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idden in een donkere nacht verlicht-
te een heldere ster deze wereld. De 
ster wees de weg naar wie het Licht 
der wereld zou worden. Dit Licht gaf 

warmte, geborgenheid en genezing aan gebroken 
mensen zoals jij en ik. Een zoetsappig verhaal? 
Nee, oprechte realiteit!

Midden in deze donkere wereld heerst geweld, 
rusteloosheid en verdeeldheid. Ze leiden ons heel 
gemakkelijk naar angst of bitterheid. En voor we 
het weten, raakt het mensen zoals jij en ik. Een de-
primerend verhaal? Nee, ook de keiharde realiteit!

Maar…het licht heeft de duisternis overwonnen! 
Door de geboorte van Jezus is, hoe duister de 
wereld soms ook lijkt, het Licht op aarde gaan 
wonen. Het heeft ons vrijheid gebracht, ook al lijkt 
deze vandaag de dag ver te zoeken. Geen ‘slave to 
fear’, zoals Ian Baker treffend in zijn eerste column 
in ons magazine schrijft. Dwars door die keiharde 
realiteit horen we het engelenkoor met hun ‘Ere 
zij God’. 

En zo vullen we dit kerstnummer met realistische, 
maar hoopgevende en lichtgevende verhalen. 
Zonder te ontkennen dat daar soms ook de rauwe 
werkelijkheid een rol speelde. Maar boven alle 
verhalen blinkt daar die heldere ster, die ons de 
weg wijst naar het Licht der wereld.

Gezegende kerstdagen!

Anja
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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

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Lisa Hoogmoed & Regina van de Munt

Ons jongerenwerk 
heeft een nieuw logo. 
Ziet er goed uit, toch? 
Dit logo vertelt precies wat 
wij geloven voor jou. Je 
mag er zijn. Je hoort erbij. 
En je bent geliefd! 

TO BE – TO BELONG – 
TO BE LOVE(D)

Misschien viel het je al op, 
maar ook onze naam is 
anders! We Are Young heet 
vanaf nu: WAY.
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The best WAY 
to spend a 

Sunday night.

Op 4 oktober was het dan eindelijk zover: de 
allereerste aWAYke night. En het was zó gaaf! 

Ruim 500 jongeren kwamen samen om elkaar te 
ontmoeten, God te aanbidden én om te dansen. 

DJ Redson was er voor de pre- en afterparty. 
Zoals je kunt zien, was het echt een feestje.

Op 7 november was alweer de tweede aWAYke 
night. Dit keer  kwamen alle WAY locaties van 

Mozaiek bij elkaar in Veenendaal. Er waren 
meer dan duizend jongeren! Samen dachten we 

na over het thema ‘a sky full of stars’.

5



W E L K O M !

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw 

deel van Mozaiek. Joke Mengerink beantwoordt zeven 

vragen over haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen 

met Mozaiek.

Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Regina van de Munt

≈

Leeftijd: 39 jaar • Woonplaats: Veenendaal

1 Hoe ben je bij Mozaiek 

terecht gekomen? 
We kenden Mozaiek al toen we nog in 
Doetinchem woonden. Sinds juli wonen 
we in Veenendaal en zijn we deel van 
Mozaiek geworden.

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven 

eruit?  
Ik werk 30 uur in een winkel voor 
ijzerwaren en gereedschappen. Ik 
begon daar in de boekhouding en 
artikeladministratie, maar draai nu ook 
regelmatig mee in de winkel. Daarnaast 
geniet ik van ons gezin met drie zonen!

3 Wanneer sta jij stil bij je geloof?   

De laatste tijd besef ik dat 
God zoveel meer spreekt en 
laat zien als ik daar meer voor 
opensta om het te zien of 
te horen. Ik merk dit in de 
natuur of als ik één van de 
kinderen zie genieten. 

4 De eerste pijler 

van Mozaiek is ‘God 

aanbidden’. Hoe doe 

jij dat?  
Ik probeer elke dag 
een stuk uit de Bijbel 
te lezen, we zetten 
vaak ‘ s avonds 
aanbiddingsmuziek 
aan en genieten van de 
rust die er dan ontstaat.

