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k stel mijn vertrouwen 
op de Heer mijn God, 
want in Zijn hand ligt 
heel mijn levenslot”. Dit 

zong ik in mijn kinderjaren vol overgave en 
dan het liefst in canon samen met mijn zus. 
Ik vond het gewoon een prachtig lied, maar 
was me toen nog niet bewust van de bete-
kenis ervan; ik begreep niet wat het woord 
‘levenslot’ betekende. Mijn redenering ging 
eerder richting een slot, dan richting het doel 
van mijn leven. 

Dit lied kwam na al die jaren terug in mijn 
gedachten, toen ik met de geloofsverhalen 
voor dit magazine bezig was. Vertrouwen: 
zelf loslaten en in Gods hand leggen. Dat 
betekent dus ook: niet je eigen ‘levenslot’ 
willen bepalen, maar het overlaten aan Hem. 
Niet altijd even makkelijk, maar als het lukt 
kan het een behoorlijk bevrijdend gevoel 
opleveren. Niet meer gevangen in de last 
die dit leven met al zijn problemen met zich 
meebrengt, maar in vrijheid vertrouwen dat 
God het beste met je voor heeft. Misschien 
was het dan toch niet zo gek, dat ik als kind 
dacht aan een slot….
Ik wens je een zomer, waarin je je last even 
loslaat. Ervaar de vrijheid van het vertrou-
wen. Leg je moeite en je pijn bij Hem, want in 
Zijn hand ligt je hele levenslot.

Anja
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GOD AANBIDDEN IN DE 
OPENLUCHT

Met de zomer in aantocht is het ook 
weer mogelijk om met een groepje 
Mozaiekers in de buitenlucht de 
livestream op zondagochtend te 
beleven. Zoals op het terrein van 
de familie Kok, Parallelweg 23 in 
Hierden. Gedurende de zomer 
ben je hier van harte welkom om 
samen God te aanbidden tijdens de 
Mozaiek livestream!

G O D  A A N B I D D E N     V A N  E L K A A R  H O U D E N  /  O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N

Beeld: Everdien Molenaar 
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“Loof God  overal!”
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Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel 

van Mozaiek. Dennis Bart beantwoordt zeven vragen over zijn 

bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek. 

W E L K O M !

1 Hoe ben je bij Mozaiek0318  

terecht gekomen? 

Mijn vrouw was al deel van Mozaiek en 
toen ik haar vertelde dat ik veel gezocht 
heb naar een kerk die bij mij paste en 
deze nog niet gevonden had, vroeg ze of 
ik mee wilde gaan. Nadat ik een dienst 
had meegemaakt en geraakt werd door 
de woorden van Kees Kraaijenoord 
besloot ik vaker mee te gaan en 
uiteindelijk deel te worden van Mozaiek.  

2 Hoe ziet jouw dagelijkse  

leven eruit? 
Ik heb een lieve vrouw Judith waarmee 
ik een dochter van één jaar heb: Julia. 
Uit mijn vorige huwelijk heb ik 
nog twee kinderen: Tygo 
van veertien en Jenna 
van elf. Ik ben werkzaam 
in de psychiatrie als 
verpleegkundige op een 
HIC-afdeling in Amersfoort. 
Hier begeleid ik mensen die 
psychische problemen 
hebben. 
 

3 De 3e pijler is 

je omgeving 

dienen, op welke 

manier dien jij je 

omgeving? 
Deze hoop ik te 
dienen door voor 
iedereen klaar te 
staan wanneer 
dat nodig is. Dit 
komt tot uiting in 

mijn werk en ik hoop dat mijn omgeving 
dat ook zo ervaart.  

4 Wat is voor jou het fijnste moment 

van de dag? 
De avondmaaltijd. Dan is het gezin bij 
elkaar en kan ik erg genieten van het 
samenzijn. Door de onregelmatige 
diensten van zowel mijn vrouw als ik zijn 
deze momenten extra bijzonder.  

5 Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? 
De kruisiging van Jezus, en dan 

specifiek het moment waarop Hij God 
vraagt waarom Hij dit moet doorstaan 
(Marcus 14 vers 35). Aan deze tekst denk 
ik regelmatig wanneer ik het zelf wel eens 
lastig heb. Dit laat gelijk de kwetsbaarheid 
én de kracht van Jezus zien. Ik krijg elke 
keer kippenvel bij deze tekst.  

6 Welk lied is voor jou bijzonder en 

waarom? 
Our God van Chris Tomlin. Het 

is een lekker nummer om te 
luisteren en het vat voor mij 

het geloof samen.  

7 Vertel eens iets dat 

niemand van je 

weet? Een bijzondere 

gewoonte, hobby of 

talent? 
Ik heb in de morgen 

echt eerst een bak koffie 
nodig voordat ik enigszins 

kan functioneren, deze 
vraag ik altijd aan mijn 
vrouw.

Tekst: Judith Strik

Beeld: Regina van de Munt

Leeftijd: 39 - Woonplaats: Veenendaal - Gezin: vrouw Judith, kinderen Tygo, Jenna en Julia

DENNIS BART

Annemieke Wildeman
Ian Bakker! Heb weer 
genoten vanmorgen van 
de band. Klonk geweldig en 
lekkere solo speelde je Ian! 

Inge de Witte 
Annemieke Wildeman ik 
ken hem niet, maar wat 
een geweldige gitarist! 
Wij hebben er ook van 
genoten!!! 
 
Annemieke Wildeman 
Inge de Witte! Klopt, 
dat is hij! 

Ian Bakker 
Inge de Witte en  
Annemieke Wildeman 
dames, dit soort berichtjes 
kunnen toch privé? Ik ga er 
helemaal van blozen

Cor Heek
 Ian Bakker Ik mag het wel 
zeggen toch

mozaiek0318
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*  Ben je benieuwd 
naar deze nieuwe 
Mozaiekers? 
Op de websites 
mozaiek0318.nl/ 
nieuwedelen, 
mozaiek033.nl/ 
nieuwedelen en 
mozaiek055.nl/
nieuwedelen vind  
je de lijst met namen.

G E M E E N T E L E V E N

Heb je zelf een bericht voor deze 

pagina’s? Stuur een e-mail naar 

magazine@mozaiek0318.nl. 

20
 baby’s geboren

In maart t/m begin mei zijn er 

158 
nieuw delen ingeschreven*

In de maanden maart, april, mei 
én juni zijn er

23 
stellen getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN

  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

nelleke_bal Wat een geweldige dienst!! 
zo mooi gesproken. @kkraayenoord, 
mijn zoon van 12 vind je een gave gozer.

mozaiek0318 Wat goed! Nou 
@kkraayenoord: steek die maar in je zak!

kkraayenoord @nelleke_bal ha! Ik mag 
‘m gelijk 🖤

 mozaiek0318

Goedemorgen. Vandaag is er 
een hele bijzondere dienst. 
want op 7 buitenlocaties 
in Nederland worden in 
totaal ongeveer 100 mensen 
gedoopt. Kees Kraayenoord 
spreekt vandaag. Om 10.00 
starten we met de kidsdienst 
met Ollie en Sophie, en om 
11.00 begint de normale 
dienst.

Trudy Saidykhan-Looijen
Wat een prachtige dienst! 
Zó mooi om zoveel mensen 
tegelijk gedoopt te zien 
worden.... het raakte mij 
enorm. 

Janneke van Rijn
Het dopen van een 
afstandje gezien op het 
strand van Katwijk; heel 
indrukwekkend en mooi.

Marieke Koevoet
Wat een geweldige mooie 
dienst! De Vader juicht over 
ons!!

Anke Vrijhof-Tolsma
Wat bemoedigend, juist in 
deze tijd!

Melissa Boon
Wat een feest was dat! Echt 
onwijs mooi opgebouwd en 
105 mensen gedoopt.

Eline Den Oudsten
Kippenvel! Wat een feest.

Henrrietta Heimgartnet
Prachtige dienst.

WAY kledingruil girls 
PHOTODUMP. WAUW, wat een 
ontzettend leuke dag hadden 
we met lekkere mocktails, leuke 
goodies en natuurlijk: toffe 
nieuwe outfits, yeeesss! GO 
ROCK IT GIRL.

weareyoung0318

mozaiek0318
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G E M E E N T E L E V E N

eraldine mist het 

enorm om samen 

met haar zus 

Willemien naar de 

kerk te kunnen gaan. Ze vertelde 

dat ze vroeger als klein meisje 

huppelend naar de kerk ging. 

‘Ik vond de liederen en preken 

prachtig! Nu nog steeds! Ik 

liep voor Corona wel met een 

rollator naar de Basiliek, maar in 

gedachten huppelde ik nog steeds 

naar de kerk.’ 

Elke zondagochtend geniet 

Geraldine nu samen met haar zus 

van de livestream en zingen 

ze mee met de liederen. 

Toen we haar vroegen wat 

ze de jongere generatie 

van Mozaiek zou willen 

meegeven antwoordde ze: 

‘Oooh, toen we nog naar 

de kerk konden en we die 

stroom van jonge mensen 

aan zagen komen, dan 

ontroerde dat ons altijd 

enorm! Ik zou die nieuwe 

generatie willen meegeven: 

luister naar het woord van 

God, zodat je jezelf kunt 

ontwikkelen. Groei en bloei!’

G

Stuur een kaartje!

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

Deze editie staan we 
specifiek stil bij de volgende 
Mozaiekers. 

