek gemeente in

ALPHA ONLINE

Wil je deel worden

de regio’s/plaatsen:

van een Mozaiek

• 010 (Rotterdam)

gemeente? Dan

• 020 (Amsterdam ZO)

Ben je op zoek naar de zin

nodigen wij je graag

• 036 (Almere)

van je leven? Vraag je je

uit voor onze twee

• 071 (Leiden, Katwijk,

soms af of er meer is tussen

intro-avonden. Tijdens

Rijnsburg e.o.)

hemel en aarde? Vind je het

deze avonden vertellen

• 0548 (Rijssen e.o.)

leuk om nieuwe mensen te

we je meer over onze

• 0521 (Steenwijk e.o.)

ontmoeten, fysiek of online?

gemeente, onze visie

En houd je van een goed

en maak je tevens

gesprek? Of wil je je gewoon

kennis met nieuwe

eens verdiepen in het chris-

mede-mozaiekers.

telijk geloof? Dan is een

Ga naar de website

Alpha cursus iets voor jou! In

van jouw Mozaiek

dit Corona-tijdperk bieden

gemeente voor meer

we de fysieke Alpha cursus in

informatie.

aangepaste vorm aan en bieden we ook de mogelijkheid
om de Alpha cursus in een
online variant te volgen.

Online Mozaiek introductiec

ursus
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Foto: Alpha Nederland

INTRODUCTIECURSUS
MOZAIEK

MEEBOUWEN
AAN EEN
MOZAIEK
GEMEENTE?
Welke gave(n) heb jij? Hoe wil jij
meebouwen aan onze gemeentes? Op
dit prikbord lichten we een aantal
vacatures uit. Meer informatie en
de vacatures binnen jouw Mozaiek
gemeente vind je op onze websites,
check hiervoor de QR code(s).

Mozaiek033

Mozaiek0318

Lid bezoek team nieuwe delen
Na afloop van de introductiecursus krijgen de
mensen die zich hebben aangemeld om deel
te worden van een Mozaiek gemeente een
kennismakingsbezoek. Het bezoekteam is op
zoek naar nieuwe leden om onze nieuwe delen
te verwelkomen binnen Mozaiek.

MOZAIEK
MAGAZINE ZOEKT
SCHRIJFTALENTEN

Groepsleider bij
Mozaiek Kids
Zodra we weer samen
komsten mogen houden, zijn
er ook aparte diensten voor
onze kids. Heb jij passie voor
kinderen, staat God centraal
in jouw leven en kan jij een
groepje kinderen aandacht
geven? Vind je het eventueel leuk om een verhaal te
vertellen, toneelstukje op
te voeren, te zingen en/of te
knutselen? Vind jij het ook
belangrijk dat onze kinderen
God leren kennen? Dan ben
jij de groepsleider die wij
zoeken bij Mozaiek Kids.

FOTOGRAFEN GEZOCHT
Heb jij een passie voor fotografie en weet
jij hoe je gave platen schiet? Dan is deze
vrijwilligersjob helemaal iets voor jou!
Wij zijn hard op zoek naar meerdere
fotografen die ons team komen versterken.
Binnen Mozaiek fotografeer je voor
meerdere doeleinden. Denk aan social
media, de website, de livestreams en af en
toe zelfs voor in het Mozaiek Magazine.
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Hou je van mooie verhalen,
ben je een uitstekend
schrijver en ontmoet je graag
mensen? Dan ben jij de
redacteur die we zoeken
voor Mozaiek Magazine.
Meer weten? Neem
contact met ons op via
magazine@mozaiek0318.nl!

OVER MOZAIEK
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.
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OVER MOZAIEK

BEDIENINGEN

VOORGANGERSTEAM

Ido Buwalda, Kees Kraayenoord, Johan Ravesloot
en Nelinda Troost
RAAD VAN OPZIENERS

Bert Bosscha, Jop en Ellen Douma, Mariska Gerritsen,
Herman Heres, Petri Stalenhoef en Freek Twilt
POST- EN BEZOEKADRES

Mozaiek Centrum, Storkstraat 33, 3905 KX Veenendaal
CONTACTGEGEVENS

contact@mozaiek0318.nl | 0318-734900 (dinsdag t/m

vrijdag) | www.mozaiek0318.nl
SAMENKOMSTEN

Wekelijks op zondag in De Basiliek, Wiltonstraat 56 in
Veenendaal.*

VOORGANGERSTEAM

Arjen ten Brinke en Emiel Hop
RAAD VAN OPZIENERS

Jaap de Graaf, Joost Westerink, Larisa van Ginkel,
Eddy van den Berg en Daniëlle de Graaf

De Basiliek is de opname
locatie voor onze livestreamdiensten op zondagmorgen
en één keer in de maand op
zondagavond een Worship
& Prayer avond. De eerstvolgende is zondagavond
11 april. Helaas nog zonder
mensen in de zaal, maar er is
gedurende onze livestreams
volop contact via de live chat
op onze websites en social
media kanalen.

