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oals de blaadjes naar beneden dwar-
relen tijdens de herfst, zo dwarrelen 
tegenstrijdige gedachten de laatste 
weken vanuit mijn hoofd naar beneden 

waar mijn hart ze omzet in gevoelens. De gedach-
ten over natuurrampen, ziektes en onderlinge 
vijandigheden tussen bevolkingsgroepen worden 
omgezet in gevoelens van verdriet en onbegrip. 
Tegelijk zorgen gedachten over de terugkomst van 
de fysieke kerkdiensten en de uitbreiding van het 
aantal Mozaiek-gemeentes voor blije en dankbare 
gevoelens.
Op deze momenten pak ik graag een Mozaiek 
magazine. De verhalen getuigen van hoop en 
vertrouwen. Deze bemoedigen mij en hopelijk vele 
anderen. Ik weet het: je kunt op zulke momenten 
het allerbeste de Bijbel pakken. Maar soms helpt 
het me om verhalen te lezen van mensen uit het 
hier en nu. En ben ik dankbaar dat Mozaiek een 
team van vrijwilligers heeft, dat deze verhalen wil 
schrijven en de personen achter de verhalen wil 
portretteren.
Ook in dit nummer zijn weer verhalen te vinden, 
die een glimlach op je gezicht toveren, je hart 
een sprongetje laten maken of gewoon een warm 
gevoel bezorgen. Hoe dan ook: het zijn verhalen 
van mensen zoals jij en ik, die de moeite waard zijn 
om te delen. En die het onbegrip en verdriet van 
de grotere, ongrijpbare gebeurtenissen enigszins 
kunnen verzachten.
Hierdoor is ook voor mijzelf het Mozaiek magazine 
een cadeautje dat lang op tafel blijft liggen!

Anja
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MOZAIEK055 IS 
GESTART!

Zondag 12 september was 
het dan eindelijk zover: de 
1e fysieke dienst van Mozaiek055 
in Apeldoorn. En het was nog 
even spannend of het doorgang 
kon vinden, want er is nog geen 
geschikte locatie voor wekelijkse 
samenkomsten gevonden. Tof 
en bijzonder om dan nu ook 
echt samen kerk te kunnen zijn, 
elkaar te ontmoeten en God te 
aanbidden!  

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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‘Kom, verras ons met 
meer van U!’

Tekst: Hilde Stapert 

Beeld: Tobias Huizing 
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W E L K O M !

  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Mozaiek0548 

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel 

van Mozaiek. Anneloes Mauer beantwoordt zeven vragen 

over haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen met 

Mozaiek. 

Tekst: Anneloes Mauer 

Beeld: Regina van de Munt

≈

Leeftijd: 25 jaar • Woonplaats: Veenendaal

1 Hoe ben je bij Mozaiek terecht 

gekomen? 
Kees Kraayenoord kende ik van zijn 
preken en natuurlijk zijn muziek. Ik wilde 
altijd al graag een keer naar ‘de kerk 
van Kees’. Toen ik in Ede ging studeren 
was de keuze snel gemaakt! Vaak ga ik 
in mijn eentje naar de dienst, maar dat 
vind ik niet erg. De muziek, boodschap 
van de preken en de lieve mensen gaven 
mij snel het gevoel dat ik hier thuis ben. 
Inmiddels ben ik al een tijd betrokken bij 
de gemeente en nu dus ook officieel een 
Mozaieker!

2 Wat waardeer je het meest in 

andere mensen?  
Eerlijkheid, kwetsbaarheid, humor  
en een goede muzieksmaak.

3 Wat is voor jou het fijnste moment 

van de dag?  

Elke ochtend word ik mega 
enthousiast begroet door mijn 
hondje. Dat is altijd een goede 
start van de dag!

4 Wat is jouw favoriete 

Bijbeltekst?  
Dat is Romeinen 8 : 
38 – 39. Hier staat dat 
niets ons kan scheiden 
van Gods liefde. Ik 
vind dit zo’n mooie en 
belangrijke belofte 
om aan vast te 
houden!

5   Welk lied is voor jou bijzonder  

en waarom?  
Moeilijk om er één te kiezen, maar I 
won’t let you go van Switchfoot vind 
ik erg mooi. Het is een nummer dat 
mij hoop geeft. De boodschap sluit 
goed aan op mijn favoriete bijbeltekst: 
‘There ain’t no strength that’s strong 
enough that could tear this love apart.’

6 Wat is het leukste dat je ooit 

hebt meegemaakt in Mozaiek?  
De Worship Conference! Samen met 
de fotografen vormde ik twee jaar 
het social media team tijdens het 
weekend. Dat was zó leuk om te doen.

7 Vertel eens iets dat bijna 

niemand van je weet? Een 

bijzondere gewoonte, hobby of 

talent? 
Mijn muzieksmaak is best wel breed. 

Ik luister alleen christelijke 
muziek, maar daarvan ook wel 

bijna elk genre. Wat mensen 
vaak niet van mij verwachten is 
dat ik dus ook naar rockmuziek 
luister! De tekst van een 

nummer ken ik altijd vrij 
snel al uit mijn hoofd. 

Als er in de dienst 
een nieuw lied wordt 
gezongen, is die voor 
mij dan ook vaak 

al lang niet meer 
nieuw.

ANNELOES MAUER

Mozaiek0548  
Wat was het een feestelijke 
bijeenkomst; onze eerste 
‘samenkijkdienst’! Gaaf om 
elkaar te ontmoeten, te delen 
en God groot te maken in 
aanbidding. 
Ben jij ook geïnteresseerd 
in Mozaiek0548 en wil 
jij meebouwen aan deze 
startende gemeente meld je 
dan aan voor de besloten groep 
of neem contact met ons op 
(contact@mozaiek0548.nl).
Binnenkort zullen er weer 
introductiecursussen gegeven 
worden waarin we o.a. in zullen 
gaan op de visie van Mozaiek 
(God aanbidden, van elkaar 
houden en onze omgeving 
dienen). Binnenkort meer info.
Mozaiek; kunstwerk van 
gebrokenheid. Jij bent van 
harte welkom.
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*  Ben je benieuwd 
naar deze nieuwe 
Mozaiekers? Op de 
websites van de 
Mozaiek gemeentes 
[naam mozaiek - 
gemeente]/ 
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. 

25
 baby’s geboren

In mei t/m augustus zijn er 

148 
nieuw delen ingeschreven*

In de maanden maart juli,  
augustus en september zijn er

35 
stellen getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN

mozaiek071

Mozaiek071 
Denken jullie deze 
week ook terug aan 
afgelopen zaterdag? 
Wij wel! :-) Wat was het 
geweldig om elkaar te 
zien op het strand van 
Katwijk. Het zand zit 
nog steeds achter onze 
oren. 

N adat we bij elkaar kwamen en 

onder begeleiding van een mooi 

team uit Mozaiek0318 elkaar beter 

leerden kennen, was er voldoende basis om 

enthousiast aan de slag gegaan. Inmiddels 

is er al heel wat gebeurd. De statuten zijn 

ondertekend en we zijn ingeschreven als 

kerk bij de Kamer van Koophandel. Wekelijks 

komen we als kerngroep bij elkaar om de 

livestream diensten online te volgen. Ook 

hebben we tijdens de doopdienst zelf een 

aantal mensen in de Maas mogen dopen. 

Het aantal aanmeldingen voor Mozaiek010 

overtreft onze verwachtingen en de 

introductie cursussen lopen dan ook op 

volle toeren. Gaaf om met zoveel mensen 

al enthousiast in gesprek te zijn over de 

identiteit en de cultuur van Mozaiek. De 

komende tijd gaat onze aandacht uit naar 

het zoeken van een gebouw. We verlangen 

allemaal naar het fysiek organiseren van 

diensten en de verschillende bedieningen als 

kinderwerk en jeugdwerk We zijn dankbaar 

voor afgelopen tijd en vol verwachting over 

de tijd die voor ons ligt.”

De eerste dienst van Mozaiek010 staat 

gepland voor 9 januari 2022.

  START MOZAIEK010

Jan van Goch, lid ILT Mozaiek010: 
“Al geruime tijd leefde bij 

verschillende mensen in de regio 
010 het verlangen een Mozaiek 
gemeente te realiseren in Zuid 

Holland. 

Heidag ILT Mozaiek071
Tijdens een prachtige 
‘heidag’ aan het 
Katwijkse strand 
is door het Interim 
Leiderschapsteam 
(ILT) zondag 23 januari 
2022 gekozen als 
startdatum voor 
de diensten van 
Mozaiek071.
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G E M E E N T E L E V E N

Nu te bestellen! De Mozaiek 
Family Box. Een box speciaal ge-
richt op communities. Groepen 
die samenkomen en onderdeel 
zijn of zich onderdeel voelen van 
Mozaiek. Bijvoorbeeld doordat 
ze samen de livestream kijken of 
op een andere manier betrokken 
zijn bij Mozaiek. Een box vol met 
leuke, inspirerende en praktische 
items die je kunnen helpen om 
een mooie Mozaiek Family te 
gaan vormen. Want samen zijn 
we kerk! Check de QR code of ga 
naar mozaiek.nl/familybox voor 
meer informatie en bestellen van 
de box. 