Piet en Wilma van Bekkum
Wilma heeft 18.5 jaar 
geleden een donorhart 
gekregen. Daarbij heeft 
zij een paar jaar geleden 
longkanker gekregen 
en mocht daarvan 
herstellen! Door medicijn-
gebruik is haar nierfunctie 
hierdoor steeds meer 
achteruit gegaan. Het 
afgelopen jaar heeft Piet 
laten onder zoeken of hij 
haar een nier kan geven. 
Dit kan, maar helaas kregen 
beiden vlak voor de datum 
van de operatie corona, 
waardoor de transplantatie 
is uitgesteld. 

  OUDSTE DEEL VAN  

  MOZAIEK0318 (98 JAAR)

Op 11 mei was het feest! Geraldine van Amerom, 
het oudste deel van Mozaiek0318, is die dag 98 
jaar geworden! Reden om haar te verrasen met 

een bosje bloemen.

Beeld: Lisa Hoogmoed
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G E M E E N T E L E V E N

Van onze kids 

Manuel (6 jaar) uit 
Deventer maakte 
deze tekening na 
het zien van een 
kidsdienst met Ollie 
en Sophie. Omdat hij 
vond dat iedereen 
dit moest weten, 
heeft hij de tekening 
voor het raam 
opgehangen!

Chantal Koelewijn
Chantal heeft meerdere 
operaties vanwege haar 
gezichts aandoening 
ondergaan. Ze heeft in haar 
leven veel tegenslagen 
doorstaan en vind het 
regelmatig mentaal ook erg 
zwaar.  Kaarten doen haar 
en haar vriend Jimmy veel 
goeds om te mogen weten 
dat er aan hen gedacht wordt 
in deze moeilijke tijd. 

Wil je Chantal en/of Piet 
en Wilma bemoedigen? 
Stuur dan een kaartje naar 
onderstaand adres. We zullen 
alle kaarten verzamelen en 
zorgen dat ze bij de juiste 
per sonen terecht komen. 

Mozaiek Centrum 
Storkstraat 33
3905 KX Veenendaal

EVELYN KOELEWIJN HEEFT 
EEN BEELDJE DAT ZE DEELS 
ZELF GEMAAKT HEEFT IN 
HAAR WOONKAMER STAAN 
MET EEN BIJZONDERE BE-
TEKENIS.
Het beeldje moet Evelyn 
zelf voorstellen, die haar 
innerlijke kind troost. DE 
HAND DAARONDER 
STAAT VOOR DE 
HAND VAN GOD. Die 
hand heeft ze overigens 
zelf geboetseerd. Ze heeft 
geleerd dat het met Gods 
hulp een stuk minder lastig 
is om aan haar emotionele 
wonden te werken en een 
sterkere vrouw te worden. 
Als jong meisje is Evelyn 
namelijk veel gepest en 
dat heeft haar emotioneel 
beschadigd. Als volwassen 
vrouw bleef dit een lastig 
punt; het beheerste haar 
en zorgde voor een blij-
vende onzekerheid in haar 
leven. Dit beeldje en het 
maakproces ervan, heeft 
Evelyn geholpen om haar 
wonden te helen. 

Dit beeldje heeft 
geholpen bij het helen 
van haar wonden.

  MIJN GELOOFSVOORWERP
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G E M E E N T E L E V E N

Sharon   Hendrik
“Onze eerste 

ontmoeting 

was niet hier in 

Nederland maar 

in Kroatië! We 

hebben elkaar 

leren kennen 

tijdens een 

jongerenreis die 

we daar maakten. 

  SOULMATES

Sharon Worst-Ligtenberg en Hendrik trouwen op 19 augustus  
bij restaurant en partycentrum De Mof in Leusden. 

VANAF ONS EERSTE 
GESPREK VOELDE 
HET VERTROUWD EN 
AL SNEL SLOEG DE 
VONK OVER. Nu, bijna 

5 jaar later, zijn we inmiddels 

voor de wet getrouwd en hopen 

we in augustus het kerkelijk 

huwelijk en feest te vieren. 

Daar kijken we enorm naar uit!”

Binnengekomen 
post

Hierbij een foto van onze 
groep kleuters tijden het 
kijken naar Ollie en Sofie
We proberen elke 
donderdag een aflevering 
te kijken.

Groeten uit Emmeloord
Christelijke basisschool 
“De Lichtboei”
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Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel 

van Mozaiek. Marion Beekhuis beantwoordt zeven vragen over 

haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek. 

W E L K O M !

1 Hoe ben je bij Mozaiek033 

terechtgekomen? 
Eind vorig jaar voelde ik heel erg de 
drang om meer naar de kerk te gaan en 
toen kwam Mozaiek in mijn gedachten 
op. De dienst kwam erg bij me binnen 
en vervolgens keek ik de livestream 
wekelijks. 

2 De eerste pijler van Mozaiek is 

‘God aanbidden’. Hoe doe jij dat? 
Ik hou van zingen en zo aanbid ik God 
dan ook graag. Onderweg in de auto heb 
ik altijd opwekkingsliederen opstaan. Ik 
mis het met elkaar zingen in de kerk dan 
ook heel erg. 

3 Wat is voor jou het fijnste moment 

van de dag? 
Dat is wanneer de kinderen op bed 
liggen. Dat bedoel ik niet verkeerd 
hoor, want ik hou heel veel van ze. 
Maar wanneer zij op bed liggen, 
heb ik pas echt tijd voor mezelf.

4 De tweede pijler is ‘van 

elkaar houden’. Van wie 

hou jij het meest? 
Van mijn kinderen hou ik het 
meest, maar ook van God 
natuurlijk. Daarnaast heb ik de 
afgelopen jaren geleerd dat het 
ook belangrijk is om van jezelf 
te houden.

5 Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?

Het ligt er voor mij erg aan wat voor 
teksten er op een dag bij me komen en 
wat dan bij me past. Toch blijft ‘de Heer is 
mijn Herder, hij is alles wat ik nodig heb’ 
wel een belangrijke tekst voor mij. Ik vind 
vooral het hoopvolle hierin erg mooi. 

6 De derde pijler is je omgeving 

dienen. Op welke manier dien jij je 

omgeving? 
Wanneer er iets is met mensen in mijn 
omgeving dan stuur ik altijd wel even 
een appje of lied ter bemoediging. Verder 
wil ik mijn roeping hierin vooral ook nog 
vinden

7 Wat is het grappigste of leukste 

wat je ooit hebt meegemaakt in 

Mozaiek? 
Ik heb online de Alpha-cursus 

gevolgd via Mozaiek, wat ik 
erg leuk vond. We hebben 
afgesproken elkaar 
binnenkort in het bos te 
ontmoeten en verder willen 

we ook met elkaar een 
bijbelstudiegroep 

gaan vormen. Daar 
kijk ik naar uit. 

Tekst: Margriet Zwaan

Beeld: Miriam Koelewijn 

DEEL WORDEN 
VAN EEN MOZAIEK 
GEMEENTE? 

MARION BEEKHUIS

Leeftijd: 32 • Kinderen: Jolene (7) en Montell (1)

Wil je deel worden van 

Mozaiek gemeente? 

Dan nodigen wij je 

graag uit voor onze 

twee intro-avonden. 

Tijdens deze avonden 

vertellen we je meer 

over onze gemeente, 

onze visie en maak 

je tevens kennis 

met nieuwe mede-

mozaiekers. Check 

onderstaande QR code 

voor meer informatie 

en om je direct aan te 

melden. 
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Tekst: Wilma Koppenaal

Beeld: Christiaan Zielman
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Rob van Maanen (57) volgde 

Alpha Online. In plaats van een 

gezamenlijke maaltijd, startten 

de avonden met een kopje koffie 

achter het beeldscherm. Maar 

door die fysieke afstand laat God 

zich niet weerhouden. Dat blijkt 

wel uit het levensverhaal van Rob. 

Vol overgave vertelt hij over zijn 

leven, zijn zoektocht naar zichzelf. 

En hoe hij denkt rust gevonden 

ER IS MEER 
TUSSEN 
HEMEL EN 
AARDE 

ROB VAN MAANEN:

P O R T R E T
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bovenal fijn om te weten dat zijn ziel rust 

heeft. Tijdens één van de Alpha-avonden werd 

ik herinnerd aan dat beeld van mijn vader. We 

lazen uit Openbaring vier. In dat visioen wordt 

gesproken van een deur in de hemel die open-

staat. Een groot licht en een stem die roept 

‘kom bij Mij’. Dat was precies wat ik zes jaar 

geleden gezien had. Bij mijn vaders overlijden 

kende ik deze tekst niet. Nu geloof ik dat de 

Heilige Geest toen al tot mij sprak.” 

OVERGAVE IN HET GELOOF
“Eén van mijn collega’s is christen en deel van 

Mozaiek0318. In haar ogen zie ik de overgave 

aan het geloof. Dat vond ik wel interessant. Zij 

nodigde me uit om mee te gaan naar de Kerst-

nachtdienst in de Basiliek. Dat was wel een 

aparte ervaring hoor. Al die mensen, zingend 

met hun handen boven hun hoofd. Het liefst 

wilde ik toen via de brievenbus de kerk uit-

vluchten. Maar tegelijkertijd was het ook een 

warm bad. Het bleef me trekken. Mijn collega 

gaf me een bijbel. Daar ben ik meer en meer 

in gaan lezen. Ook luister ik veel naar Herman 

Boon, zijn ‘KIA-methode’ (Kick In the Ass) 

spreekt me enorm aan: wil je eerlijke of mooie 

woorden horen? Wil je gelovige zijn, of discipel 

zijn? Dat zijn nog eens lessen.”