5   De tweede pijler is ‘Van elkaar 

houden’. Van wie hou jij 

het meest?  
Van ons gezin; het is mooi om te zien 
hoe ondanks alle ups en downs we 
een sterk gezin zijn. Onze trouwtekst 
“een drievoudig snoer zal nooit 
verbroken worden” is onze houvast: in 
welk seizoen we ook zijn, God verbindt 
en versterkt ons.

6 Welk lied is voor jou bijzonder 

en waarom?    
‘ There is power in the name of Jesus’  
van Noël Richards. Toen ik door een 
pittige tijd ging voor ons huwelijk, was 
ik zoekende. Ik hoorde dit nummer en 

ben het veel blijven luisteren.

7 Wat is het grappigste of 

leukste dat je ooit hebt 

meegemaakt in Mozaiek?  
We hebben door Corona 

nog maar weinig 
meegemaakt van 

Mozaiek. Onze eerste 
dienst was de eerste 
dienst die na Corona 
weer toegankelijk 
was. Doordat we 
eerst de kinderen 
wegbrachten, was 
er geen plekje meer 
vrij en zaten we 
uiteindelijk op de 

trap. 

Mozaiek010

Vanavond was het 
zover. De eerste 
ontmoetingsavond 
van Mozaiek010. En 
wat was het gaaf om 
het enthousiasme bij 
iedereen te proeven.

Met ca. 100 mensen 
hebben we God 
aanbeden, gebeden 
en elkaar ietsje beter 
leren kennen.

Ook kon men zich 
inschrijven voor een 
taak die bij hem of 
haar past, want een 
kerk bouwen doe je 
met elkaar!  

JOKE MENGERINK 
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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. 

10
 baby’s geboren

In september en oktober zijn er 

74 
nieuw delen ingeschreven*

In de maanden oktober en 
november zijn er

10 
stellen getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Mozaiek0316 

Mooi nieuws! 
Afgelopen maand is het 
Interim Leiderschapsteam 
(ILT) van Mozaiek036 van 
start gegaan! Dit team zal 
het komende jaar gaan 
bouwen aan Mozaiek036. 
Vanuit Mozaiek Nederland 
zal Arjen ten Brinke ons 
gaan begeleiden. 

Van links naar rechts van 
boven naar beneden: 
Eudia Winia 
Lin Da Ter Louw 
Annemarie ten Brinke 
Danielle Van Es 
Tonneke Bijker
Jonathan van Es 
Frank Terlouw 
Hans Bennis 

We zien er naar uit om met 
elkaar te bouwen aan een 
nieuwe kerk in Almere. 
#kunstwerkvan
gebrokenheid #kerk 
#almere #welkom

Mozaiek020

Toar van Mozaiek020 heeft deze tekening 
gemaakt die we gisteren hebben gebruikt 
tijdens de ‘Build-up Mozaiek020’.
Hierbij zijn eigen uitleg. Super bijzonder!

Het water heeft in deze tekening een 
symbolische betekenis; donker, wild 
en diep water werd vroeger namelijk 
geassocieerd met kwaad en het onbekende. 
Ik heb hiermee de schaamte uitgebeeld. 
Ik portretteerde het met een wilde zee 
met golven tot de horizon en een nacht 
die omringen. Ik heb de persoon en 
lelie kwetsbaar uitgebeeld om dit te 
benadrukken.
 
De golven wijken echter wanneer de hand 
van de Here Jezus komt, die zo met Zijn 
licht de plaats van de golven vervangt. Dit 
is voor de plaatsvervangende schaamte. 
Ook bestaat de lucht uit mozaïek. Ik koos 
ervoor om het niet één groot vlak als lucht te 
laten zijn, maar een groot geheel te maken 
als Mozaïek. Dit symboliseert de kerk: een 
kunstwerk van gebrokenheid. De tekening 
symboliseert ook Zuidoost: diversiteit, water 
groen, lelies en kwetsbaarheid. 