Van onze kids 

Elisah (8 jaar) en 
Hanna (5 jaar) kijken 
samen met hun 
broertje Tobian van 
1,5 iedere zondag 
naar de kinderdienst. 
Ze hebben beiden 
voor Ollie en Sophie 
een mooie tekening 
gemaakt.

MOZAIEK 
FAMILY BOX
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G E M E E N T E L E V E N

REBEKKA MULLER:
“Dit kettinkje 
kreeg ik van 
mijn ouders 
cadeau voor 
mijn twaalfde 
verjaardag. 
Aan het kettinkje 
hangen de symbolen van 
geloof, hoop en liefde. Ik 
heb ‘m jarenlang dagelijks 
gedragen. Na een jaar of 
vier werd ‘ie te klein. Al 
die tijd was dit kettinkje 
een soort rustpunt 
voor mij. IK DACHT 
ALTIJD: “ALS IK ‘M 
OM HEB, DAN IS 
HET GOED.” Iedere 
ochtend als ik voor de 
spiegel sta, dan zie ik het 
kettinkje hangen. En nog 
steeds heeft het dezelfde 
betekenis voor me; het 
geeft me een bepaalde 
rust. Misschien betekent 
het nu wel meer voor me, 
omdat ik inmiddels veel 
bewuster met mijn geloof 
bezig ben dan tijdens mijn 
tienerjaren. Ik ben me gaan 
realiseren dat de rust niet 
in het kettinkje zelf zat, 
maar in de gedachte erbij.”

Al die tijd was dit 
kettinkje een soort 
rustpunt voor mij.

  MIJN GELOOFSVOORWERP

  VRIJWILLIGER 

  AAN HET WOORD

E rik is al ruim 5 jaar koffieschenker 
en coördinator van het koffieteam 
in Mozaiek0318. Hij staat vol 

enthousiasme achter de bar om bezoekers 
van onze diensten te voorzien van koffie of 
thee.
 
“Wat ik daar zo leuk aan vind? Mensen 
blij maken! Sommige mensen zie je echt 
opfleuren van een bakkie. Dat vind ik mooi! 
Ik vind het ook heerlijk om deze taak nu 
weer langzaam op te kunnen pakken. Blij 
om weer te mogen dienen! Het voelt echt als 
thuiskomen.”
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G E M E E N T E L E V E N

SASCHA:
 “Door haar liefde 

heb ik de liefde van 

God leren kennen.  

Ik viel voor Natasja 

vanwege haar 

nieuwsgierigheid, 

energie en dat ze 

iedereen accepteert 

voor wie hij/zij is.” 

NATASJA:
“Het fijnste moment van de dag, is het 

moment dat ik in zijn armen in slaap 

val. Ik viel voor Sascha doordat hij alles 

goed voor elkaar heeft. Toen wij aan 

het appen waren vertelde hij op een 

avond dat ie z’n administratie aan het 

doen was. DAT VOND IK HEEL 
AANTREKKELIJK. Het werd er 

alleen maar beter op, bijvoorbeeld dat 

hij achter me aan snelde als ik op de 

fiets de stad in wilde, om lampjes op 

m’n fiets te zetten.”

GETROUWD – 
GESCHEIDEN – 
GETROUWD

Op september zijn Mariska Boom 
en John van der Welle getrouwd. 
In 2013 zijn ze na bijna 16 jaar 
huwelijk gescheiden. Maar in 
2019 hebben ze elkaar opnieuw 
gevonden en onlangs hebben ze 
elkaar in het bijzijn van hun kin-
deren voor de 2e keer het jawoord 
gegeven. Mariska en John zien 
hierin duidelijk Gods plan: 
“Ook hierin blijkt weer dat wat er 
ook gebeurt en door welke dalen 
in ons leven we soms moeten 
gaan, God is sterker dan wat dan 
ook. Toen wij elkaar loslieten, liet 
hij ons niet los en heeft ons weer 
terug bij elkaar gebracht.”

  SOULMATES

Heb je ook trouwplannen? Dan is de Pre-Marriage Course 
interessant. 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.

Natasja   Sascha

OVER ONZE RELATIE:
“We zijn echte maatjes. We doen veel dingen samen, genieten van 

dezelfde dingen en hebben lol om dezelfde dingen. We hebben 

elkaar leren kennen toen we beiden werkten bij een Aziatische 

groothandel. We probeerden het vaak zó te timen dat we tegelijk 

terug konden lopen naar de trein. Na 8 jaar in een relatie geweest 

te zijn gaan we nu echt trouwen! Het 

wordt een volledig veganistisch en 

duurzame bruiloft. We zijn er dan ook 

van overtuigd dat God ons gevraagd 

heeft goed voor de aarde te zorgen.”
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Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel van 

Mozaiek. Jacco Abbring beantwoordt zeven vragen over zijn 

bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek. 

W E L K O M !

1 Hoe ben je bij Mozaiek terecht 

gekomen? 

De worship en de preken van Mozaiek 
spraken me al een hele tijd aan 
(Youtube), maar de reistijd was voor mij 
een belemmering. Op Vaderdag 2019 
kozen we ervoor de dienst te bezoeken 
en ik voelde me gelijk thuis. De reistijd als 
belemmering werd nu een investering.  

2 Hoe ziet jouw dagelijkse  

leven eruit? 
Mijn dag begint met minimaal een half 
uur stille tijd, want ik wil de dag beginnen 
met God. Ik werk veertig uur per week 
en na het werk sport ik vaak. Daarna 
is het relaxen op de bank. In mijn vrije 
tijd ondersteun ik graag mensen, onder 
andere via mijn vrijwilligerswerk voor 
Humanitas Thuisadministratie.  

3 Wanneer sta jij stil bij je 

geloof? 
Ik leef eigenlijk mijn geloof. Via 
mijn handel en wandel hoop ik 
iets van Jezus te kunnen laten 
zien aan mijn omgeving, o.a. 
door gebed, bemoediging en 
concrete hulp. Daarnaast luister 
ik veel worship. 

4 Welk boek heeft indruk  

op je gemaakt? 
‘Backstage’ van Kees Kraaijenoord. De 
openheid en kwetsbaarheid raakte me 
erg in dit persoonlijke verhaal.  

5 Vertel eens iets dat we nog niet 

van je weten. 
Ik steek ook wekelijks tijd in het 
relatiebemiddelingsbureau van mijn 
vrouw.  

6 Wat vind je jouw beste 

eigenschap? 
Trouw. Als ik het op mijn hart krijg om 
iemand te helpen of te bemoedigen, 
dan wil ik dat ook met liefde, trouw en 
toewijding doen. Ook als de situatie er 
soms om vraagt om dit langere tijd ‘vol te 
houden’.  

7 Welk lied is voor jou bijzonder en 

waarom? 
‘Battle Belongs’ van Phil Wickham. 
Ik draai het helemaal grijs. ‘So 
when I fight, I’ll fight on my knees. 

The battle belongs to You.’ Er zijn 
omstandigheden waar we geen 

grip op hebben. Het is goed om 
steeds weer te beseffen dat 

onze hulp van God komt.

Tekst: Flavia Vegter-Mercelina

Beeld: Christiaan Zielman

DEEL WORDEN 
VAN EEN MOZAIEK 
GEMEENTE? 

Wil je deel worden van 

een Mozaiek gemeente 

bij jou in de buurt?

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. 

Leeftijd: 40 - Woonplaats: Arnhem - Gezin: vrouw Anita,  

kinderen Daanisj, Samieo, Taarieq, Yasmin en Leila

JACCO ABBRING
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Wie Jarko De Witte van 

Leeuwen tegenkomt, weet 

dat deze vrolijke man een 

mensenmens is. Hij houdt van 

de verbinding met anderen 

en zet zich met liefde in voor 

Mozaiek0318. Dat doet hij in 

maar liefst vier verschillende 

teams. ‘Heel bijzonder dat ik 

dit mag doen.’

‘HET ZIJN 
PIJLTJES IN 
MIJN HART’

Tekst: Marina de Haan

Beeld: Everdien Molenaar

JARKO HELPT MEE IN VIER VERSCHILLENDE TEAMS

P O R T R E T
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regieteam. Dat lijkt allemaal erg veel, maar 

Jarko (51, geboren in België) krijgt er energie 

van. ‘Ik doe alles met veel plezier. En weet 

je: ik mag het doen. Het is geen werk. Ik mag 

verbinding met mensen maken.’

De teams zijn stap voor stap op zijn pad geko-

men. ‘Als een pijltje dat mijn hart raakt. Het 

moest denk ik gewoon zo zijn. Ik kon het pijltje 

niet negeren; ik moest erop reageren.’ Tussen-

door werkt hij ook mee aan andere activitei-

ten, zoals Alive and Cooking! van Mozaiek033. 