RUST DOOR DE HEILIGE GEEST
“Ik heb vele stromingen onderzocht. En in 

essentie komt het op hetzelfde neer: wees 

goed voor een ander, wees liefdevol. De 

meer waarde in het christelijk geloof is de 

doorwerking van de Heilige Geest. Die heb ik 

nergens anders gevonden. Hij geeft uiteinde-

lijk antwoord. ‘Geef het maar over’, zegt Hij. 

Hoe moeilijk dat ook is, bij Hem is rust. Dat 

zag ik in de ogen van mijn collega, maar ook bij 

ZOEKTOCHT NAAR ZICHZELF
“Mijn jeugd was redelijk turbulent. Ik heb 

van alles ondernomen en onderzocht. Ik was 

altijd weg van huis. Vluchtgedrag waardoor 

ik mijzelf nooit goed heb leren kennen. Daar 

kreeg ik wel behoefte aan. Rond mijn vijfen-

twintigste begon ik mij te interesseren voor 

yoga en meditatie. Zo kwam ik in aanraking 

met onder andere het Hindoeïsme en Boed-

dhisme. En maakte ik kennis met lichtwerkers; 

zij verspreiden het licht en liefde in de wereld. 

Ik probeerde overal voor open te staan. En 

ontdekte dat ik de knop om contact te hebben 

met overledenen ‘aan’ heb staan. Daar ben ik 

niet actief naar op zoek geweest. Dat zit er 

blijkbaar bij mij ingebakken. Het belangrijkste 

is om zo’n gave ten goede te gebruiken. Net zo-

als je met een scherp mes een mooi stuk vlees 

kunt afsnijden, in plaats van er gevaarlijke 

dingen mee te doen.”

EEN PLEKJE IN DE HEMEL
“Mijn vader is zo’n zes jaar geleden overleden. 

Hij was bang voor de dood, bang om niet in de 

hemel te komen. Hij was altijd een vrije geest, 

maar zocht in de laatste maanden van zijn 

leven de kerk op. Daar bad hij voor een plekje 

in de hemel. Enkele uren na zijn overlijden 

kreeg ik ineens een beeld binnen; ik zag een 

kozijn met een grote eikenhouten deur. Mijn 

vader stond in de deurpost en glimlachte 

triom fantelijk. Hij had het gehaald, hij mocht 

in de hemel komen. Dat was een heel bij-

zondere boodschap die ik doorkreeg, maar 

“Vluchtgedrag 

waardoor ik mijzelf 

nooit goed heb leren 

kennen.”
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mensen op het podium tijdens de livestream 

van Mozaiek. Die overgave en die rust, daar 

mag ik nu meer en meer van ervaren. Dat is 

geweldig!”

EEN HOUTEN KRUISJE
“Na de eerste Alpha wist ik: ‘ik geloof!’ en 

zocht een kruisje, iets moois dat bij me paste. 

Dat vond ik niet zo snel. En weet je wat? 

Zonder het te weten bleek een medecursist 

het perfecte kruisje voor mij te hebben liggen. 

Een houten kruisje aan een leren koordje. Heel 

simpel, maar zó waardevol. Ik draag het zicht-

baar. En dat geeft weer aanleiding tot gesprek. 

Zo raapte ik laatst op straat wat houtjes voor 

mijn houtkachel en raakte in gesprek met 

een dame. Ze zag het kruisje om mijn nek en 

kwam twee weken later terug met een boek: 

Een zevenvoudig geschenk van Wilkin van de 

Kamp. Zijn dat toevallige ontmoetingen? Daar 

geloof ik niet in.”

LEREN LUISTEREN NAAR 
DE HEILIGE GEEST
“Na Alpha is het wel even zoeken hoe nu 

verder. Ga ik me laten dopen? Ga ik misschien 

wel een opleiding volgen via Royal Mission? Ik 

lijk op oma’s draadjesvlees in de braadpan. Het 

is nog aan het sudderen, maar ik moet geduld 

hebben. Ik heb het idee dat ik na veel omzwer-

vingen nu op de goede plek terecht ben geko-

men. Nu moet ik de Heilige Geest langzaam 

steeds meer durven toelaten. Ik zoek regel-

matig de stilte op – eigenlijk weer een beetje 

de meditatie van mijn jongere jaren. Vroeger 

had ik veel vrienden, maar voelde me vaak 

eenzaam. Nu ben ik veel vaker alleen, maar 

voel ik me nooit eenzaam. Ik ben senang met 

mezelf, met behulp van de Hogere Macht.” 

“Na de eerste 

Alpha wist ik: 

ik geloof!“
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ADVERTENTIES

www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

Eigenwijs, verrassend en authentiek!

WWW.BRENDASCATERING.NL

CATERING - ORGANISATIE - BEDIENING
LUNCHES - MAALTIJDEN - KOOKWORKSHOPS 
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P U Z Z E L

Vul het diagram 

zo in, dat in elke 

rij, in elke kolom 

en in elk blok 

van 3 x 3 vakjes 

de cijfers 1 t/m 9 

slechts één keer 

voorkomen.

Vul alleen nullen 

of enen in. Niet 

meer dan twee 

nullen of enen 

naast of onder 

elkaar. Elke rij 

en elke kolom is 

uniek en bevat 

evenveel nullen 

als enen.

Puzzels

Op pagina 49 
kun je de 

oplossing 
vinden.

1 0 1
1 1 0 0
1 1

0 0 1
0 0

1
0 0 0

0 0 0
0 1

Binaire puzzel
Vul alleen nullen of enen in. Niet meer dan twee nullen of enen naast 

of onder elkaar. Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel 
nullen als enen.

© Sanders puzzelboeken

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

8 6
4 1 7 2
6 7 9

7 2 1
3 2 9

3
3 4

8 7 2 6 5
2 5 3

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 

3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© Sanders puzzelboeken

1 2 3 9 7 8 4 6 5
4 8 5 6 3 1 9 7 2
6 7 9 4 2 5 3 1 8
5 4 7 2 8 9 1 3 6
3 6 1 5 4 7 2 8 9
8 9 2 1 6 3 5 4 7
7 5 6 3 9 4 8 2 1
9 3 8 7 1 2 6 5 4
2 1 4 8 5 6 7 9 3

BINAIRE PUZZEL

SUDOKU

©
 S

an
d

er
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p
u

zz
el

b
o

ek
en

©
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an
d

er
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u
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el

b
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Tekst: Everdien Molenaar

Beeld: Everdien Molenaar & deelnemers

Zaterdag 29 mei was het 
eerste Happen & Trappen 
evenement van Mozaiek033.  
Eindelijk weer in verbinding 
met elkaar. Wat was het 
onwijs gaaf! Vele mensen 
stapten op de fiets, om ver-
volgens fijn neer te ploffen 
in een tuin met wat lekkers. 
Andere bezochten Ollie & 
Sophie, één van de grote 
hoogtepunten, want einde-
lijk konden de kids ze in het 
echt ontmoeten. Weer een 
groep trotseerde de blubber. 
Het was een enorm geslaag-
de dag. We danken God voor 
het mooie weer, de gezellig-
heid en de verbinding die er 
was. Geniet mee van deze 
prachtige beelden.

  HAPPEN & TRAPPEN

G O D  A A N B I D D E N     V A N  E L K A A R  H O U D E N     O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N
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ADVERTENTIES

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

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

  Tot je dienst!

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

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

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

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

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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C O L U M N

orige week bracht ik het zoontje van mijn vriend (5 
jaar) naar bed. Ik zong het favoriete slaapliedje en 
terwijl ik de laatste regel inzette, zag ik al aan zijn 
koppie: die moet wat van z’n hartje: “Wyke, als Jezus 

zegt dat Hij voor en achter mij is, waarom zie ik Hem dan nooit?” 
Een beetje geroerd door wat hij vroeg, schoten er eerst tien 
verschillende, theologisch zeer verantwoorde ideeën door mijn 
hoofd. Het liedje van Herman Boon: ‘Je ziet h’m niet, maar Hij is er 
wel. Het is net als de wind. Die zie je niet, maar die is er wel en wie 
zoekt die vindt,’ had ik in een milliseconde door gezongen om te 
beslissen of ik daar iets zinnigs uit kon vissen. Ik besloot maar ge-
woon eerlijk te zijn. “Tja lieverd, dat weet ik ook niet. Jezus woont 
in jouw hartje en Hij is altijd bij je. Je kan altijd met Hem praten”. 
Ik kreeg een hele onvervulde blik naar m’n hoofd. “Maar dat zegt 
Jezus toch?” Ik stelde voor dat we het Hem zouden vragen. Dat 
vond Toon maar een beetje gek. “Kan je Jezus alles zomaar 
vragen dan? Wanneer heb jij Hem iets gevraagd? En wat 
vroeg je dan?” Ik probeerde een situatie te zoeken die 
ik tastbaar kon maken en die hij daarmee ook zou 
snappen. Ik vertelde dat ik Jezus had gevraagd of 
Hij iemand bij me wilde brengen op wie ik verliefd 
kon worden, omdat het me zo fijn zou lijken om 
dingen samen met iemand te doen. Toon was even 
stil, keek heel verrukt op en zei: “Toen werd papa 
verliefd op jou he?” Ik knikte. “En toen werd jij ook 
nog verliefd op mij! Jezus had wél geluisterd.” 
Ontroerd door zijn heerlijke kinderlijke onbe-
vangenheid slikte ik een klein brokje weg en 
antwoordde: “Ja Toon, Jezus luistert echt naar 
wat we zeggen. Maar soms krijgen we niet direct 
het antwoord wat we stiekem graag willen.”
Nog een kleine tien minuten kletsten we over 
van alles wat we dan aan Jezus konden vragen 
als Hij altijd gelijk antwoord zou geven. Toen viel 
er een korte stilte. “We praten al echt lang he 
Wyke? Ik vind het heel leuk”. Nadat ik Toon een 
kus op z’n voorhoofdje drukte, fluisterde hij: “I 
love you.” Terwijl ik mijn ‘I love you too’ terug 
fluisterde, besefte ik: Gods aanwezigheid 
wordt ook zichtbaar, juist in dit soort kleine 
waardevolle momentjes.