Wij mogen samen als Mozaiek020 het licht 
zijn van Zuidoost, een stukje van Jezus.
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G E M E E N T E L E V E N

MOZAIEK KIDS: 
OLLIE EN SOPHIE LIVE 
IN DE BASILIEK

Woensdag 3 november waren 
Ollie en Sophie live in de 
Basiliek! Het was een groot 
feest, waarbij de kinderen 
mochten ontdekken hoeveel 
God van ons houdt en hoe we 
die liefde ook weer kunnen en 
mogen uitdelen aan anderen.
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G E M E E N T E L E V E N

PETRA DU PREEZ: 
“Eind 2014 kregen we 
een pakket opgestuurd 
van mijn Zuid-Afrikaanse 
schoonmoeder vanuit 
Kaapstad. Ze doet dat 
om het jaar en stopt 
het vol met allerlei 
keukenspulletjes, t-shirts 
en lekkers. Dit keer trof 
ik tot mijn verrassing dit 
grote (bijna 40 cm hoog)  
kruis aan. Ik zette het kruis 
in mijn raamkozijn en 
hoe vaker ik er naar keek, 
hoe mooier het werd. Op 
een dag sloeg het beeld 
door een windvlaag kapot 
tegen de vloer. BLIJ 
VERRAST WAS IK, 
TOEN IK NA HET 
LIJMEN ALLEEN 
EEN BREUKLIJNTJE 

KON ZIEN OP DE 
ACHTERKANT. 

Als ik nu naar het 
beeld kijk, geeft 

het me hoop én 
word ik me door die 

breuk juist extra bewust 
van het sterven van Jezus 
voor onze gebroken 
wereld. Jezus is Hoop!” 

"De breuk maakt 
me extra bewust 

van het sterven van Jezus"

  MIJN GELOOFSVOORWERP

Twee Mozaiek 
voorgangers 
achter nog 
een ander 
Rotterdams 
doel.

 GESPOT!

  VRIJWILLIGER 

  AAN HET WOORD

M ariëlle is een van de vrijwilligers die sinds 
kort weer haar taak kan oppakken. Zij ging 
weer aan de slag in team Kids. 

“Toen ik een aantal jaar geleden deel werd van Mozaiek 
wilde ik ook wat bijdragen aan het vrijwilligerswerk. Ik 
heb een passie voor kinderen en jeugd dus de keuze was 
voor mij snel gemaakt. 
Samen zijn we kerk en dat zit hem al in kleine dingen. 
Zo’n twee jaar voor het corona seizoen ging ik van start 
en draaide ik een vast moment mee in de crèche. Nu 
komt alles weer fysiek op gang en vind ik het, in het 
bijzonder na de geboorte van onze Aron, belangrijk 
dat team Kids weer kan draaien. Voor de jonge 
kindjes en voor de oudere jeugd. Ik kijk er naar uit 
dat er iedere zondag weer crèche en kids diensten 
zijn voor alle kinderen!”
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G E M E E N T E L E V E N

Onlangs zijn we getrouwd, 

het was een fantastische 

dag! Helaas kreeg de 

trouwauto pech toen Henk 

Klaasje bij haar ouders 

wilde ophalen.  MET 
EEN VERVANGENDE 
AUTO, OOK EEN ERG 
MOOI EXEMPLAAR, 
KWAM HENK EEN 
UUR LATER ALSNOG 
AAN BIJ ZIJN 
BRUID EN KON DE 
DAG (EINDELIJK) 
BEGINNEN.  

GEEF JOUW 
GEBRUIKTE BEKER 
EEN NIEUW LEVEN!

I n alle Mozaiek 
gemeentes gebruiken we 
100 % recyclebare bekers 

voor de koffie en thee. Zelfs de 
bedrukking is van duurzame 
inkt op waterbasis. Om de 
bekers goed te kunnen recyclen 
is het van belang dat je ze in 
de speciaal hiervoor bestemde 
prullenbakken doet.  Zo stuur je 
jouw bekertje op weg naar een 
nieuw avontuur. Meer weten? 
Ga naar mozaiek.nl/duurzaam

  SOULMATES

Henk   KlaasjeWij zijn Henk en 

Klaasje van de 

Pol. We hebben 

elkaar leren kennen 

via de Mozaiek 

033 Love2Meet 

singlegroep. Eerst 

vonden we elkaar 

helemaal niet leuk. 

Toch sprong vorig 

jaar zomer de vonk 

over.  Beiden waren 

we niet op zoek naar 

een relatie, maar 

God Zijn weg was 

anders dan onze 

weg.  We zijn Hem 

erg dankbaar dat 

we op elkaars weg 

zijn geplaatst. 
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Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw deel van 

Mozaiek. Johan en Naomi Boer beantwoorden zeven vragen 

over hun bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Van wie houd jij het meest? 
Deze vraag kan ik op twee manieren 
beantwoorden. Geestelijk gezien houd ik 
het meeste van God. Als je het over aardse 
mensen hebt; van mijn vrouw Naomi en 
onze zoon Nathan. 