‘Superleuk dat ik dit allemaal mag doen en 

ondertussen mensen leer kennen.’

In de luwte tolkt hij hele diensten van Neder-

lands naar Engels. ‘Weet je, ik ben als tolker 

geschoold in de talen Engels en Spaans. Na 

mijn studie heb ik er nooit wat mee gedaan. 

Ik had een kwart eeuw niet getolkt toen ik bij 

Mozaiek ging vertalen.’

VERLANGEN EN VERWACHTING
Hij herinnert zich zijn eerste tolkdienst nog. 

‘Die nacht ervoor heb ik geen oog dichtgedaan 

en ik slaap altijd goed. Ik voelde een mix van 

onzekerheid, maar ook van verlangen en ver-

wachting.’ Als primeur mocht hij voorganger 

Nelinda Troost vertalen. ‘Ik vind haar super-

leuk om te tolken. Ze is zo gedisciplineerd en 

altijd goed voorbereid. Dat geeft mij als tolk 

veel houvast. Bij Kees Kraayenoord zet ik 

me altijd schrap, want die kan behoorlijk gas 

geven. Zoveel passie en vuur.’

Tolken begint al voor de zondag als hij alle Bij-

belteksten opzoekt. ‘Ik vind het belangrijk om 

de Bijbel letterlijk te citeren. Het is niet de Bij-

bel volgens Jarko’, lacht hij. ‘Ik ga volledig mee 

met de dynamiek die op het podium gebeurt. 

Als de spreker emotioneel is, komt die emotie 

Jarko de Witte van 
Leeuwen is twintig 

jaar getrouwd met Jos, 
en al 32 jaar samen. Ze 
zijn ouders van Arwen 
(16) en Wolf (13). Ze 
gaan sinds vier jaar naar 
Mozaiek0318. Jarko werkt 
in zijn woonplaats als 
communicatieconsultant 
van Gemeente Dordrecht.

Hij is één van de vaste tolken, plaatst wekelijks berichten op sociale 

mediakanalen, is onderdeel van het contactteam en sinds kort ook het
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ook in mij. Bijzonder, want het zijn de woorden 

van iemand anders. Ik voel me dan echt een 

instrument.’

Ondanks dat het vooral een solo-klus is, voelt 

Jarko zich verbonden. ‘Het is weliswaar een 

anonieme rol en soms maar voor een enkele 

persoon, maar voor die ene persoon ben jij de 

spreker. Mensen komen naar Mozaiek, omdat 

ze gevoed en geraakt willen worden. Voor de 

Engelstalige luisteraar ben ik dat instrument. 

Wat een voorrecht. Ik voel me langs alle kan-

ten verbonden.’

PERSOONLIJKE REACTIES
Toen Jarko met zijn gezin vier jaar geleden in de 

kerk kwam, wilde hij zich graag inzetten. ‘Ik zag 

een oproep voor de socials. Het is wat ik doe bij 

Gemeente Dordrecht.’ Slechts één keer ging het 

anders dan gepland. ‘Ik heb een keer een be-

richt van Mozaiek op het account van Gemeen-

te Dordrecht geplaatst. Ik had toch even niet 

goed in de gaten op welk kanaal ik zat’, glim-

lacht hij. Het ging om een bedankbericht voor 

de vrijwilligers. ‘Ik had het zelf niet door, een 

collega wees mij erop. Het heeft er dus een paar 

uur opgestaan. Omgekeerd is dat niet gebeurd 

hoor, dus Mozaiek kan rustig ademhalen.’

Het socials-team is tijdens corona samenge-

vloeid met het contactteam. ‘Van de ene op de 

andere week hadden we een livestream. Op 

sociale media kwam een tsunami van reacties. 

Alle kijkers wilden laten weten hoe bijzonder 

ze de online diensten vonden. Bij Mozaiek is 

iedereen welkom zoals ze zijn. Wij zien mensen. 

Ik had mezelf daarom tot doel gesteld om 

iedereen die reageert een persoonlijk berichtje 

te sturen.’ 

Dat deed Jarko voor Facebook, Twitter en Insta-

gram. ‘Er kwamen honderden berichten binnen, 

om 15 uur zat ik nog te reageren. Maar ieder-

een kreeg wel een persoonlijk antwoord; geen 

reply-command. Soms moesten ze wel een paar 

uur wachten.’

EEN PIJLTJE IN HET HART
Al jaren droomt Jarko ervan om iets in de 

filmindustrie te doen. ‘Als tiener wilde ik altijd 

acteur worden. De filmwereld fascineert mij. 

Toen zag ik een oproepje dat het regieteam 

versterking nodig had. Het was weer een pijltje 

in mijn hart.’ Dus meldde hij zich aan, liep een 

paar keer mee en heeft met de vaderdagdienst 

de doorloop geregisseerd. 

‘Regie is een compleet nieuwe wereld. Ik heb 

er nooit eerder aan gesnuffeld, maar merk dat 

ik elke week een stap voorwaarts maak. Het 

is wel een intensieve rol. Tijdens de dienst ben 

je aan het doorpraten. De schakel, de persoon 

die de beelden kiest, moet weten wat er in 

de dienst aan komt. De regisseur geeft die 

informatie. Het is allemaal secondewerk, en 

het is allemaal live. In de vaderdagdienst zong 

aanbiddingsleider Jaleesa Vos bijvoorbeeld 

heel klein, dan wil je niet het shot op de drum 

hebben, dat gaat niet matchen.’

Ondertussen blijft Jarko doen waar hij goed in 

is: mensen welkom laten voelen en de 

verbinding met hen blijven opzoeken. Zijn hart 

ligt ook bij Mozaiek Kenia. ‘Als kind wilde ik al 

naar Afrika om mensen te helpen. Wie weet 

komt het daar echt van. En als Mozaiek ooit 

iets met acteren doet, heb je kans dat ik ook 

reageer!’

“Alle kijkers wilden laten weten 

hoe bijzonder ze de online 

diensten vonden”
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ADVERTENTIES

www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

Eigenwijs, verrassend en authentiek!
HÉT ADRES VOOR LEUKE KOOKWORKSHOPS:
EEN GEZELLIG EN LEERZAAM AVONDJE UIT

WWW.BRENDASCATERING.NL
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P U Z Z E L

Zweedse puzzel

Op pagina 49 kun 
je de oplossing 

vinden.

© Sanders puzzelboeken

Breng de letters uit 

de genummerde 

vakjes over naar de 

gelijkge nummerde 

vakjes van de 

oplossingsbalk.

1 2 3 4 5 6 7
OPLOSSING

DEEL VAN 
HET OOR 
SLACHT-
OFFER

LOL
 

BOVENLĲF

GAVE KLAP

SPORT-
KLEDING

 

NIKS

UITBLINKER

BORSTBEEN
 

SIERAAD

SPOEDEN
 

GEMIS

HEMELGEEST

1

MIDDEL
 

RUND

BĲWOORD
 

FOTO

KORTE SA-
MENVATTING

LICHAAMS-
DEEL

 

DUNNE STOF

KOLOSSAAL
 

GEWRICHT 6

SMAL
 

BEROUW

RUND
 

FIER 3

VULKAAN-
UITBARSTING

 

BĲWOORD

JONG DIER
 

ORGAAN

INTREDE

LIMBURGSE 
KLEI

 

VLEK

JAS
 

DEEL VAN 
DE RUG

ALARM-
TOESTEL

KWAAL
 

SCHUIFBAK 5

KRIMPEN
 

ONLINE 
GESPREK

BESTEK

MĲ
 

MAL

RIV. IN BELGIË
 

KOEIENMAAG

KĲKBUIS
 

NOTA 4

SCHADE
 

VECHTSPORT

TIP
 

HALLO

RIV. IN SPANJE
 

INSECT

GESTAALD

2

FAMILIELID

JONG 
ROOFDIER ACCU

7

ACHTERZĲDE 
VAN DE HALS
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Tekst en Beeld: Everdien Molenaar

Zondagmiddag 3 oktober 
was het parkeerterrein van 
het Corlaer College het 
decor van de startzondag 
van Mozaiek033, een dag 
om samen het nieuwe 
seizoen te openen, elkaar 
te ontmoeten en te vieren 
dat we samen kerk zijn!

 GEZELLIGE STARTZONDAG

 MOZAIEK033

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

an het tafeltje naast die van mij zit een meisje van 
een jaar of 8 hartstochtelijk te snikken op schoot 
bij haar, ik denk, moeder. Terwijl ik aan mijn dub-
bele espresso nip vang ik in vlagen het gesprek 

een beetje op. “Maar mama, al die kindjes kunnen daar toch 
niet blijven met al die boze meneren met pistolen? Wie gaat ze 
dan redden? Ze kunnen toch wel bij ons in huis slapen? Ze mo-
gen best mijn knuffel hebben, ik heb er genoeg”. Ontroostbaar. 
Wat haar moeder ook zei. Haar tranen bleven maar stromen 
in de zomerzon. De bewogenheid waarmee dit kleine meisje 
sprak over een situatie die voor sommigen voor ons wellicht 
voelt als een ver-van-je-bed-show raakte me. Ik voel al weken 
van alles in mijn lijf, maar ben nu bijna jaloers op de manier 
waarop dit kleine meisje er woorden aan geeft.