V Ik kreeg een hele 
onvervulde blik 
naar m’n hoofd

Wyke Bokma

 NET ALS DE WIND
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Tekst: Lara Hop

Beeld: Everdien Molenaar

P O R T R E T

De passie van  
   ELBERT-JAN

VAN OPSTANDIGE PUBER TOT ENTHOUSIAST JEUGDLEIDER
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Elbert-Jan (26) is sinds kort 

jeugdleider bij Mozaiek033. Na een 

periode in zijn jeugd van verlies, 

pijn en gebrokenheid, raakt hij 

niet uitgepraat over God en zijn 

passie voor jongeren.
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dat moment. Maar tegelijkertijd was er zoveel 

onbegrip. Waarom moest mijn broer dood-

gaan? 

PUBERTEIT
Een aantal maanden na het overlijden ging 

Elbert-Jan naar de middelbare school. “Ik vond 

het lastig om mijn draai op school te vinden. Ik 

had voortdurend gezeik op school en werd er 

veel uitgestuurd. In mijn eerste jaar begon dit 

met af en toe bier drinken en een paar hijsjes 

van een joint. In mijn derde jaar werd er ADHD 

vastgesteld en in die periode werd ik ook van 

school gestuurd. 

Op mijn zeventiende ging ik studeren en hier 

kwam ik al snel in aanraking met harddrugs. Ik 

beleefde de gekste weekenden ooit. Helaas is 

de prijs die je moet betalen om zo’n weekend 

te hebben groot. Iedere zondag opnieuw voel-

de ik een intense leegte, ik voelde me dan zo 

diep ellendig. Alles spookt door je hoofd heen: 

Waarom leef ik? Waarom doe ik dit? 

OMSLAG
Elbert-Jan ging nauwelijks naar de kerk. Op 

een zondag vroegen mijn ouders of ik mee 

wilde naar een doopdienst. Ik ging maar mee 

voor mijn ouders. Ik kwam in een kerk met van 

die super enthousiaste mensen. Dit vond ik 

helemaal niks. Het stond zo ver van mij af. De 

spreker van die dag vertelde aan het einde van 

de dienst kort over de verloren zoon. Tijdens 

zijn gebed deed hij een oproep wie er na deze 

dienst voor God wilde kiezen. Op dat moment 

begon ik van top tot teen te gloeien. Ik begon 

te zweten en ik wist niet wat mij overkwam. 

Ik kreeg een drang in mijn lichaam alsof ik het 

uit wilde schreeuwen. Aan het einde van zijn 

gebed zei hij: steek je hand omhoog als je het 

goed wil maken met God. Dit deed ik. Dat mo-

ment heeft mijn leven op zijn kop gezet.

Na de dienst kwam ik in gesprek met een 

hele relaxte gast. Ik vond het toen nog heel 

JEUGD
Elbert-Jan is de jongste uit een gezin van 

vier kinderen. Samen met zijn broer en twee 

zussen groeide hij op (in Cothen) in een warm 

gezin, waarin geloof altijd een rol heeft ge-

speeld. “Op jonge leeftijd had ik een kinderlijk 

beeld van God. Er was nog geen diepe over-

tuiging of relatie.”

Toen Elbert-Jan twaalf jaar oud was, overleed 

zijn broer. “Op een zondagmiddag ging mijn 

broer na de kerk naar een vriend toe. Mijn 

ouders werden een paar uur later opgebeld 

dat Willem-Christiaan een ernstig ongeluk had 

gehad. Toen zijn vriend heel even de andere 

kant op keek tijdens het rijden, reed hij plots 

op de verkeerde helft van de weg. Last minute 

trok hij zijn stuur om. Boem. Tegen een boom. 

Mijn broer ving de klap op.”

“Aangekomen in het ziekenhuis raakte hij in 

coma. Het was een rollercoaster. In twaalf 

dagen zag ik mijn broer kapot gaan. Zijn hoofd 

zwelde op. Zijn huid kleurde geel. Hij was kaal-

geschoren. Zijn ogen werden dichtgenaaid. Hij 

leek totaal niet meer op wie hij was.

Op een vrijdagochtend werden we gebeld door 

onze ouders. Ze vertelde ons dat Willem- 

Christiaan zou gaan overlijden. Aangekomen 

in het ziekenhuis namen we één voor één 

afscheid. Uiteindelijk stond ik daar samen met 

mijn ouders en zongen we het lied: Ik stel mijn 

vertrouwen op de Heer mijn God. Het laatste 

woord van dit nummer was ook de laatste 

adem van mijn broer. God was zo aanwezig op 

“Het laatste woord van 

dit nummer was ook de 

laatste adem van mijn 

broer.”
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moeilijk. Moest ik leven als een vroom haasje? 

Kon ik nog feesten? Ik wist dat het leven wat 

ik leidde een doodlopende weg was. Maar wat 

moest ik dan met mijn huidige levensstijl? 

Hij nodigde mij uit voor de jeugddienst, op 

zaterdagavond. In het begin ging ik samen met 

een vriend naar deze jeugddienst en daarna 

door naar een feest die we doortrokken tot in 

de ochtend. 

Het was zoeken naar hoe ik deze werelden kon 

combineren. Ik snoepte van beide kanten. Na 

een jaar heb ik een radicale keuze gemaakt 

door te breken met bepaalde patronen en 

vrienden. Dit leven leiden van helemaal tot het 

gaatje gaan is een doodlopende weg. Je tapt 

uit een reserve van jezelf. Het is niet de diepe 

vervulling die ik zelf wel heb ervaren bij Jezus. 

Hoe meer tijd er overheen ging hoe dichter ik 

bij God kwam. Ik ging jeugddiensten organise-

ren en soms was ik tijdens het aanbidden zo 

vol van de Heilige Geest dat ik het gevoel had 

alsof ik onder invloed was. Het bracht de échte 

vervulling waar ik jarenlang naar op zoek was.

PASSIE VOOR JONGEREN
Elbert-Jan heeft daarna een steeds grotere 

passie voor jongeren gekregen. Vorig jaar is hij 

in Amersfoort gaan wonen en heeft hij samen 

met zijn vriendin Mascha de overstap gemaakt 

naar Mozaiek. 

“Ik hou van de echtheid van jongeren. Jonge-

ren prikken door alle nepheid heen. De meeste 

jongeren zijn al in aanraking gekomen met 

duisternis, groot of klein. Ik vind het gaaf om 

jonge gasten ook de andere kant te laten zien; 

het licht. Geef Jezus een keer een kans. Als jij 

op een dieptepunt zit, dat je je schuldig voelt. 

Vol schaamte. Vol angst. Laat dat een moment 

zijn dat je het uitroept naar God. Dat je vraagt 

om zijn liefde en zijn vervulling. Open je hart 

en laat hem in je leven komen. God verrast 

altijd.”
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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
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Simone Beijer

ADVERTENTIES

Grafstenen
Ewijk

Contactgegevens showrooms
Stationsweg 419
3925 CD Scherpenzeel

Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort

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

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

 Maatwerk advies
 Eigen montage

 Topkwaliteit

www.suntechenergy.nl

Arsenaal 6 | Veenendaal
0318 - 25 34 42

info@suntechenergy.nl

 Onafhankelijk advies
 Goed verzekerd

 Lagere maandlasten

www.groene-huis.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 55 32 32

info@groene-huis.nl 

 Aankoop en verkoop
 Gratis waardebepaling

 Planontwikkeling

www.ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 52 99 19

info@ginkelbemmelen.nl

HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN

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

MOZAIEK 
MAGAZINE ZOEKT 
SCHRIJFTALENTEN

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. 

Op dit moment zijn alleen Mozaiek0318 
en Mozaiek033 vertegenwoordigd in het 
redactieteam, onze voorkeur gaat daarom 
uit naar redacteuren vanuit één van de 
nieuwe (op te richten) gemeentes.

Mozaiek Magazine verschijnt vier keer 
per jaar. Voorafgaande aan iedere editie 
komen we als redactieteam bij elkaar om 
te brainstormen over de inhoud en de 
artikelen te verdelen. 

Meer weten? Neem contact met ons op via magazine@mozaiek0318.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
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  AANMAAK BLOKJES OF HOUT WOKKELS

  EEN VEILIGE PLEK VOOR JE KAMPVUUR

  EEN EMMER WATER EN ZAND IN DE BUURT

DIY:    maak eenkampvuur

D I Y

 (je weet maar nooit)

  HOUT
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De zomer is bij 
uitstek de periode om 
tijd te nemen voor elkaar 
en goede gesprekken met 
elkaar te voeren. Hoe leuk is 
dat bij een echt kampvuur!