5 Welk lied is voor jou bijzonder 

en waarom? 
Dat is mijn dooplied ‘Our God is greater’ 
van Chris Tomlin. Mijn vrij gekozen doop, 
na een jeugd van opgelegd, strict geloof, 
betekent heel veel voor me. (Johan) 

6 De derde pijler is ‘Onze omgeving 

dienen’. Op welke manier dien jij 

je omgeving? 
We zitten beide in het EHBO/BHV team van 
Mozaiek0318. Daarnaast zit het verweven in 

ons beider werk. Ik zorg voor 
kinderen op de BSO/kinderopvang 

en Johan zorgt vol liefde voor 
dementerende ouderen in het 
verpleeghuis. 

7 Wat is het 

grappigste of 

leukste dat je ooit 

hebt meegemaakt 

in Mozaiek? 
We zagen tijdens een 

dienst een oud-collega 
van Johan. We wisten dat 

ze bezig was met geloof 
en een Alpha cursus ging 

doen. Maar dat we  een 
hele dienst samen God 
groot mochten maken, 

was een wauw moment.

W E L K O M !

1 Hoe zijn jullie bij Mozaiek terecht 

gekomen?  

Toen we naar Beesd verhuisden, waren we 
al een paar jaar op zoek naar een kerk die bij 
ons past. In  Beesd vonden dat niet. Nadat 
we de eerste keer een dienst in Veenendaal 
bijwoonden, wisten we dat we graag een 
eindje rijden voor onze kerk. 

2 Wanneer sta jij stil bij jouw geloof? 
Autorijden is wel een mooi moment van 

stil staan bij het geloof, door het luisteren 
naar (en meezingen met) worship muziek. 
Soms staan we ook heel bewust tijdens ons 
werk stil bij het geloof. Bijvoorbeeld wanneer 
Naomi met kinderen op de BSO, haar 
werkplek, kletst over de Bijbel of Jezus.  

3 Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? 
Marcus 8:36 ‘Wat heeft u er aan de 

hele wereld te winnen en uw leven te 
verspillen?’ is al meer dan 20 
jaar mijn favoriete tekst. 
Het betekent voor mij 
dat ik niet alleen 
materialistisch moet 
zijn, maar juist 
ook momenten 
kies voor God, 
rust of om me 
over iemand 
te ontfermen. 
(Johan) 

4 De 

tweede 

pijler is ‘Van 

elkaar houden’. 

Tekst: Myrna Mondria

Beeld: Regina van de Munt

DEEL WORDEN 
VAN EEN MOZAIEK 
GEMEENTE? 

Wil je deel worden van 

de 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. 

Leeftijd: Johan 30 jaar & Naomi 26 jaar - Woonplaats: Beesd

JOHAN EN NAOMI BOER 
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Een ‘gewoon’ echtpaar uit 

Veenendaal; zo lijkt het 

wanneer ik hun appartement 

binnenstap en een kop 

koffie krijg aangeboden. Een 

echtpaar dat, zoals velen, 

tijdens de Coronatijd eens 

de livestream van Mozaiek 

bekijkt uit een stukje 

nieuwsgierigheid. Maar wat 

vervolgens uitmondt in een 

verlangen naar meer van het 

christelijke geloof. 

“HET 
VOELDE 

ALS

Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Christiaan Zielman

WOUT EN MARIAN KREGEN EEN ALPHACURSUS OP MAAT

P O R T R E TP O R T R E T

thuiskomen"
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juist op dat moment belandde Wout in het 

ziekenhuis met een hersenbloeding. Daar lag 

hij naast een man uit Nigeria, die zijn dochter 

in Nederland bezocht. Wout vertelt: “Deze man 

had zo’n bijzondere uitstraling! We hebben het 

nooit over het geloof of over God gehad, maar 

voor mij wàs hij geloof. Ik weet niet waarom, 

maar hij droeg liefde uit. Ik heb nog nooit zo’n 

persoon ontmoet.” Deze man maakte een 

onuitwisbare indruk op Wout en Marian. Ze zien 

de ontmoeting als het begin van hun zoektocht 

terug naar God. 