Als je het nieuws volgt, de kranten leest en je begeeft op 
social media is het je vast niet ontgaan; verdeeldheid 
en onrecht kleuren onze wereld. Mensen die hun 
huizen verliezen door de ontembare kracht van 
het weer. Geweld en verdrukking, wat zich uit op 
de meest onmenselijke wijze met als uitkomst; 
angst en zoveel verdriet. Waar is het geluid wat 
hoort bij deze stemmen? Als je net als ik een 
gevoelsmens bent, zou het over je heen kunnen 
vallen als een zware deken. Ook al zijn we als 
volwassenen vaak wat beter in staat om ons 
gevoel even te parkeren, onze emoties wat af 
te vlakken en met een hele hoop ratio toch 
weer verder te gaan met de dagelijkse dingen, 
dat het iets met ons doet kunnen we niets aan 
doen. En zo zijn we ook gemaakt. 

De onmacht, eigenlijk niets tastbaars te kun-
nen doen wat verandering in gang zet, zorgt 
ervoor dat het ons niet gemakkelijk loslaat en 
we er vaak dagen mee rond kunnen lopen. 
Maar hoe gaan we daar dan toch goed mee 
om? Ik las laatst een stukje wat mij ergens 
hielp: This world is a heartbreaking, baffling, 

A demoralizing ball of fire right now. We’re 
not God. We can pray, and give, and 
speak, and act. But we can’t carry all of 
this 24/7. It’s too heavy for us. It is not 
going to give us a time-out. We are the 
once that we have to take it. 
 
We kunnen bidden, geven, actie onder-
nemen en een stem geven aan hen die 
geen stem hebben. Maar we kunnen het 
nooit allemaal dragen. Dat hoeft ook 
niet. En, als alles weer als een zware de-
ken over ons heenvalt, mag dat kleine 
meisje dan een voorbeeld zijn dat we 

altijd in die armen mogen 
schuilen en ons hart 

mogen uitstorten 
bij de Vader, waar 

je gevoel niet 
hoeft worden 

te geparkeerd 
en je emoties 
er volledig 
mogen zijn. 

De Vader, 
die de 

wereld 
draagt, 

24/7.

Wyke Bokma

 SCHUILEN

Ze kunnen toch wel 
bij ons in huis slapen?
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P O R T R E T
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‘WE ZIJN 
BLIJ OM ALS 
‘OUDJES’ 
TUSSEN 
DE JONGE 
MENSEN TE 
ZITTEN’

HET OUDSTE DEEL VAN MOZAIEK

Met een leeftijd van 
leeftijd 98 jaar is 

Geraldine het oudste deel 
van Mozaiek. Ze woont 

in een appartementje 
in Rhenen en komt het 
liefst zo vaak mogelijk 

naar de samenkomsten. 
Samen met haar zus 

Willemien (87 jaar) die in 
het appartement naast 

haar woont. Het schotje 
tussen de balkons hebben 

ze voor het gemak maar 
weggehaald: ‘Dan kunnen 

we ook binnendoor naar 
elkaar toe!’.

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Lisa Hoogmoed
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Die vreugde heeft ook haar zus Geraldine. Als 

ze vertelt over hoe ze het bij Mozaiek0318 

vindt, dan is dat vol blijdschap; “Ik ben blij met 

alle andere gelovigen om mij heen, met de 

voorgangers en de prediking. Tijdens de dienst 

ben ik erg blij met de mooie liederen die we 

zingen en met de muzikanten op het podium. 

Elke week kijk ik weer uit naar de diensten.”

Een paar jaar geleden kwamen de zussen 

voor het eerst in Mozaiek0318. In onze jonge 

gemeente zijn ze niet de meest doorsnee be-

zoeker. De zoon van Willemien nam de zussen 

mee. Hij zat op een Bijbelschool waar Kees 

Kraayenoord leraar was. Toen hij in Rhenen 

kwam wonen, wilde hij graag naar de kerk van 

Kees gaan. “Dat hebben we toen gedaan. Mijn 

hele leven was ik al in kerken en op confe-

renties geweest, maar dit was zo anders. De 

eerste vijf diensten kon ik niets anders dan 

huilen. Ik was zo ontroerd door de aanwe-

zigheid van de Heilige Geest. Het zingen, de 

prediking, de gemeenschap en de liefde onder 

elkaar raakten me zo.

Omdat Geraldine wat moeilijk ter been is, 

werd er speciaal voor haar een stoel met 

leuningen neergezet. Dan kon ze zelfstandig 

opstaan. De stoel ernaast was natuurlijk ge-

reserveerd voor Willemien. Dat ze als zussen 

met elkaar naar de diensten mogen gaan, vin-

den ze een heel groot voorrecht. Elke zondag 

was voor hen naar eigen zeggen een feest van 

genade. Ze gaan met zoveel blijdschap naar 

de gemeente: “Als we aankomen rijden en alle 

jonge mensen op het plein zien staan, dat is 

voor ons al het begin van het feest. Dat doet 

ons zó goed. De gemeenschap in Christus en 

dat ze samen God zoeken door naar de dienst 

te gaan. Dat is toch het mooiste wat je kunt 

Dat ze naast elkaar wonen vinden de zussen 

geweldig. Ze hebben altijd al een speciale band 

gehad. Willemien vertelt vol liefde over haar 

grote zus: ‘We waren vroeger met vier zussen. 

Van jongs af aan heb ik met Geraldine een 

hele hechte band. We verschillen dan wel 12 

jaar, maar zij was altijd mijn lieve, grote zus. 

Ze zorgde goed voor mij en later ook voor mijn 

kinderen. De grootste schat van de hele wereld 

is ze. Altijd cijfert ze zichzelf weg en is ze aan 

het dienen. In haar naam zit het woord dienen 

en dat doet ze ook echt. Ze is heel bijzonder!’ 

Ook Geraldine is heel blij met haar zus zo 

dichtbij haar: ‘Het is heel fijn om bij elkaar te 

wonen, echt het toppunt van gezelligheid. Mijn 

zusje betekent heel veel voor mij.’

Het geloof is altijd erg belangrijk geweest voor 

Geraldine en Willemien. Ze zijn ermee groot 

gebracht. Moeder kwam uit een Pinkster-

gemeente en vader was gereformeerd. De 

tegenstelling tussen beide kerken was soms 

best lastig. De kleine kinderen gingen met va-

der naar de gereformeerde kerk en de grotere 

kinderen gingen met moeder naar de pinkster-

gemeente. Willemien vertelt over de eerste 

keer dat ze met haar moeder mee mocht: ‘Ik 

was zo onder de indruk. Het was een kleine 

gemeente, maar Gods aanwezigheid daar 

was zo groot’. In deze gemeente vond ze God, 

stralend vertelt ze verder: ‘Toen ik 12 jaar was 

gaf ik mijn leven aan God. Er kwam toen zo’n 

grote blijdschap in mijn hart. Die is nooit meer 

weggegaan. Ik heb in mijn leven best wel wat 

meegemaakt, maar altijd heeft de vreugde van 

de Heere mij opgetild.’

“Toen ik 12 jaar was gaf 

ik mijn leven aan God”
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doen?” Het is voor 

Geraldine en Willemien 

geen probleem om 

aansluiting te vinden 

bij de jonge gemeente. 

Ze zijn juist heel blij dat 

er veel jonge mensen 

komen en dat zij daar 

als ‘oudjes’ tussen 

mogen zitten

De meeste nummers 

die in de dienst worden 

gezongen zijn voor de 

zussen niet bekend. 

Maar of ze dat erg 

vinden? ‘Nou nee, we 

hebben daar helemaal 

geen moeite mee, 

want wat staat er in 

de Bijbel? Zing voor de 

Heere een nieuw lied. 

Dat doen we dan ook 

maar! We hebben ons 

helemaal aangepast, 

we vinden het juist fijn. 

En de nieuwe liederen 

leren we vlug genoeg.”

Wat kunnen we veel 

leren van deze bijzon-

der zussen! Een les 

die ze aan jou willen 

meegeven is: “God is 

getrouw aan ons, maar 

we wensen jou toe dat 

jij ook getrouw bent 

en blijft aan Hem. Blijf 

dichtbij de Heer die zo 

veel van je houdt.”
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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.

HET IS 
TIJD VOOR 
ZONNEPANELEN!

Arsenaal 6  |  3905 NN  Veenendaal 

0318 – 253 442  |  info@suntechenergy.nl 

www.suntechenergy.nl

specialist uit veenendaal

vrijblijvende offerte?
bel of mail ONS!