WAT MOET JE DOEN?

Maak een stapel van het 
hout, dat doe je als volgt:
1.   Leg twee blokken neer 

met iets ruimte uit elkaar. 
2.  De twee volgende blokken 

leg je er 90 graden 
gedraaid bovenop.

3.  Zo stapel je door tot je een 
stapel van 5 tot 6 blokken 
hoog hebt.

4.  Daar bovenop leg 
je wat klein hout en 
sprokkelhout.

5.  Top de stapel af met 
de houtwokkels of 
aanmaakblokjes erop en 
stoken maar!

Het enige dat je dan nog no-
dig hebt is een goede stoel, 
een lekkere fles wijn en leuk 
gezelschap. Enjoy!

Tekst: Anneloes Mauer | Chiel-Jan Heijstek

Beeld: Regina van de Munt

EEN HEMELS VUUR DWARS DOOR ELKE AARDSE MUUR

Bang dat jouw vuurtje deze tekst iets te letterlijk 
neemt?  Heb je niet genoeg ruimte of zie je om 
een andere reden een vuurtje stoken niet zo 
zitten? Gelukkig kun je ook van de gezelligheid 
genieten zonder jezelf en anderen in gevaar te 
brengen! Met deze playlist op Spotify kom je 
gelijk in de kampvuur stemming.

  ZO KAN ZUURSTOF ER MAKKELIJK     

  DOORHEEN EN HEB JE DIRECT  

  EEN VOL VUUR .  
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ADVERTENTIES

JEZUS OVERWINNAAR DELUXE
Ons laatste album inclusief bonus-CD met 

ʻde binnenkamersessies .̓

Bestel via 
onze webshop
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F A C T S

Redactie: Anja Diepenveen

Beeld: Everdien Molenaar, Dreamstime

Machtiger dan 

de hoge golven, 

machtiger dan de 

diepe zeeën bent U, 

Heer in de hemel.

PSALM 93 VERS 4

Mozaiek071 is gestart 

voor de regio Katwijk, 

Rijnsburg, Leiden en 

omgeving. We hopen in 

volgende magazines meer 

te vertellen over onze 

‘strand-gemeente’!

  EEN VAN ONZE NIEUWE   

  MOZAIEK-GEMEENTES 

  LIGT AAN ZEE!  

”

Wist je dat...

“

57.000 m2 groot .is? 

m2 

groot is?

 

Dat de Noordzee groot is en 
dat er een hoop vissen in 
zwemmen, dat weet ieder-
een. In onze eigen Neder-
landse Noordzee leven veel 
bijzondere dieren, planten en 
zelfs koralen.

Wist je dat er 

over de hele 

zeebodem meer 

dan drie honderd 

scheepswrakken 

liggen? En dat 

het Nederlandse 

gedeelte van 

de Noordzee 

ruim 
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“Dit huis moet  

een huis van gebed zijn”

G O D  A A N B I D D E N  /  V A N  E L K A A R  H O U D E N     O N Z E  O M G E V I N G  D I E N E N
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Het is een gewone werkdag op het Mozaiek 
kantoor in Veenendaal. Onze Youth Pastors 
praten bij met een teamleider. Ze lachen met 
elkaar en even later zijn ze samen in gebed. 
Ons secretariaat verwerkt de aanmeldingen 
van de online introductiecursussen. Het heftige 
getik op het toetsenbord verraadt dat het een 
pittige klus is door de vele aanmeldingen. In 
een gespreksruimte voeren Mozaiekers een 
pastoraal gesprek. Ze brengen een nood bij 

God, spreken genezing uit over iemand die 
dat zo nodig heeft. Een gewone werkdag? 
Dit is allesbehalve gewoon! Het is zo bijzonder 
wat God ons heeft toevertrouwd. Wat zijn 
we God dankbaar voor het Mozaiek Centrum 
waar we dit allemaal handen en voeten 
mogen geven.

Psalm 127 zegt: “Als de HEER het 
huis niet bouwt… vergeefs zwoegen 
de bouwers”. Er wordt hard gewerkt 
in ons Mozaiek Centrum. En daar 
is niks mis mee. Maar tegelijkertijd 
weten we ons zo afhankelijk van 
onze God. Als Hij het niet bouwt, 
zwoegen wij vergeefs. Het is Zijn 
koninkrijk, Zijn wereld, Zijn kerk. 
En wij zijn van Hem!

Juist daarom zijn we zo blij dat we 
in ons Mozaiek Centrum binnenkort 
een Prayer Room mogen openen. 
Op de begane grond, als een 
symbool dat gebed het fundament 
mag zijn onder al ons werk. Ons 
verlangen is dat deze Prayer Room 
een plek wordt waar veel Mozaiekers 
hun hart mogen delen met God en waar 
God Zijn hart deelt met ons. 

Het is nog niet klaar… Nu zwoegen de 
bouwers nog. Maar, we geloven dat ze niet 
vergeefs bouwen. We kunnen niet wachten om 
binnenkort onze Prayer Room te openen en 
jouw en Gods aanwezigheid welkom te heten. 

BOUWEN AAN ONS 
HUIS VAN GEBED 

Tekst: Kees Kraayenoord | Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt

Meehelpen aan de 
gemeente is voor mij erg 
belangrijk. Eigenlijk maakt 
het dan niet zoveel uit wat 
ik doe. Als ik maar kan 
meewerken. Deze Prayer 
Room bouwen we letterlijk 
met elkaar. Ik vind het 
heel bijzonder dat we als 
gemeente hier de mensen 
en de middelen voor 
hebben. Dat zie ik echt als 
een zegen!

  SIMON

Een team van 
twaalf klussers 

zet zich twee avonden 
per week in om onze 
droom werkelijkheid te 
maken. Ze verwijderen 
vloerbedekking, leggen 
een nieuwe vloer, sluiten 
elektra aan, repareren het 
systeemplafond en stucen 
en behangen de ruimte. 
De meesten van ons 
worden al moe als ze dit 
lezen. Ons team gelukkig 
niet! Samen bouwen ze 
aan onze droom, aan ons 
huis van gebed.
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Mozaiek 
Kenia

Met ons project Mozaiek Kenia zijn 
we een relatie aangegaan met 16 
partnerkerken in Marsabit en omgeving. 
Een aantal pastors van deze kerken 
wil ons als Mozaiek graag persoonlijk 
zegenen. Mooi en bijzonder om op deze 
manier met elkaar in verbinding te zijn.

Meer weten over Mozaiek Kenia en 
de mogelijkheden om Marsabit en 
omgeving te ondersteunen? Ga dan 
naar www.mozaiekkenia.nl voor 
meer informatie. 

M O Z A I E K  K E N I A

Tekst en beeld: Project Mozaiek Kenia

  UPDATE

Pastor:  

Susan Mukiri 
Koome

I want to thank NL Mozaiek church 
for the unwavering love, care 
and support they have offered 
us. The Mozaiek Church has 
been intentional in supporting 
our children ministry. They are a 
candle that has lit our lives and 
are God sent to us. They have 
offered themselves to helping 
the vulnerable and that is what 
God commands us to do. I pray a 
prayer of blessing to the Mozaiek 
church that God will open doors of 
blessings to their lives and those of 
their families. May they not lack and 
may the grace of God be enough 
in their lives. They are a blessed 
generation. May God bless Mozaiek.

Pastor:  
Daniel Geyere

I want to say a big thank you 
to the church of Mozaiek. It’s 

such a honor for you continuing 
to remember us, it is not the first 
time we are receiving a gift from 
you God bless you for all this in 
helping us. Our dream is that 
one day we shall have a service 
together at our Church, if that 
may not happen let’s meet all 
together in the Heaven service 
when Jesus Christ comes back. 
Thank you.
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Receive Calvary greetings in the 
name of Jesus. It is my hope 
that you are doing well by the 
grace of God. On behalf of African 
Inland church Merille, I take this 
opportunity to appreciate your 
support in our ministry. Since 
we heard about your concern for 
our church, we have been feeling 
strong in the spirit of togetherness 
in growing the ministry. Since 
the emergence of covid 19, the 
ministry to children has faced a lot 
of challenges but thanks to God 
because we have been able to 
reach the families in spreading the 
gospel. With the financial support 
we received from you, we were able 
to provide basic needs especially 
food for our beneficiaries. We 
have also managed to construct 
a kitchen for our beneficiaries. 
We are very grateful for your 
commitment that has strengthened 
us in expanding the ministry. 

I thank the Lord our God Jesus 
Christ, For keeping us safe to this 
day. We came all through a
lot but through his grace and 
by his protection we all are fine 
and thank him. We thank you 
for your generous support, you 
stood with us all through this 
pandemic and
stretched your hand in 
supporting us as a church. 
May the Lord Our God Jesus 
Christ bless you so much. Your 
partnership with us has taken us 
to the level that we are reaching 
out to the needy children within 
the society for support and 
releasing them out of poverty in 
Jesus name. We wanted to share 
an encouraging word from the 
book of 1 chronicles 16:8-11 Give 
thanks to the LORD, call on his 
name; We make known among 
the nations what he has done.