VERLANGEN NAAR MEER
Wout: “Ik revalideerde in Klimmendaal. Daar 

ontmoetten we een vrouw, die op een dag 

zei: ‘Ik bid voor jullie’. Dat vond ik zo mooi!” 

Met een ontluikend verlangen laat Marian de 

Mozaiek livestreams op Youtube aan Wout 

zien. Ook Wout is onder de indruk. Bij beiden 

ontstaat het verlangen naar meer, maar door 

Wouts hersenletsel is de online Alphacursus 

geen optie. Marian: “Mozaiek vroeg ons op 

welke manier ze wel iets voor ons konden be-

tekenen. En dat vond ik al zo mooi; niet direct 

een ‘nee’.”

1-OP-1
Mozaiek bracht Hielke en Nelleke Doetjes in 

contact met Wout en Marian. Samen beslo-

ten ze om de ‘1-op-1 Alphacursus’ te gaan 

doen. Elke twee weken komen de vier bij 

elkaar en behandelen het thema dat dan op 

het programma van de Alphacursus staat. 

Marian: “Het gekke met Alpha is, dat je in zeer 

korte tijd een relatie met mensen krijgt, die je 

normaal gesproken zo diep nog niet eens met 

vrienden hebt. Wat ik ook zo fijn vind, is dat er 

geen oordeel is. Je mag zijn wie je bent.”

geen toestemming voor een kerkelijk huwelijk, 

omdat Wout protestants christelijk was en 

Marianne rooms katholiek. Samen bezochten 

zij in die tijd de kerkdiensten, die georganiseerd 

werden voor mensen met een verstandelijke 

beperking omdat zij beiden werkzaam waren 

in de gehandicaptenzorg. Dat de kerk geen toe-

stemming gaf voor hun huwelijk, zorgde ervoor 

dat zij afstand namen van de kerk. Jarenlang 

speelden het geloof nagenoeg geen rol in hun 

leven.

LIVESTREAMS
In 2013 brak Wout zijn rug. Uiteraard zorgde 

dit voor beperkingen, maar ook voor extra 

belasting voor Marian. Marian: “Ik ben op 

een gegeven moment ziek geworden, omdat 

ik overbelast raakte. Toen ik net weer wat 

opkrabbelde, zou Wout gaan revalideren. Hij 

leefde al jaren met veel pijn. In die jaren bad 

ik heel vaak zoiets van ‘Help’. Het was alleen 

meer in mezelf. Ik zocht God, maar niet in 

een kerk. Tijdens de coronatijd bekeek ik 

livestreams van verschillende kerken. Toen 

ik op een dag naar de livestream van Mozaiek 

keek, moest ik opeens zo huilen. Het voelde 

als thuiskomen, iets dat echt bij mij past. 

Maar toen wist ik nog niet of dat ook bij Wout 

zou passen.”

ONUITWISBARE INDRUK
Wout kon uiteindelijk terecht bij een 

revalidatie centrum, dat gespecialiseerd was in 

pijnondersteuning. Het leven zag er voor Wout 

en Marian weer wat vreugdevoller uit. Maar 

“Ik zocht God, maar 

niet in een kerk”

Wout en Marianne van de Weerdhof vertellen open-

hartig over hun leven. Toen zij wilden trouwen, kregen zij 
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LEVEND GELOOF
Wout begon met zijn kerkelijke achtergrond 

op een andere manier aan de 1-op-1 Alpha 

dan zijn vrouw. Marian: “Ik heb minder kennis 

van de Bijbel en heb daarin dus meer te leren.” 

Wout: “Maar een levend geloof had ik niet. Ik 

vraag me af of ik dat ooit heb gehad. Pas kreeg 

ik een kaart van Hielke en Nelleke. Hierop 

stond: ‘Ik zal bij je zijn en Ik zal je beschermen’. 

Daar had ik echt wat aan. Een tijdje geleden 

moest ik worden geopereerd. Ik bad of God 

erbij wilde zijn en de handen van de chirurgen 

wilde zegenen. Ik was zo relaxed! Dat was voor 

mij een teken dat Hij erbij was.”

VERBINDING MET GOD
Wout en Marian vertellen op een gewone ma-

nier over de ongewone wending die hun leven 

heeft genomen. De 1-op-1 Alphacursus heeft 

hier een grote rol in gespeeld. Ik besluit ons 

gesprek met de vraag wat de cursus hen heeft 

gebracht. Marian: “Verbinding met God. Weten 

dat er iemand is, waar je mag zijn wie je bent. 