POSTADRES

CARE & SERVE
Binnen Care zijn we gericht op
aandacht voor jouw verhaal
en de bijbehorende zorg.
Binnen Serve willen we praktische hulp te geven aan hen
die dat nodig hebben binnen
en buiten onze gemeenten.
Mozaiek0318: Carola Twilt en
Richard Henken
Mozaiek033: Eveline de Jong
FACILITY & BEHEER
Facility en beheer zet onder
meer iedere zondag alle
stoelen klaar, verzorgt het
parkeren en zorgt ervoor dat
na afloop van de diensten en
activiteiten alles weer netjes
schoon is.
Mozaiek0318: Marco van
Schoonhoven
Mozaiek033: Zeger van Twillert

Drie Morgenland 9, 3863 ZG Nijkerk
CONTACTGEGEVENS

contact@mozaiek033.nl | 033-3038800 (dinsdag

en vrijdagmorgen) | www.mozaiek033.nl
SAMENKOMSTEN

Wekelijks op zondag in Sporthal Corlaer,
Henri Nouwenstraat 4 in Nijkerk.*

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)

Marjolein Schut, Philip Salm, Saskia Stindt, Bart Schut
en Erik van der Kwast
Startende gemeentes hebben een interim leiderschapsteam
(ILT) totdat er minimaal twee voorgangers zijn benoemd.
Het tijdelijke leiderschapsteam van Mozaiek055 is inmiddels
geïnstalleerd en heeft ontzettend zin om, zodra de

*
Vanwege
de corona
maatregelen zijn
er momenteel
geen fysieke
samenkomsten,
maar iedere
zondag een online
kidsdienst met
Ollie en Sophie om
10.00 uur en een
livestreamdienst
om 11.00 uur.

maatregelen het toelaten, de eerste samenkomst te gaan
organiseren.
CONTACTGEGEVENS

contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl
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WELCOME
We willen dat mensen in onze
gemeente zich gezien voelen. Door
een begroeting bij binnenkomst.
Koffie en thee te schenken of klaar
te staan voor het beantwoorden
van vragen.
Mozaiek0318: Janneke van Zetten
Mozaiek033: Sonja van den Hazel
MINISTRY
Gebed is ons fundament en de
motor van alles wat we binnen de
gemeentes doen. Er zijn verschillende gebedsteams die op zondag en
door de week met en voor je willen
bidden.
Mozaiek0318: Frans en Helma van
Ewijk
Mozaiek033: Gerlies en Gerlof Bokma

BEDIENINGEN

MOZAIEK KIDS
Wij verlangen er naar dat ieder kind
zich geliefd en gezien voelt, Jezus leert
kennen en Gods liefde gaat uitdelen.
Mozaiek0318: Lisanne Koudijs (kidspastor
onderbouw), Tanja Hartog (interim
kidspastor midden/bovenbouw)
Mozaiek033: Maxim van Ommen Kloeke

MOZAIEK GROW
We bieden een gevarieerd
menu aan van cursussen,
thema-avonden en
(bijbel)studies, zoals
Alpha-cursus, Leven in
Christus, (pre)Marriage
Course en Luisterend Bidden.
www.mozaiekgrow.nl

KIDS CONNECT VOOR
DE BOVENBOUW
Iedere derde vrijdagavond van
de maand organiseert Mozaiek0318 Kids Connect voor de
kids uit groep 5 t/m 8. Op deze
vrijdagavonden staat ontspanning, plezier hebben met elkaar
en ontmoeting/relatie centraal.
De eerste avonden waren online,
maar zodra het kan schakelen we
over naar fysieke avonden.