Pastor: 
Adola Abdullahi 
Abdurahman

Pastor:  

James Lougousa

Receive Calvary greetings 
from our Congregation here 

at ACK Oasis of Grace Maikona 
Church. We are well and the Lord 
has been Lord and Savior and 
faithful to each one of us.
On their behalf, I would really 
want to take this opportunity to 
sincerely thank you, Mozaiek
Church there in Netherlands. 
Though we have never met 
physically, your presence and 
support has been felt here in 
our church and in our Marsabit 
Cluster in general. Thank you for 
supporting our beloved children 
and through your financial and 
prayer support, many are being 
reached with the word of God and 
many getting born again.

Pastor:  
John Guyo Jarso 
Baqata
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ADVERTENTIES

Scooters, motoren, piaggio mp3, onderhoud, 
accessoires,  motorkleding en helmen

MOTOVEDA.NL  • GALVANISTRAAT 55  EDE  • 0318-625625

financieel advies
hypotheken

inzicht
pensioenen

schenkingen

Neem vrijblijvend
contact op via
06-820 587 04

 

Gerwin Warris

door overzicht.

Infide op basis van vertrouwen

“Juist door 
het schuren 

krijg je de 
mooiste 
parels!”

Ben je een echte doener maar 

vind je het moeilijk om tijd 

voor jezelf te maken? Zit je 

vooral in je hoofd en wil je 

naar je hart? Herken je dit en 

verlang je naar meer balans? 

Dan sta ik graag voor je klaar.

Beatrix Willemsen

Neem eens een kijkje op www.steadycoaching.nl

Burn-out Hooggevoeligheid (HSP)

Zelfvertrouwen Energie

Angst Stress

Verwerken verleden

VERBOUWING

TURNKEY OPLEVERING

ONDERHOUD

RENOVATIE

ADRES BLUESDREEF 52, HARDERWIJK TELEFOON (0341) 226 704 MOBIEL (06) 55 53 33 42

WWW.HUISENHEEK.NL

36



V O O R G A N G E R S

k denk dat ik een stem 
hoor’, zeg ik glim lachend 
tegen Daniëlle.
‘Oja’ zegt Danielle loom. 

‘Ja’. ik ervaar geloof ik een roeping 
naar 071’. 
We liggen samen in een duinpan in 
Katwijk aan Zee. Twee nachtjes hotel 
geboekt. Er even samen tussenuit. Het 
voorjaar is begonnen. De zon schijnt 
volop. Op de achtergrond hoor je vaag 
nog het ruisen van de zee. Wat een 
fantastische plek is dit!
Zon, zee, prachtige lucht en leuke 
mensen. Dat moet wel een roeping zijn. 

Maar de gedachte wordt al snel de 
kiem in gesmoord. ‘Het is het glas 
wijn van het terras die je net hebt 
gedronken. Die stijgt naar je hoofd’ 
zegt Danielle nuchter….  
Juist. Tot zover de stem van de Heer….  
Altijd irritant als je vrouw je mooie 
gedachten gelijk torpedeert en je 
weer de realiteit inzuigt. 
Mannen hebben nu eenmaal 
dromen nodig. En vrijheid!

Ik heb als de zomer komt, altijd onrust. 
En daarbij dan veel wilde plannen. 
Dit voorjaar onder andere fietsen 
naar Parijs, met de 
trein naar het 

‘I

Emiel Hop

Noorder licht (allebei volkomen kansloos natuurlijk), een marathon lopen en 
een cursus parachutespringen. De meeste ideeën hebben het niet gehaald kan 
ik je zeggen. Héééél jammer!

Vanaf het voorjaar 2020 kwam ik samen met Arjen fulltime in dienst van 
Mozaiek033. Een wonderlijk jaar om als voorganger te beginnen. Maar de jaren 
ervoor waren voor mij ook onrustig. Niet meer op mijn plek op mijn werk. Niet 
meer op de plek in de kerk. Wanneer mag ik weer gaan vliegen van God? Was 
dat de onrust die van nature bij me hoorde? Of was het een verlangen naar iets 
anders. Een heilige onrust? 
Danielle was die tijd belangrijk om mij te spiegelen. Ze stelde me goede 
(en vaak irritante) vragen. En ze gaf me voldoende ruimte: ruimte om din-
gen te doen die me een vrij gevoel gaven (zoals meerdaagse fietstochten in 
mijn eentje, heel fijn!). En ruimte voor mijn proces om naar iets anders toe 
te groeien. Ze zei dan altijd na een gesprek: ‘lieverd. Ik weet zeker, er komt 
binnen kort iets moois op je pad. God heeft iets nieuws voor je in petto dat 
jij nog niet weet’. Het is zo wonderlijk hoe dingen soms lopen. Dat talent 
en verlangen dan uiteindelijk op deze manier bij elkaar komt in een plek 
binnen Mozaiek! 

De vakantie is er bij uitstek de plek voor. Met je partner of met vrienden goede 
vragen aan elkaar stellen. Ben ik nog op koers? Waar ligt mijn verlangen. Waar 
ligt mijn talent? Kan ik de stem van God hier doorheen horen? 

Ik gun je deze zomer naast heel veel ontspannenheid ook een stukje heilige 
onrust. Op zoek naar een plek waar je verlangen en je talenten samenkomen. 
Allereerst in je plek binnen je gezin of familie. Maar misschien ook een nieuwe 
stap op je werk of in het vrijwilligerswerk. Neem de tijd eens om met elkaar te 
bidden. Elkaar te spiegelen. Vragen te stellen, ook al zijn ze soms confron terend 
en lastig.  En… ik durf het bijna niet op te schrijven, daarom in hele kleine 
letters: misschien iets meer luisteren naar de stem van je vrouw?

  ZON, WIJN EN (ON-)RUST
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P O R T R E T

‘IK BESLUIT U  
TE VERTROUWEN,  
MIJ AAN UW WOORDEN  
VAST TE HOUDEN’

NATASCHA’S LEVEN STOND OP ZIJN KOP TOEN HAAR MAN 

EEN HERSENTUMOR KREEG
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Het is zondagmiddag. Natascha 

geniet nog na van de Mozaiek 

livestream. En in het bijzonder 

van het feit dat ze deze samen 

met haar man Jaap heeft kunnen 

kijken. Dat klinkt zo gewoon: ‘als 

koppel samen de dienst kijken op 

tv’. Maar voor Natascha en Jaap 

is dat, als gevolg van zijn ziekte, 

allerminst het geval.

Tekst: Myrna Mondria-Vreede

Beeld: Rosanne Luimes

Citaat: Uit ‘Hoop’ - Reyer

‘IK BESLUIT U  
TE VERTROUWEN,  
MIJ AAN UW WOORDEN  
VAST TE HOUDEN’
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DIEPER DAL
Natascha stopt eind 2019 noodgedwongen 

met werken en gaat een eigen begeleidings-

traject volgen. Waar ze samen met Jaap het 

idee had dat 2020 een jaar van herstel mocht 

worden, viel dat zwaar tegen. Al het verdriet, 

rouw, frustratie en alles waar ze (in haar 

hoofd) al afscheid van had genomen, moest 

ze ervaren, voelen, aangaan. Dat was reuze 

zwaar en ze stortte helemaal in.

LEVEND WOORD ALS HOUVAST
Waar houd je dan nog aan vast in zoveel 

ellende? Voor Natascha is dat vanaf dag één 

van de ziekte van Jaap de Bijbel geweest. Door 

dagelijks ’s ochtends te lezen in een Bijbels 

dagboek, die tekst nog eens hardop door te 

nemen, er wat over op te schrijven en er vaak 

ook samen met Jaap over te praten, is de Bijbel 

meer dan ooit een Levend Woord geworden 

voor haar. Daarnaast heeft Natascha er altijd 

voor gekozen om zich uit te spreken (of zingen 

met een lied) naar God. Of ze nu dankbaar was 

voor goed nieuws, verdrietig over iets dat Jaap 

niet meer kon of zich afvroeg hoeveel meer 

ze nog moesten lijden: ze richtte zich altijd tot 

God. Alles bij elkaar genomen heeft ze ervaren 

dat juist dit grote lijden het vertrouwen in 

Hem zoveel dieper heeft laten wortelen.

NIEUWE JAAP EN NATASCHA
“Jaap is enorm veranderd door de ziekte, de 

behandelingen en daaruit voorvloeiende Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). Je kunt wel 

zeggen dat er een nieuwe Jaap is. Dat is voor 

hem en mij ingewikkeld. Eerlijk gezegd is er 

ook een nieuwe Natascha. Door de thera-

pie die ik heb gevolgd afgelopen jaar ben ik 

veranderd. Waar ik voorheen bezig was met 

‘hoe kom ik over op anderen?’ en ‘ben ik sterk 

genoeg?’, hoef ik nu niet meer geforceerd ie-

Juli 2017. Jaap komt tijdens een vakantie in 

Zeeland op de SEH terecht en na onderzoek 

wordt bij hem een glioblastoom graad IV 

geconstateerd; een tumor in de hersenen met 

een levensverwachting van een tot anderhalf 

jaar na diagnose. De levens van Jaap, Natascha 

en hun drie kinderen Anne, Mirthe en Daan 

staan vanaf dat moment op zijn kop. Natascha 

gaat in de overlevingsstand en handelt in deze 

rollercoaster vanuit haar hoofd om het gezin 

te draaien, Jaap te verzorgen, zelf staande te 

blijven en de nodige keuzes te maken. 

OVERLEVINGSSTAND
Maandenlang staat ze dagelijks op met het 

idee dat dit de laatste dag kan zijn voor Jaap. 