Geen oordeel.” Wout vult aan: “Ik weet dat, in 

tegenstelling tot vroeger, God geen boeman is. 

Het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt 

gedaan; bij God kan je altijd terecht.” 

“Het gekke met Alpha 

is dat je in korte tijd 

een relatie met mensen 

krijgt die je eens met je 

vrienden hebt”
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ADVERTENTIES

“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

no256.nl

Vind je 

kerstoutfi t bij 

No256!

Urenlang genieten in de 
gezelligste damesmodewinkel 
van Midden Nederland.

‘De gezelligste winkel van Midden 
Nederland’, veel van de klanten van 
No256 zullen dit beamen. De ontspannen 
wijze waarop Corine en haar medewerkers 
zorgen voor een goed advies en een 
heerlijke sfeer. Gezellig aan de koffi  etafel 
elkaar ontmoeten, ondertussen genieten 
van de ruime keuze aan modieuze 
modemerken. Je écht gehoord en begrepen 
voelen. Hoe oud je ook bent, hoe je fi guur 
ook mag zijn, wat je stijl ook is en hoe 
(on)zeker je ook bent; er is altijd wel iets 
passends voor jou. Want jij mag er zijn! 
Dát is het geheim van No256! 

Hét geheim
van No256

Dorpsstraat 256 - Scherpenzeel
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P U Z Z E L

Woordzoeker

Op pagina 53 
kun je de 

oplossing 
vinden.

OPLOSSING

W E N N L W W E C E F L

K I E E I A O A V A O K

M H M D V Y R R M R O I

Z P A D E E G I S F E D

G O S I S O L T F H A S

N S M B T Y S I L S I J

I M O O R R E Y A R P P

V O Z N E D D I B N A A

E K A K A E B E I L L O

G L I E M I N I S T R Y

M E E N M A G A Z I N E

O W K T N E T S N E I D

AANBIDDEN
BIDDEN
CARE
DIENSTEN
FAMILY
GROW
KERST
KIDS
KOFFIE
LIVESTREAM
MAGAZINE

MINISTRY
MOZAIEK
OLLIE
OMGEVING
PRAYERROOM
SAMEN
SERVE
SOPHIE
WAY
WELKOM
WORSHIP

 

Oplossing

                

Aanbidden

Bidden

Care

Diensten

Family

Grow

Kerst

Kids

Koffie

Livestream

Magazine

Ministy

Mozaiek

Ollie

Omgeving

Prayerroom

Samen

Serve

Sophie

Way

Welkom

Workship
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C O L U M N

Slave to fear? Ja zeker weten.

Child of God? Ja zeker weten.

“Oh, was je d’r weer?” Zoiets was het, lichtzinnig humoristisch. 
Dat zei een van de paramedici die over me heen boog in een 
ambulance na het reanimeren. Ik wist niet dat ik weg was 
geweest, “over het randje”… geen groot licht, geen tunnel.

Het begon op een doodgewone dag. Ik voelde me niet lekker en 
vroeg mijn collega of hij wilde rijden. Ik voelde me wat flauw. 
Ergens onderweg zinde het ‘m niet hoe ik eruitzag en dat was 
op zich ook niet vreemd.
Ik had geen “in slaap gevallen”-vibe. Meer een “buiten westen 
geraakt”-vibe. En daarom vond hij het nodig de auto aan 
de kant te zetten en een ambulance te bellen. Slimme zet, 
want mijn kransslagader was volledig verstopt en mijn arme 
hart had het daardoor gewoon opgegeven. En zo begon 
het; een uitputtende reis waarin ik elke dag in letterlijke 
doodsangst leefde.

Wél “a slave to fear” dus. Ik gehoorzaamde mijn angst en liet 
het mijn leven beheersen. Ik zakte gewoon in elkaar en liet het 
me volledig verlammen, dagelijks. Uiteindelijk na zo’n twee tot 
drie jaar veranderden de momenten dat het me aangreep van 
zo’n honderd keer per dag in zo’n vijftig keer, een tijdje later 
vijfentwintig, et cetera… Ik ging niet mijn vrijheid claimen, mijn 
recht als kind van God. Geen “raise a hallelujah”. Dit klonk voor 
mij als het overschreeuwen van m’n angst om me ervan af te 
leiden. Of gewoon de tranen overstemmen… niet mijn ding.