 

Heleen Koudijs 

 

heleen@in-verbinding.nl      www.in-verbinding.nl 
l 

In-Verbinding 
Coaching en therapie 

 

In-Verbinding 
komen met: 

Jezelf, 

God, 

anderen 
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ADVERTENTIES

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

BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR!
WWW.OLLIEENSOPHIE.NL

HET EERSTE
ALBUM VAN
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DIY:

D I Y

Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Unsplash

Wil je vaker in de Bijbel lezen, maar dan net even anders? Denk dan eens 

aan een andere, creatieve vorm van Bijbellezen. In deze Do-it-Yourself 

zetten we een aantal suggesties voor je op een rijtje. 

creatief Bijbellezen
Een schrijfbijbel is een bijbel met een extra brede 
kantlijn. Op deze manier kun je makkelijk aante-
keningen maken, een extra toelichting schrijven of 
zelfs ‘meeschrijven’ tijdens een preek. Ideaal voor 
als je visueel bent ingesteld! En door het schrijven 
onthoud je ook beter wát je leest!

 SCHRIJFBIJBEL

1
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Als je op zoek bent naar houvast en 
structuur bij het Bijbellezen is een Bijbels 
dagboek een aanrader. Het helpt je om 
tussen alle geplande activiteiten en 
afspraken echt een leesmoment 
te plannen. 

Handlettering is een moderne vorm 
van kalligrafie, met als belangrijkste 
verschil dat je allerlei materialen en 
technieken kunt gebruiken om een 
Bijbeltekst op een mooie en crea-
tieve manier weer te geven. Tip: op 
internet zijn er tal van tips & tricks 
voor deze techniek te vinden. 

Heb je niet de rust om te gaan le-
zen, maar vind je het wel fijn om 

lekker buiten te zijn? Luister dan 
eens een Bijbelpodcast terwijl je 

een wandeling maakt. 

42

3

Wil je de Bijbel eens op een totaal 
andere manier lezen? Denk dan eens 

na over een infographic Bijbel. Deze Bijbel 
geeft in illustraties (infographics) inzicht in 
het Oude en Nieuwe Testament. 

 HANDLET TERING

 BIJBEL PODCAST

 BIJBELS DAGBOEK

 INFOGRAPHIC BIJBEL

5
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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

Tekst: Myrna Mondria-Vreede

Beeld: Dreamstime

 EEN PAAR

 BOS CIJFERS:

 AL DIE HERFSTKLEUREN:

Wist je dat...
Uit onderzoek blijkt 
natuurervaring 
positief te werken op 
informatieverwerking 
in de hersenen en kan 
het herstel van ziekte 
bevorderen.

Geniet je ook van al die rood en 
bruintinten in de herfst, van de 

vallende blaadjes? Prachtig hè?! 
En je kan er zo lekker doorheen 

trappen, ook als je geen kind 
meer bent. Als de boom zijn blad 

heeft verloren, gaat hij in 
rust. Hij beschermt zichzelf 

tegen uitdroging door het 
bladverlies en stopt dan met 

groeien. Tijd om uit te rusten.

Mensen houden van bomen. 
Ze bieden ons bescherming, 
rust, een uitkijkplek. Niet 
voor niets zijn ze verwerkt 
in zoveel gezegdes. Ook in 
de Bijbel wordt tientallen 

keren over bomen gesproken. 
Bijvoorbeeld Openbaring 

22:2:2 “Aan weerskanten van 
de rivier stond een boom die 

leven geeft en die twaalf keer 
per jaar vruchten droeg, elke 
maand een keer. De bladeren 

van de boom zijn voor de 
genezing van de volken.”

huishoudens .

280.000  Ben je nieuwsgierig naar Bijbelse planten en bomen?   

 Bezoek dan eens de Bijbelse Tuin Hoofddorp.

In 1850 bestond 

slechts 1% van 

Nederland uit bos. 

Door de bossenstrategie 

van de overheid is dat 

nu ruim 10%. Dit is een 

oppervlakte ter grootte 

van de provincie 
Friesland. Het meeste 

bos ligt in Gelderland en 

Limburg.

CO2 slurpers: Bomen nemen CO2 op. De opname door 
al het Nederlandse bos staat gelijk aan de uitstoot van 
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HOE DRINK JIJ 

Koffie is belangrijk. Voor jou is het misschien een essentieel 
onderdeel om je dag door te komen. Voor een ander 
geeft koffie momenten van goede gesprekken. Ook bij 
onze activiteiten staat de koffie altijd klaar. We vinden het 
belangrijk dat onze koffie van goede kwaliteit is. Maar nog 
belangrijker, we willen dat het eerlijke koffie is.

Eerlijke koffie wil zeggen dat de productie van de 
koffie(bonen) niet ten koste gaat van het welzijn van de 
boeren. Sterker nog, deze koffie zorgt ervoor dat zij hun leven 
kunnen opbouwen en hun gezin kunnen onderhouden. Sinds 
2019 komt de koffie die je bij Mozaiek drinkt van 80days. Deze 
organisatie werkt nauw samen met lokale boeren in Nepal. Ze 
dragen zorg voor het proces van de koffiebes in Nepal tot aan 
de gebrande boon in Nederland. Door direct bij de boeren te 
kopen blijft de prijs eerlijk. En zo de koffie ook.

Maar dat is niet het enige, ook de beker waar je uit drinkt 
is hartstikke duurzaam! Sinds september gebruiken we in 
alle Mozaiek gemeentes nieuwe bekers. Dit zijn niet zomaar 
bekers, ze zijn 100% recyclebaar. Zelfs de bedrukking is van 
duurzame inkt op waterbasis. Om de bekers goed te recyclen, 
komen er binnenkort speciale prullenbakken waar je ze in 
kunt gooien. Zo stuur je jouw bekertje op weg naar een nieuw 
avontuur!

Goede koffie die zorgt voor een goed leven van de boeren 
in Nepal én in je hand een beker die vriendelijk is voor het 
milieu. Zo smaakt je koffie een stuk beter toch? Enjoy!

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt

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

je koffie?
BIJ MOZAIEK IN ELK 
GEVAL MET EEN GOED 
VERHAAL!
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je koffie?

33



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

OVER MOZAIEK KENIA 
Met ons project Mozaiek 

Kenia zijn we een relatie 

aangegaan met 16 part-

nerkerken in Marsabit en 

omgeving. Meer weten over 

Mozaiek Kenia en de moge-

lijkheden om het project te 

ondersteunen? Ga dan naar 

www.mozaiekkenia.nl voor 

meer informatie. 

Verhalen van hoop
Een van de jonge moeders 

voor haar woning in 

Marsabit Kenia.
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Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Compassion

“Toen ik zes maanden 
zwanger was van mijn 
eerste kindje had ik 
sterk ondergewicht. 
Hierdoor liep ook 
de gezondheid van 
mijn ongeboren baby 
gevaar. Ik wist dat ik 
hulp nodig had, maar 
ik kende niet veel mensen en schaamde mij 
ook een beetje om hulp te vragen. Uiteindelijk 
ben ik via de lokale kerk bij het Moeder-Kind 
programma terecht gekomen. Hier kreeg ik 
maaltijden en extra voedingssupplementen, 
waardoor ik in korte tijd flink aankwam. 
De mensen van de kerk gaven mij ook 
babykleertjes en dekentjes, want ik had zelf 
geen geld om kleding voor mijn baby te kopen. 

Mijn kind is nu 11 maanden oud en helemaal 
gezond! Ik weet niet of wij beiden het ook 
zonder deze extra steun hadden gered, daarom 
ben ik erg dankbaar voor alle hulp en steun die 
ik heb gekregen. Omdat het mijn eerste kindje 
is moest ik nog veel leren, maar inmiddels weet 
ik hoe ik goed en liefdevol voor mijn kind kan 
zorgen. Ik ben dan ook best een beetje trots op 
mijzelf. 

Momenteel volg ik een kleermakerscursus. Door 
kleding te maken en te verkopen kan ik in de 
toekomst hopelijk zelf mijn gezin onderhouden.

Ook heb ik andere moeders ontmoet en nieuwe 
vriendinnen gemaakt. Voor de tijd was ik 
vaak eenzaam en veel alleen in mijn huis. We 
leren veel van elkaar. Iedere keer als ik naar 
het project ga, geniet ik ontzettend van de 
bijeenkomsten waarin we God aanbidden en 
horen over Zijn liefde voor ons. Ik weet nu dat 
God van mij en mijn baby houdt. Hij heeft grote 
plannen voor ons, nu en in de toekomst!”