Ruimte voor haar eigen verdriet is er niet en 

wordt keurig in een laatje gestopt met het idee 

dit er wel weer uit te halen na Jaaps overlijden. 

“Ik was altijd al de zorgende van ons twee en 

vond dat ik nu de sterke ouder moest zijn voor 

onze kinderen. In tijden van crisis word je een 

versterkte versie van jezelf en dat betekende 

voor mij dat ik vol in die verzorgende rol stap-

te, niet eens doorhebbende hoezeer ik mezelf 

hiermee wegcijferde. Iedereen die we tegen-

kwamen, vroeg ook altijd alleen naar Jaap en 

niet naar mij. En het lukte me ook nog om 

vreugde en rust uit te stralen. Ik merkte wel 

dat ik afviel en last had van migraine, maar 

kwam pas echt tot het besef toen onze coach 

op een ochtend tegen mij zei dat ik mijn ver-

driet, rouw en daarmee zelfs mezelf ontkende. 

Dat was een breekpunt voor me.”

“Ons ‘later’ 

leven wij nu”
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mand te zijn. Ik mag bezig zijn met mijn eigen 

harstgesteldheid, met wat ik voel en ‘ik mag 

zijn wie ik ben’. Dat is een bevrijding; ik ben 

thuisgekomen bij mezelf en bij God!”

KWETSBAARHEID ALS ZEGEN
Natascha heeft ervoor gekozen, steeds op-

nieuw, om zich vast te houden aan de relatie 

met God. En ze is hierin bevestigd door mooie 

dingen die gebeuren, door het wonder dat Jaap 

nog leeft tegen alle verwachting in, door een 

bijzondere ontmoeting waar prachtig werk 

voor haar uitrolde en door het grote cadeau 

dat zij van God heeft ontvangen. Want door 

de therapie van afgelopen anderhalf jaar heeft 

ze zichzelf toegestaan alle verdriet en rouw 

te voelen, om kwetsbaar te mogen zijn. Juist 

die kwetsbaarheid bleek de sleutel voor het 

herstel van Jaap en Natascha samen, wat ze nu 

in 2021 echt mogen ervaren.

“Ons ‘later’ leven wij nú. Elke dag die we 

samen hebben, is een geschenk van onze 

liefdevolle Vader. We willen door alles wat er 

geweest is alleen maar dichter bij elkaar en bij 

God zijn. Wij genieten van deze bonustijd. Wat 

een Genade!” 

“Ik was altijd de 

zorgende van de twee 

en vond dat ik nu de 

sterke ouder moest zijn 

voor onze kinderen”
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Beeld: Everdien Molenaar| Tobias Huizing | Danielle Blokland 

| Daan Kooistra| Arent Piek | Marjoke Boertjens | 

Jenette de Wit | Marit Koolhaas | Jan van Goch

Op zondag 13 juni was het 
feest! Maar liefst 105 men-
sen hebben zich deze dag 
laten dopen op een van de 
zeven buitenlocaties: Veen-
endaal/Lunteren, Nijkerk, 
Apeldoorn, Almere, Katwijk, 
Rotterdam en Amsterdam.

 MOZAIEK DOOPFEEST

D O O P F E E S T

“Jezus leeften ik zal leven!”
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G R O W  A G E N D A

Via Mozaiek Grow bieden we een gevarieerd 

menu aan van cursussen, thema-avonden 

en (bijbel)studies. Vanaf september 

2021 is er weer een nieuw aanbod. Check 

www.mozaiekgrow.nl voor de actuele data 

en tijden. 

Ben je op zoek naar de zin 

van je leven? Vraag je je 

soms af of er meer is tussen 

hemel en aarde? Vind je 

het leuk om nieuwe men-

sen te ontmoeten, fysiek of 

online? En houd je van een 

goed gesprek? Of wil je je 

gewoon eens verdiepen in 

het christelijk geloof? Dan 

is een Alpha cursus iets voor 

jou! Het is ook mogelijk om 

de Alpha cursus in een online 

variant te volgen.

De Marriage Course is een 

korte cursus voor iedereen die 

het huwelijk serieus neemt. 

Of je nu 2 of 50 jaar getrouwd 

bent, het uitgangspunt is 

dat de Marriage Course 

je de mogelijkheid biedt 

om middels 7 avonden je 

relatie te verdiepen of te 

intensiveren. Liefde is immers 

een werkwoord. Juist als je het 

samen fijn hebt, dan wil je dat 

graag zo houden en dan is het 

een aanrader om deze cursus te 

volgen. En ook als het minder 

goed gaat, kan het goed en fijn 

zijn om samen deze cursus te 

volgen.

Heb je trouwplannen? Dan 

is de Pre Marriage Course 

interessant. Wat is het mooi om 

als voorbereiding op je huwelijk 

niet alleen de tijd te nemen om 

een trouwlocatie te bezoeken 

en taart te proeven, maar ook 

om echt te investeren in elkaar 

en jullie relatie. Tijdens de Pre 

Marriage Course heb je tijd om 

even samen stil te staan bij 

onderwerpen waar ieder stel 

mee te maken krijgt. Er is een 

fijne balans tussen serieuze 

gesprekken en gezelligheid. 
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  (PRE)MARRIAGE  

  COURSE

Ben je op zoek naar de zin 

van je leven? Vraag je je 

soms af of er meer is tussen 

hemel en aarde? Vind je het 

leuk om nieuwe mensen te 

ontmoeten, fysiek of online? 

En houd je van een goed 

gesprek? Of wil je je gewoon 

eens verdiepen in het christe-

lijk geloof? Dan is een Alpha 

cursus iets voor jou! Het is 

ook mogelijk om de Alpha 

cursus in een online variant 

te volgen.

  PRAYER COURSE

“
Met frisse tegenzin nam 
ik deel aan Alpha en ik 
kan nu zeggen dat het 

een prachtige aanvulling 
op mijn geloof is worden. 

Het geloof doet er toe!

”

  ALPHA ONLINE
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Lijkt het je leuk om op 

‘Ontdekkingsreis’ te gaan 

door de Bijbel? Kun je daar-

bij wel wat hulp middelen 

ge bruiken? Vraag je je af 

waarom de Bijbel het Woord 

van God is? Wil je graag de 

rode draad door de Bijbel 

heen ontdekken? Of wil je 

graag ontdekken hoe de 

Bijbel je relatie met God kan 

vergroten en verdiepen? 

En sta je te trappelen om 

je liefde voor de Bijbel nog 

meer te laten groeien? Dan is 

de ‘Ontdekkingsreis door de 

Bijbel’ iets voor jou!
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  ONTDEKKINGSREIS 

  DOOR DE BIJBEL
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In november 2020 werden Chesron 

en Esmee Sminia Youth Pastors 

van Mozaiek. Het energieke, 

jonge stel (26 & 24 jaar) houdt van 

jongeren. Daarom bouwden ze de 

afgelopen maanden keihard aan 

We are Young. Ik sprak met het 

stel over de nieuwe visie voor het 

jongerenwerk. 

e mag er zijn. Je hoort erbij. 

Je bent geliefd

Wij geloven dat je mag komen, 

met al je vragen, twijfels, talenten 

en je struikelen. Dat je erbij hoort, 

bij We Are Young, maar bovenal 

bij God. Dat je geliefd bent. En 

je die liefde weer kunt uitdelen 

aan de mensen om je heen als je 

beseft dat dit allemaal voor jou is’, 

vertelt Esmee.

‘Johannes zegt dat ook in 1 

Johannes 4:19 - Wij hebben lief om-

dat God ons eerst heeft liefgehad. 

Vanuit deze gedachte, dit geloof, 

bouwen we het jongerenwerk weer 

W A Y

Tekst: Amy Donselaar

Beeld: Regina van de Munt

Wil je meer weten of 
misschien wel helpen met het 
jongerenwerk? Neem contact 
op met: weareyoung@
mozaiek0318.nl.

DAT IS DE 
NIEUWE VISIE VAN 
WE ARE YOUNG. HET 
JONGERENWERK VAN 
MOZAIEK. HET ADEMT 
HET ‘KOM ZOALS JE 
BENT’ DAT WE MAAR AL 
TE GOED KENNEN. 

To be
To belong
To be loved

op. Niet alleen hoor. Dat doen we 

samen met een fantastisch kern-

team’, vult Chesron aan. 

Leuk zo’n visie. Maar hoe ziet dat 

er dan uit?

‘Binnen het jongerenwerk kennen 

we nu nog 3 bedieningen: clans/

small groups, socials en events’, 

begint Esmee.

God aanbidden en elkaar 

ontmoeten tijdens events

Ze vertelt verder: ‘Onze worship 

nights, talk aways en Game Nights. 

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden 

van grotere events waar we elkaar 

ontmoeten. Het zijn de plekken 

waar we God aanbidden, maar ook 

heel veel fun hebben samen.’

Check onze socials voor nieuws, 

toffe verhalen en nog veel meer

‘Een nieuwsbrief? Wat is dat? 

Tsja. Jongeren bereik je via soci-

al. We kondigen hier onze events 

aan. Maar we delen er ook toffe 

verhalen, mini-preken en ge-

tuigenissen. Houd onze socials dus 

goed in de gaten’, legt Chesron uit. 

(@mozaiek0318weareyoung en 

@mozaiek033weareyoung) 

Small groups en clans. De 

plekken waar jongeren elkaar 

écht leren kennen

‘En dan onze small groups en clans!’ 

vertelt Esmee enthousiast. ‘Dit zijn 

de plekken waar jongeren elkaar 

echt leren kennen. In een kleinere 

groep delen ze wat er speelt in hun 

leven. Hier bouwen ze aan vriend-

schappen. En hun relatie met God. 