MOZAIEK KENIA
In 2019 heeft een groep
Mozaiekers een gebied
in het noorden van Kenia
bezocht om te onderzoeken
of wij als Mozaiek gemeenten
mee mogen helpen in het
oplossen van de nood die
daar is. We zijn teruggekomen
met de overtuiging dat God
van dit vergeten gebied een
plaats van hoop kan maken.
Daarom hebben we ervoor
gekozen om in samenwerking
met Compassion en de lokale
kerk en bevolking dit mooie
project op te pakken.
contact@mozaiekkenia.nl
www.mozaiekkenia.nl

WE ARE YOUNG
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: Chesron en Esmee
Sminia (Youthpastors)
Mozaiek033: Christaan en Esmeralda
Koloos

MOZAIEK WORSHIP
Mozaiek Worship is een groep
enthousiaste zangers, muzikanten en creatievelingen.
Onze passie is Zijn kerk te
dienen met aanbidding, zang
en muziek, maar ook met het
schrijven van nieuwe liederen.
Mozaiek0318: Nelinda Troost
Mozaiek033: Remco de Groot
www.mozaiekworship.nl
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CO LO FO N

APRIL 2021

Mozaiek Magazine verschijnt 4 keer per jaar in
een oplage van 4.000 exemplaren. Via de website
van één van onze Mozaiek gemeenten kun je de
uitgave downloaden.
REDACTIE
Anja Diepeveen, Anja Hoogeveen, Anneloes Mauer,
Emiel Hop, Everdien Molenaar, Hilde Stapert, Job
Kramer (corrector), Judith Strik, Margriet Zwaan,
Marina de Haan, Wilma Koppenaal, Wyke Bokma
FOTOGRAFIE
Everdien Molenaar, Lisa Hoogmoed, Luther Hartog,
Miriam Koelewijn, Regina van de Munt, Tobias Huizing
BASISONTWERP & OPMAAK

WE ARE YOUNG
LIVESTREAM

Tineke Werkt
DRUKWERK

Op zondag 7 maart was de eerste
online We Are Young uitzending.
Het was een feestje voor ons
allemaal. Esmee sprak tijdens
de livestream met scherpte en
authenticiteit over het zijn van
jezelf en het omarmen van je ware
ik. ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad’.

Joost Westerink, Quality Dots
ADVERTENTIEBEHEER
Nicole Kraayenoord
Adverteren in mozaiek magazine?
Stuur een e-mail naar contact@mozaiek0318.nl
voor de tarieven en mogelijkheden.
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.

Talk A-WAY was ook enorm bijzonder. MCLA gaf in een spoken
word betekenis aan het thema
‘Ze Huilt Maar Ze Lacht’. Tijdens
de talkshow zijn we in gesprek
gegaan met een psychologe en
een jonge ervaringsdeskundige
op het gebied van depressiviteit.
Hoe vind je lichtpuntjes en omarm
je het proces als je leven onder
een zwarte deken ligt? Juist in
moeilijke tijden is het essentieel
om de verbinding te zoeken met
God en elkaar.
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OPLOSSINGEN

REAGEREN?

PUZZEL PAGINA 17

Of heb je een tip? Mozaiek

De dochter van Arjen
schoor hem per
ongeluk kaal.

Magazine is bereikbaar via
magazine@mozaiek0318.nl.

KIDS
DOOLH

OF

Kan jij Maria door het doo

lho f heen helpen?

DIY
Jezus is uit liefde voor
ons gestorven en weer

knip de boekenleg ger en plak het op stevig

papier.

PA AS S U D O KU

opgestaan. Wij mogen zijn
liefde doorgeven. Maak
een hartje van zoutdeeg en
maak er een ander blij mee.

NODIG:

J
LEEFT
Z
U
S

• 3 kopjes bloem
• 1 kopje water
• 1 theelepel olie
• 1 kopje zout

DOEN:
Meng het bloem en zout.
Voeg hier de olie aan toe.
Beetje bij beetje voeg je nu
het water toe.
Zodra het deeg aanvoelt als
echte klei, heb je genoeg klei
toegevoegd.
Nu hartjes maken Je kunt
het 1 uur in een 100 graden
warme oven zetten of paar

Deze sudoku bestaat uit een veld van 6 x 6 hokjes.
Je ziet 6 rechthoeken van 3 x 2 hokjes. In die hokjes moeten plaatjes worden getekend. Elk plaatje
moet precies één keer voorkomen in elke rij, in
elke kolom en in elk groot dikgedrukt vierkant.
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dagen op warme plek laten
drogen.
Schrijf/teken er
iets moois op.

KIDS
Print de woordzoeker

17-2-2021

spu zze l
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WOORDZOEKER

zoek de woorden en streep ze weg. Je houdt

een zin over. Succes!!
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