‘ Ik weet nu dat  
God van mij en 

mijn baby houdt’
MOEDER-KIND PROJECT
Het verhaal van de jonge moeder 
in Marsabit is gebaseerd op de 
rapportages vanuit Compassion 
over de Moeder-en Kind projecten in 
Kenia. In vier van de 16 projecten in 
Marsabit zijn we dit jaar gestart met 
het moeder-kind programma. Het 
programma geeft kwetsbare moeders 
en hun kinderen een gezonde start. 
Ze krijgen toegang tot verloskundige 
hulp en gezondheidszorg. 
Daarnaast ontvangen zij extra 
eten, voedingssupplementen en 
benodigdheden als hygiëneproducten 
en dekens. Binnen het project wordt 
ook een opvoedcursus aangeboden 
aan de jonge moeders. 

Veel van de moeders die meedoen 
aan een Moeder- en Kind programma 
hebben geen sociaal netwerk waar zij 
op terug kunnen vallen. Wij zorgen er 
voor dat zij nu worden opgevangen 
in een liefdevolle gemeenschap. Ook 
leren de moeders in het programma 
een vaardigheid, waarmee ze zelf 
een inkomen kunnen genereren. 
Dat helpt ze op langere termijn bij 
het onderhouden van zichzelf en 
hun kind. De baby’s uit het Moeder- 
en Kind programma worden later 
opgenomen in het Compassion-
sponsorprogramma.
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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
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V O O R G A N G E R S

oe dan!? Ik hoor het mezelf 
regelmatig uitroepen. Juist 
op momenten wanneer 
ik door de bomen het 

spreekwoordelijke bos niet meer zie. 
Als ik bijvoorbeeld net die leuke kast 
bij de Ikea heb gekocht, maar thuis-
kom met een doos vol losse planken, 
schroeven en spijkertjes. #hoedan!? 
Wat is een handleiding met duidelijke 
plaatjes dan een uitkomst! En dat laat-
ste woord zegt het al; je wordt stapje 
voor stapje aan de hand meegenomen 
en geleid naar een prachtig eindresul-
taat. Als je tenminste niet net dat ene 
cruciale schroefje kwijtraakt…

Ook bij ons als voorgangers komt 
deze vraag regelmatig voorbij. Als we 
bijvoorbeeld een preek aan het voorbe-
reiden zijn en mooie inzichten hebben 
gevonden in de Bijbel. We stellen 
onszelf dan vaak de vraag: Hoe dan? 
Wat kunnen we hier als gemeente mee? 
Hoe kunnen we naast mooie inzichten 
opdoen, ook handen en voeten geven 
aan de liefde van Jezus?

En zo zetten we de #hoedan!? achter 
nog veel meer vragen tijdens ons voor-

H

Nelinda Troost

gangers overleg. Hoe blijven we als kerk verbonden met God en 
met elkaar? Hoe zijn we kerk in onze samenleving? 

Soms verrast God ons zelf met een antwoord. Want wat zagen 
we spontaan gebeuren het afgelopen jaar? Groepen mensen die 
Mozaieker zijn, of zich Mozaieker voelen, komen samen in kleine 
groepen rondom de livestream. Ze beleven samen de dienst, 
zingen met elkaar, bidden voor elkaar en delen het leven. Zo 
vormen ze eigenlijk een soort van familie; een Mozaiek Family. Al 
snel schoven ook buren en vrienden aan die normaal gesproken 
niet zo snel een kerkgebouw binnen zouden stappen. Afgelopen 
doopdienst hebben we een aantal van hen zelfs mogen dopen, 
wat een feest!

Door de afgelopen periode hebben we wel geleerd dat we op 
verschillende manieren kerk kunnen zijn. Hybride kerk zijn, 
noemen we dat. Verschillende vormen die naast elkaar bestaan 
en elkaar ook kunnen afwisselen. Zo komt de een straks weer 
elke week naar 1 van de Mozaiek locaties en zal de ander binnen 
een Mozaiek Family de livestream blijven volgen. En sommigen 
zullen dit afwisselen. Misschien word je ook wel getriggerd door 
het Mozaiek Family concept en rijst nu de #hoedan!? vraag bij je 
omhoog. Wat is het dan fijn om net als die Ikea handleiding aan 
de hand te worden meegenomen in een paar praktische stappen. 
Dat heeft ons ertoe gezet om de Mozaiek Family Box te ontwikke-
len, je leest er meer over in dit magazine. Een box vol met leuke, 
inspirerende en praktische items die je kunnen helpen om een 
mooie Mozaiek Family te gaan vormen. Want samen zijn we de 
kerk! En ik garandeer je, het is vele malen leuker en gemakkelij-
ker dan het in elkaar zetten van een Ikea kast ;-)

#HOEDAN?
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P O R T R E T

‘ZOLANG JE MAAR OP 
HEM VERTROUWT, 
KOMT HET GOED’

OLAF VOND RUST EN HOUVAST
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Na een moeilijke periode kwam 

Olaf Weima (19) eind 2020 voor het 

eerst echt in aanraking met het 

geloof. Hij kreeg naar eigen zeggen 

eindelijk ‘het duwtje dat hij nodig 

had’ om op zoek te gaan naar God. 

Hij volgde de Alpha online cursus 

en de Mozaiek livestreams. Al snel 

werd hem duidelijk: ik wil verder 

leven samen met God. Kort daarna 

werd hij deel van Mozaiek en in 

juni dit jaar liet hij zich dopen; een 

hoogtepunt in zijn leven. Hij blikt 

terug op de afgelopen maanden, 

waarin zijn leven volledig 

veranderde.

Tekst: Sanne van Delen

Beeld: Daan Kooistra
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DUWTJE OP HET JUISTE MOMENT
Het duwtje dat hij van zijn vriendin kreeg 

om op zoek te gaan naar God kwam op het 

juiste moment in zijn leven. “Om heel eerlijk 

te zijn ging het in die tijd echt niet goed met 

me. Toen ik 12 was scheidden mijn ouders. 

Ik merkte dat ik dat nog niet verwerkt had. 

Hier kreeg ik steeds meer moeite mee, ik kon 

de situatie moeilijk accepteren. Begin 2020 

kwam daar de Corona pandemie bovenop. 

Het was een eenzaam jaar waarin het de 

verkeerde kant op ging, ik begon steeds meer 

alcohol te gebruiken om weg te vluchten 

van mijn problemen.” Dat God zich op dat 

moment kenbaar maakte in mijn leven ziet 

Olaf als een geschenk. “Ik geloof dat het zo 

bedoeld was.” 

RUST VINDEN BIJ GOD
Door de Alpha online cursus en de wekelijk-

se dienst van Mozaiek te volgen groeide het 

geloof van Olaf. “Ik heb geen omslagpunt 

ervaren, het ging heel geleidelijk. Tijdens de 

eerste maanden was dat zeker niet altijd 

makkelijk. Ik vroeg me dan af of ik wel goed 

genoeg was, of ik het wel waard was.” De Alp-

ha cursus heeft Olaf hierbij geholpen. “Dat was 

een groepje met meer beginnende gelovigen, 

met wie ik die gevoelens kon delen.” Ook bij de 

livestreams van Mozaïek voelt hij zich direct 

welkom en geaccepteerd. “Ik heb altijd het 

gevoel dat het niet uitmaakt of je pas twee 

maanden of je hele leven al gelovig bent, je 

mag er zijn zoals je bent.”

Langzaam maar zeker merkte Olaf dat hij zich 

overgaf aan God en op hem begon te vertrou-

wen, in plaats van op zichzelf. “Ik merk dat ik 

nu veel minder zorgen en stress heb, want ik 

heb iemand die er altijd voor mij is en voor mij 

zorgt. Daar vertrouw ik op en dat helpt me om 

dingen te accepteren en los te laten. Dit geeft 

mij zoveel rust en houvast.” Het is voor Olaf de 

kern van het geloof: “zolang je maar op hem 

OPGROEIEN ZONDER GELOOF
Tijdens zijn jeugd had Olaf weinig tot niets met 

het geloof. Hij groeide op in Veenendaal bij zijn 

ouders en zus. Van een christelijke opvoeding 

was geen sprake. Ook op de basisschool en 

middelbare school kreeg hij er weinig van 

mee. “Je weet wel dat er iets is, maar ik had 

geen behoefte om er iets mee te doen. Er was 

niemand die er wat van wist en mijn ouders 

konden me er ook niet bij helpen, dus ik had er 

op dat moment nog geen gevoel bij.”

VOOR HET EERST IN AANRAKING MET 
HET GELOOF
Zijn eerste aanraking met het geloof was eind 

2020, tijdens zijn bijbaantje bij de McDonalds. 

Hij raakt aan de praat met zijn collega, Anne. 

Het klikt. Zij vertelt hem over haar geloof en 

over de gemeente Mozaïek. “Ik vond leuk om 

daarnaar te luisteren en dacht: wat gaaf dat 

jij er zo over denkt, zo heb ik het nog nooit 

bekeken. Je hebt natuurlijk toch een vooroor-

deel over hoe het geloof in elkaar zit.” Eerst 

kletsten ze alleen op werk, later spraken ze 

ook buiten werk af. Dat beviel zo goed, dat het 

niet lang duurde voor ze een relatie kregen. Ze 

bleven praten over het geloof en geven zich 

samen op voor de Alpha online cursus. “Uit-

eindelijk vroeg ze aan me of ik niet een keer 

een dienst mee kwam kijken, dat wilde ik wel. 