De clan-leider helpt hen daarbij.’
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O V E R  M O Z A I E K

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. 

Mozaiek is een kerk waar je welkom bent, zoals je bent. 
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B E D I E N I N G E NO V E R  M O Z A I E K

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
POSTADRES 
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 en Bart Schut, Philip Salm, Saskia 
Stindst en Erik van der Kwast
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT) **
Corien Takken, Jarno en Wendy Zange
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek071.nl • www.mozaiek071.nl

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. 

FACILITY &  
BEHEER
Facility en beheer zet 
onder meer iedere zon-
dag alle stoelen klaar, 
verzorgt het par keren 
en zorgt ervoor dat na 
afloop van de diensten 
en activi teiten alles 
weer netjes schoon is.

MINISTRY
Gebed is ons funda-
ment 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.

WELCOME 
We willen dat mensen 
in onze gemeente zich 
gezien voelen. Door een 
begroeting bij binnen-
komst. Koffie en thee 
te schenken of klaar te 
staan voor het beant-
woorden van vragen.

*
Vanwege de 

coronamaatregelen 
zijn er tijdens de 

zomermaanden geen 
fysieke samenkomsten, 
maar iedere zondag een 

online kidsdienst met 
Ollie en Sophie en een 

livestreamdienst. Actuele 
informatie over onze 

diensten is te vinden op 
onze websites.

** 
Startende Mozaiek 

gemeentes hebben een 
interim leiderschapsteam 

(ILT) totdat er minimaal 
twee voorgangers zijn 

benoemd.

���

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT) **
Jan van Gogh, Klaas Jan Huberts, 
Marit Koolhaas, Jan Willem van Leussen, 
Ies Maaswinkel, Melissa Spoor 
en Eline van de Woestijne 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek010.nl • www.mozaiek010.nl

���

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.*
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De Basiliek is de opname 
locatie voor onze livestream-
diensten op zondagmorgen 
en één keer in de maand op 
zondagavond een Worship & 
Prayer avond.

In september willen we 
onze diensten opstarten. 
Wat hebben we ongelofelijk 
veel zin om iedereen weer 
te ontmoeten en met elkaar 
God te aanbidden!
Afgelopen jaar was voor veel 
mensen ook een tijd van 
bezinning. Van rust. Heerlijk!
Veel vrijwilligers hebben ook 
in deze bijzondere tijd een 
mooie bijdrage geleverd. In 
veel teams zijn er daarnaast 
ook best wat gaten ontstaan 
naar het nieuwe seizoen toe.

En wat mogen we 
verwachten dit nieuwe 
seizoen? Een tijd van 
opnieuw rustig opstarten met 

MOZAIEK KIDS
Wij verlangen er naar dat ieder kind 
zich geliefd en gezien voelt, Jezus leert 
kennen en Gods liefde gaat uitdelen.

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.

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

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

MOZAIEK WORSHIP 
Mozaiek Worship is een groep 
enthousiaste zangers, muzi-
kanten en creatievelingen. 
Onze passie is Zijn kerk te 
dienen met aanbidding, zang 
en muziek, maar ook met het 
schrijven van nieuwe liederen.
www.mozaiekworship.nl 

B E D I E N I N G E N

FOTOGRAFEREN

Tekst en beeld: Mascha de Graaf
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OPLOSSINGEN PUZZELS PAGINA 17

JULI 2021
Mozaiek Magazine 22 verschijnt in een oplage van 4.000 
exemplaren. Via de website van één van onze Mozaiek 
gemeenten kun je de uitgave downloaden. 

REDACTIE
Anja Diepeveen, Anneloes Mauer, Emiel Hop, Everdien 

Molenaar, Hilde Stapert, Judith Strik, Margriet Zwaan, 

Myrna Mondria, Wilma Koppenaal, Wyke Bokma 

FOTOGRAFIE
Rosanne Luimes, Everdien Molenaar, Lisa Hoogmoed, 

Christiaan Zielman, Regina van de Munt, Miriam Koelewijn, 

Mascha de Graaf 
 
BASISONTWERP & OPMAAK
Tineke Werkt 

DRUKWERK
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. 

REAGEREN? 
Of heb je een tip? Mozaiek 

Magazine is bereikbaar via  

magazine@mozaiek0318.nl. 

C O L O F O N

1 0 1
1 1 0 0
1 1

0 0 1
0 0

1
0 0 0

0 0 0
0 1

Binaire puzzel
Vul alleen nullen of enen in. Niet meer dan twee nullen of enen naast 

of onder elkaar. Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel 
nullen als enen.

© Sanders puzzelboeken

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1

8 6
4 1 7 2
6 7 9

7 2 1
3 2 9

3
3 4

8 7 2 6 5
2 5 3

Sudoku
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, in elke kolom en in elk blok van 

3 x 3 vakjes de cijfers 1 t/m 9 slechts één keer voorkomen.

© Sanders puzzelboeken

1 2 3 9 7 8 4 6 5
4 8 5 6 3 1 9 7 2
6 7 9 4 2 5 3 1 8
5 4 7 2 8 9 1 3 6
3 6 1 5 4 7 2 8 9
8 9 2 1 6 3 5 4 7
7 5 6 3 9 4 8 2 1
9 3 8 7 1 2 6 5 4
2 1 4 8 5 6 7 9 3

minder bezoekers? Of heeft 
de livestream het verlangen 
van veel mensen groter 
gemaakt om kennis met 
Mozaiek te maken. We weten 
het eigenlijk niet zo goed. We 
zijn dankbaar voor de vele 
mensen die zich al inzetten 
voor de gemeente, maar de 
verwachting is wel dat we in 
september handen te kort 
gaan komen. 
 
Daarom de vraag aan jou of 
jij deze zomer wil nadenken 
over wat jouw deel kan zijn 
in dit het grotere geheel. 
Waar ligt jouw passie, 
verlangen of talent? En 

zou je die voor Mozaiek 
willen inzetten en met 
ons mee willen bouwen 
aan Gods Koninkrijk?  
Hieronder staan een aantal 
vrijwilligersfuncties die op 
dit moment open staan. 
Maar dat zijn ze lang niet 
allemaal hoor. Op de 
websites staan in het menu 
alle vacatures. 
 
Mocht je een ander 
verlangen of idee hebben 
voor een bepaalde 
vrijwilligerstaak, voel je 
dan vrij om contact op te 
nemen en te informeren 
naar de mogelijkheden.

Deel
IN HET geheel?

KOFFIE SCHENKEN

WELKOM HETEN

Stuur een e-mail naar jouw gemeente via 
contact@[naam Mozaiekgemeente].nl
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KIDS

DOEN:
Maak een groot hart op het witte of lichte A4 

vel.  Verf de onderkant van je voeten. 

Vraag eventueel hulp. Maak een afdruk van 

je voeten op het hart. Plak het hart op het 

gekleurd A4 vel.Schrijf erbij ‘wandel met God’ 

of ‘onderweg met God’

Weet dat God met je 

meegaat, als je weg van 

huis gaat deze zomer!

LIEFDE

OLLIE

SOPHIE

JEZUS

GOD

VERGEVEN 

DICHTBIJ

HART 

KRUIS

SCHAT

WOORD-
ZOEKER

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN?

DIY

Kun je alle woorden vinden? De letters die overblijven 
vormen samen een zin. Weet jij wat er staat?

s

d

v

i

r

g

o

d

c

j

e

z

u

s

l

i

h

a

r

t

a

o

l

c

a

k

g

s

l

p

i

h

t

r

e

o

b

h

e

t

g

u

v

v

i

i

o

b

l

i

e

f

d

e

u

i

o

s

n

e

j

j

!

j

NODIG: 
•  Gekleurd A4 vel

•  Wit of lichte 

kleur A4 vel

• 1 kleur verf

•  Stift, schaar, 

lijm/plakband 

en kwast

Knutsel je mee?

Gevonden? Kleur de kleurplaten in!
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KIDS

Ga je op vakantie naar de camping? Doe dan de 

campingbingo: wie heeft het eerste alle plaatjes 

afgestreept?

CAMPINGBINGO

Maak je eigen muziekinstrument!

DIY

br
on

: p
in

te
re

st

Houd je ook zo van zingen en muziek maken? 

Het wordt nog leuker als je hierbij je zelfgemaakte 

instrumenten gebruikt! En dat is helemaal niet 

zo moeilijk. 

WAT HEB JE NODIG?
•  Lege blikjes waar het etiket vanaf is

• Ballonnen

• Elastiekje

• (eet)stokjes

• Lege waterflesjes

•  Iets om erin te doen (bijvoorbeeld zand, kleine 

kraaltjes of steentjes, knoopjes, macaroni)

• Een stuk karton

•  Twee dopjes van een (bier)flesje

Kijk goed naar de plaatjes, dan zie je hoe het moet!

Zet je lievelingsmuziek aan en zing en speel 

lekker mee!!
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Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

DUS RICHTEN WIJ ONZE HARTEN NAAR BOVEN

VERTROUWEN WIJ OP DE GOD DIE WIJ LOVEN

NIEMAND DIE ONS UIT UW HANDEN KAN ROVEN

EEN MACHTIGE ROTS

ONZE     schuilplaats   IS GOD

m
agazine
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