Na die eerste keer was het vaste prik kijken op 

zondag.” 

“Je weet wel dat er 

iets is, maar ik had 

geen behoefte om er 

iets mee te doen”
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vertrouwt, komt het goed. Want hij heeft een 

plan voor je en dat is al lang uitgeschreven.”

DE DOOP: EEN DAG OM NOOIT TE 
VERGETEN
Een hoogtepunt beleefde hij afgelopen juni, 

toen hij zich liet dopen. Hij straalt als hij 

erover vertelt. “Het is een dag om nooit meer 

te vergeten. Na de aankondiging ben ik me 

gaan verdiepen in wat de doop nou eigenlijk 

inhoudt. Ik kwam tot het antwoord dat de 

doop een manier is om te laten zien aan god 

dat je voor hem kiest en dat je hem dankbaar 

bent voor wat hij voor je doet. Dat is precies 

wat ik de afgelopen maanden heb ervaren. Ik 

wilde laten zien dat hoe ontzettend dankbaar 

ik ben voor wat hij voor me doet en dat ik mijn 

hele leven met hem wil leiden.”

“Ik was die dag hartstikke zenuwachtig. Op 

een gegeven moment word je naar het water 

geroepen. Dan ga je onder en kom je boven 

en denk je: eigenlijk begint het nu pas. Ik liet 

op dat moment mijn oude leven achter me en 

begon aan mijn nieuwe leven met God.”  

VOL VERTROUWEN DE TOEKOMST 
TEGEMOET
Olaf’s leven is totaal anders dan vorig jaar. Hij 

kijkt nu met vol verlangen uit naar een toe-

komst met God. “Ik kijk uit naar de toekomst 

en hoop veel mooie momenten mee te maken. 

Ik sta met mijn armen open voor wat er gaat 

gebeuren en heb alle vertrouwen dat het wel 

goed komt.”

“Ik kijk uit naar de 

toekomst en hoop veel 

mooie momenten mee 

te maken.”
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“Ik vind het 
belangrijk dat 
mensen niet 
alleen aan 
zichzelf denken. 
Het is al zoveel 
‘ikke, ikke, ikke’ 

in deze maatschappij. Laten we er 
gewoon zijn voor andere men-
sen, zonder dat we er zelf beter 
van willen worden. Een stukje 
onzelfzuchtigheid, dat vind ik 
belangrijk.” Vijf maanden geleden 
besloot hij zich in te schrijven 
voor een online Alpha cursus. Jer-
ome legt uit hoe hij tot dit besluit 
kwam en wat de Alpha cursus 
hem heeft gebracht.

OOK VOOR KERKGANGERS
“In de Coronatijd konden wij niet 
meer naar de fysieke diensten van 
onze kerk. Mijn kinderen keken 
daarom iedere zondag naar Ollie 
en Sophie. Aansluitend keek ik 
naar de livestream van Mozai-
ek0318. Al vaker had de voorgan-
ger de Alpha cursus genoemd. 
Ik had daar nog nooit aan mee 
gedaan. Ik had tot dan toe alleen 
nog maar begrepen dat het voor 
mensen was, die nieuw in de kerk 
kwamen. Dat was tenminste bij 
onze kerk zo. Deze keer zei de 
voorganger: ‘Het maakt niet uit of 
je al twintig jaar naar de kerk gaat 
of niet. Je kunt je altijd opgeven 
voor Alpha’. Toen dacht ik: ‘Dat 
lijkt me leuk. Dat ga ik doen’. Toen 
ik kennis maakte met de andere 
deelnemers van mijn groep ble-

Jerome Sahertian (39 jaar) 

is leerkracht basisonderwijs, 

getrouwd en vader van drie 

kinderen. Hij woont met zijn gezin 

in het Limburgse plaatsje Gennep 

en gaat al dertien jaar naar 

dezelfde evangelische kerk. “Het 

geloof is voor mij een houvast”, 

vertelt Jerome. 

“Ik voelde 
dat ik dit 

moest 
doen”

JEROME NAM DEEL AAN ALPHA ONLINE
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ALPHA CURSUS
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 onli-

ne? En houd je van een goed 

gesprek? Of wil je je ge-

woon 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. Ga 

voor meer informatie, cur-

susdata en aanmelden naar 

www.mozaiekgrow.nl.

Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Eigen beeld Jerome Sahertian

ken er meer mensen te zijn die al 
langere tijd naar een kerk gingen.
Jerome had een aantal vragen 
rondom het geloof: “Ik dacht na 
over bepaalde dingen en vroeg 
me af: ‘Is dat wel zo? Ben ik de 
enige daarin?’ Door hierover te 
praten met nog onbekende men-
sen had ik het gevoel dat ik niet 
zou worden afgerekend op die 
vragen. Ik geef al vijftien jaar les 
aan groep acht en daar praten we 
ook over allerlei onderwerpen. 
Daardoor liep ik wel rond met een 
aantal vragen. Ik kan die kinderen 
niet iets verkondigen waarvan ik 
me afvraag: ‘is dat wel zo?’”

TWIJFEL
Dennis en Daniëlle Bouw waren 
gespreksleiders van de groep 
waar Jerome deel van uit maakte. 
De groep bestond uit mensen 
vanuit alle windstreken; van Bel-
gië tot Assen. Jerome: “Verschil-
lende mensen met verschillende 
meningen en vanuit verschillende 
kerken. Dat vond ik heel erg fijn. 
Ik wist: ik ben niet de enige. Je 
mag jezelf zijn en je mag vragen 
hebben. Er werd je niets opge-
legd. Dennis vroeg tijdens een 
avond: ‘Zijn er dingen in de Bijbel 
waar je aan twijfelt, die je moeilijk 
vindt om te geloven?’ Ik vind het 
heelal en planetenstelsel enorm 
fascinerend en ik gaf aan dat ik 
het enorm lastig vind om te gelo-
ven dat één iemand dat gemaakt 
kan hebben. Dennis gaf zelf ook 
iets aan, dat hij lastig vond. En dat 
heeft mijn geloof wel versterkt; 
dat je vragen mag hebben en dat 
je over dingen mag praten, die je 

“Je mag jezelf zijn en 
je mag vragen hebben”

lastig vindt om te begrijpen. De 
Alpha cursus heeft mij de weten-
schap gebracht dat je vragen mag 
hebben en die mag stellen. Als je 
geen vragen mag stellen, duw je 
mensen weg.”

NICKY GUMBEL
Tien weken lang zat Jerome 
iedere donderdagavond voor zijn 
computerscherm voor de online 
Alpha cursus. De cursus heeft een 
vaste structuur. Jerome: “Eerst 
kregen we de gelegenheid om 
aan elkaar te vragen hoe het ging. 
Daarna keken we een filmpje van 
Alpha. Nicky Gumbel vertelde in 
zo’n filmpje dat hij zelf ook vragen 
heeft. Dat vond ik heel fijn om 
te horen. Daardoor wist ik: het 
is niet altijd volgens een be-
paalde manier en zo moet je het 
maar aannemen. Na dat filmpje 
gingen we dan altijd met elkaar 
in gesprek. Omdat er vaak wel 
discussies ontstonden, liep onze 
Alpha-avond meestal wel wat uit. 
We luisterden echt naar elkaar. 

Op de vraag of hij de Alpha cursus 
zou aanraden aan anderen, 
antwoordt Jerome enthousiast: 
“Absoluut. Je wordt er wijzer van. 
Je mag komen zoals je bent. Je 
mag er open zijn. En het is ook fijn 
om andere invalshoeken te leren 
kennen. Het opent wel je ogen.”
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Zonder jou geen EO-Jongerendag!
Steun via eo.nl/jongerendag

De EO-Jongerendag is de plek waar al meer dan 44 jaar duizenden jongeren samen hun geloof 
vieren en ervaren dat ze niet alleen z� n. Jarenlang betaalden we dit evenement helemaal zelf. 
Helaas is dat niet meer mogel� k en vragen we dringend jouw hulp. Vind je het belangr� k dat 
de EO-Jongerendag ook in 2022 bl� ft bestaan? Help mee en geef een gift! 

‘Op de EO-Jongerendag
 leerde ik dat Gods liefde 

ook voor m�  is.’

ADVERTENTIES
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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. 
Check  www.mozaiekgrow.nl voor de 

actuele data en tijden.
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  ALPHA ONLINE

Binnen Mozaiek zijn er veel 

kleine Love2Meet groepen 

actief. Love2Meet is bedoeld 

om elkaar als Mozaiekers 

echt te ontmoeten en beter 

te leren kennen. Love2Meet- 

groepen bestaan in alle soorten 

en maten. Zo zijn er groepen 

voor onder meer sporters, 

niet- sporters, motorrijders, 

kookliefhebbers, jonge koppels, 

senioren, ondernemers en 

jonge gezinnen.  

Els: 

“Toen mijn man en ik ons 

een aantal jaren geleden 

bij Mozaiek   0318 aansloten, 

hebben we ons direct aange

meld voor een Love2Meet groep 

die bij goed bij ons paste. Het is 

namelijk dé manier om nieuwe 

mensen te leren kennen. Ik zou 

het dan ook iedereen aanraden. 

Bovendien hebben we er een 

mooie vriendschap aan overge

houden.”

Love2Meet
Pim: 

“We zijn deel geworden van 

een Love2Meet in onze woon

plaats en komen maandelijks 

bij elkaar. Vaak is dat in een 

ontspannen setting, soms 

doen we een Bijbelstudie. 

Maar het is ook praktisch om

zien naar elkaar. Toen vorig 

jaar een gezin uit de groep 

door ziekte extra hulp kon 

gebruiken, werd er vanuit de 

groep voor dit gezin gekookt.”

Meer weten? 
Ben je benieuwd welke 
Love2Meet groepen er in 
jouw gemeente zijn? Ga 
dan naar de website van 
jouw gemeente voor meer 
informatie en meld je aan!

 MARRIAGE COURSE

 LUISTEREND BIDDEN

 ONTDEKKINGSREIS DE BIJBEL
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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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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 
Stindt en Erik van der Kwast 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl •  
www.mozaiek055.nl
SAMENKOMSTEN* 
Check de website voor actuele informatie  
over de samenkomsten.

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

���

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

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)** 
Ari Boersma, Dwight en Althea Braam, Asger 
Frederiks, Benjamin en Teri van Essen, 
Sydney & Ruth Blom, Joël en Marjoke 
Boertjens
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek020.nl 
www.mozaiek020.nl

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)** 
Arno en Hofman, Ruben en Sanne ter 
Harmsel, Herman en Anneke Prinsen,  
Wim en Marije Breukink
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0548.nl 
www.mozaiek0548.nl

���

0548

���

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.

* 

Bij de fysieke 
samenkomsten in 
Veenendaal, Nijkerk en 
Apeldoorn kunnen we 
een beperkt
aantal mensen per 
dienst toelaten. Actuele 
informatie over onze 
diensten en het bijwonen 
ervan is te vinden op 
onze websites.

Iedere zondag is er 
tevens een online 
kidsdienst met Ollie en 
Sophie om 9.00 uur en 
een livestreamdienst 
vanuit Mozaiek0318 om 
11.00 uur.

O V E R  M O Z A I E K

Iedere zondagochtend 
online kidsdienst en 
livestream

** 
Startende Mozaiek gemeentes 
hebben een interim 
leiderschapsteam (ILT) totdat er 
minimaal twee voorgangers zijn 
benoemd.
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B E D I E N I N G E N

Meer informatie over de 

bedieningen binnen een 

Mozaiek gemeente is te 

vinden op de website van de 

betreffende gemeente.

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 bin-
nen en buiten onze gemeenten. 

FACILITY & BEHEER
Facility en beheer zet onder meer 
iedere zondag alle stoelen klaar, 
verzorgt het parkeren en zorgt er-
voor dat na afloop van de diensten 
en activiteiten alles weer netjes 
schoon is.

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.

MINISTRY
Gebed is ons fundament en de 
motor van alles wat we binnen de 
gemeentes doen. Er zijn verschillen-
de gebedsteams die op zondag en 
door de week met en voor je willen 
bidden.

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-cur-
sus, Leven in Christus, (pre)Marria-
ge 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. Daar-
om 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, muzikanten 
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
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OPLOSSING ZWEEDSE PUZZEL PAGINA 17

OKTOBER 2021
Mozaiek Magazine 23 verschijnt in een oplage van 5.500 
exemplaren. Via de website van één van onze Mozaiek 
gemeenten kun je de uitgave downloaden. 

REDACTIE
Anja Diepeveen, Emiel Hop, Everdien Molenaar,

Hilde Stapert, Anneloes Mauer, Myrna Mondria,  

Flavia Vegter- Mercelina, Marina de Haan, Sanne van Deelen. 

FOTOGRAFIE
Regina van de Munt, Everdien Molenaar, Lisa Hoogmoed, 

Christaan Zielman, Daan Kooistra, Tobias Huizing.

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

G P O L T S R IJ
G E T R O F F E N E T A I L L E

H O E F L I N K E R B E E N
P O R T R E T E N O R M E N G

O S E R U P T I E B I G E
T R O T S L O S S M A N T E L

Z E U V E L S L I N K E N
B E L M E S C H E L D E T V

N A D E E L H I N T E B R O
J U D O G E H A R D B R O E R

W E L P B A T T E R IJ N E K

G A S T V R IJ
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Doen:

•  Knip het gekleurde 

papier door de helft.

•  Knip een groot rondje 

(het lijfje) uit het ge-

kleurde blaadje en een 

klein rondje (kopje).

•  Knip tot de helft een 

lijn in het grote rondje.

•  Plak het grote rondje iets over elkaar. ( je 

krijgt een soort laag hoedje)

•  Plak het kleine rondje op het grote rondje.

•  Knip 8 stroken van het gekleurde blaadje 

over de korte zijde.

•  Vouw deze om en om op, zodat je een poot 

krijgt (zie foto). Doe dit 8 keer.

•  Plak aan allebei de kanten van het lijfje 

4 poten.

•  Knip kleine witte rondjes (de ogen) 

uit, zet een stip in het midden met 

zwarte stift. 

•  Plak de ogen op het kopje.

•  Knip 2 kleine stroken wit. Plak 

deze gekruist op elkaar.

•  Plak het kruis op het lijfje.

•  Klaar is je spin…

MAAK JE EIGEN 
HERFSTKRANS!

God heeft alle 
dieren gemaakt 
ook de spinnen. NODIG: 

•  1 gekleurd 

blaadje 

voor de spin 

(bijvoorbeeld 

zwart of grijs)

• 1 wit blaadje

• schaar

• lijm

• zwarte stift

Knutsel je mee?

KNUTSELEN

K I D S

HOEVEEL TEL JIJ?

GEHEIMSCHRIFT 

Welke zin lees jij?

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
T

U
V
W
X
Y
Z
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K I D S

CAMPINGBINGO

Nu het herfst is, maak je vast 

wel eens een mooie herfstwan-

deling. Tijdens zo’n wandeling 

zoek je bladeren in allerlei 

mooie kleuren. Misschien 

vind je ook nog wel eikeltjes, 

dennenappels, beukenootjes of 

kastanjes! Laat alle gevonden 

spullen goed drogen (je kunt 

de bladeren onder iets zwaars 

leggen zodat ze plat opdrogen 

als je dit wilt).

Snijd (eventueel met hulp) een 

grote cirkel uit stevig karton, en 

knip de binnenkant eruit, zodat 

je een krans krijgt van karton. 

Je kunt de kartonnen krans zo 

groot maken als je zelf wilt. 

Plak alle bladeren en de andere 

gevonden herfstspullen op de 

krans en laat het goed drogen. 

Je kunt de krans ophangen of 

neerleggen op de tafel, of je 

geeft hem aan iemand om die-

gene blij te maken!

RECEPT VOOR POMPOENSOEP

MAAK JE EIGEN 
HERFSTKRANS!

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 1 pompoen van ± 1 kg

2 uien

2 wortelen

1 liter 
groente- of 
kippenbouillon 
(van 
tabletten)

1 deciliter 
room

1 eetlepel 
suiker

olijfoliepeper

zout

•  Snijd de knoflook en de 
uien en de wortels in kleine 
stukjes.  
Doe een beetje olie in de pan 
en bak hierin de knoflook, 
de uien en de wortels kort 
tot ze een beetje glazig 
zijn. Ze hoeven niet bruin 
te worden. Giet er daarna 
een liter groentebouillon 
of kippenbouillon bij (dit 
maak je van water en 
bouillontabletten). 

•  Snijd intussen de pompoen 
in stukjes en doe ze bij de 

bouillon. Breng 
alles aan de 
kook en laat 
het ongeveer 20 
minuten koken. 

•  Als de 20 minuten voorbij zijn, 
mix je alles met de staafmixer 
tot een gladde soep.

•  Doe op het laatst de 
kookroom en de suiker 
erdoorheen en voeg er wat 
zout en peper bij tot je het 
lekker vindt smaken. 

•  Bak er een lekker stokbroodje 
bij en eet smakelijk!

WAT HEB JE 
VERDER NODIG?

•  Grote pan
•  Scherp mes
•  Snijplank 
•  Staafmixer

Zo maak je het

2 tenen knoflook
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Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

GEEST VAN LEVEN, TOON ONS MEER EN MEER VAN U

EN VERVUL ONS, ZOALS U ALLEEN DAT KUNT

GEEST VAN  waarheid, 

MAAK NU ONZE HARTEN NIEUW. 

KOM, VERRAS ONS. 

MET MEER VAN U.

m
agazine
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