Dit was tot voor kort een dagelijkse realiteit. Met een dosis 
opluchting kan ik melden dat het grotendeels achter me ligt. Zo 
nu en dan komt het weer bij me buurten. Bijvoorbeeld tijdens 
het gitaar spelen in een livestream. Er komt altijd een moment 

dat de opgebouwde spanning me 
overmant. Het is een combinatie van 
een aantal op zich goedaardige facto-
ren: concentratie, zenuwen, weten dat 
mensen kijken, het is live, slechts éen 
kans om het goed te doen. Dan komen 
de ijzige klauwen van angst weer, zoals 
een paniekaanval. Als het komt dan ver-
andert het mijn gevoel van ongeremd 
genot in een soort van “op mijn hoede 
zijn”. 

Het is bijna als een memo, een post-it 
briefje, waarop staat: Ik ben er nog. 
Ik ben zeker geen fan van dat moment, 
maar ik denk dat ik geattendeerd ben 
op mijn breekbaarheid, op mijn schade, 
die me maakt tot wie ik ben. Een 
soort litteken.
Leven als een kind van God, dat ook 
nog door angst overmeesterd wordt? 
Het kán dus wel. Toch zou ik het niet 
aanbevelen. Maar als het je overkomt is 
het juist dat: het 
overkomt 
je.

Ian Baker

  SCARY SHIT

"En zo begon het; een uitputtende 
reis waarin ik elke dag in 
letterlijke doodsangst leefde"
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Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Christiaan Zielman

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

20



MOZAIEK

Sinds corona zoeken we naar verschillende 
manieren van kerk zijn. Zo ontstonden de 
livestreams, maar ook kleine groepen die rondom 
de livestream samenkomen. Met elkaar zingen en 
bidden, naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn. 
Dát is kerk zijn! 

Zo’n groep noemen we een Mozaiek Family. 
Ons verlangen is dat er op steeds meer plekken 
Family’s ontstaan. Want samen kerk zijn, dat kan 
overal! In september presenteerden wij de Mozaiek 
Family Box: een box vol met leuke, inspirerende 
en praktische items die je helpen om een Mozaiek 
Family te starten.

Inmiddels zijn de eerste Mozaiek Family’s al actief, 
bijvoorbeeld in Ede. Oprichtster Emmy vertelt: “Wij 
luisterden naar de dienst waar het Mozaiek Family 
concept voor het werd aangekondigd en hadden 
direct zoiets van: dat gaan wij doen! Wij ontvangen 
graag mensen, hebben de ruimte en krijgen zoveel 
van Mozaiek én God. Hoe mooi is het dan om dit 1x 
per maand te organiseren! De eerste bijeenkomst 
is inmiddels geweest. Het was een hele fijne 
ochtend. Iedereen was zo blij om elkaar te zien en 
te spreken. Volgens de meeste bezoekers was het 
net een mini Mozaiek.”

family
Samen zijn we kerk!
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“MIJN LEVEN 
WERD HOE 
LANGER HOE 
LEGER EN IKZELF 
RUSTELOZER”

  DEEL VAN GODS KONINKRIJK

“Dit is de Bijbel die ik kreeg. 
11 april 2016 was het. Aan 

het einde van een reis naar 
Portugal met de businessclub 

van GVVV. Na een gesprek 
over het geloof met een van 

mijn reisgenoten, stond daar 
bij thuiskomst zijn vrouw met 
deze Bijbel. Ze had er ook iets 
heel moois in geschreven. Het 

raakt me nog iedere keer als ik 
daaraan terugdenk.” Aan het 
woord is Alex de Kievid; niet 

geheel onbekend in Veenendaal. 
Hij vertelt over zijn turbulente 

leven, dat sinds die ene dag 
waarop hij deze Bijbel kreeg, 

compleet veranderde. 

Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Regina van de Munt

   VAN VOETBALHOOLIGAN NAAR         
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Terwijl we daarover spraken, brak ik. Ik moest 

ontzettend huilen. Toen we thuiskwamen, was 

daar de vrouw van mijn reisgenoot met een 

Bijbel. Die zondag ben ik naar de kerk gegaan 

en ik ben er eigenlijk niet meer weggegaan.”

GESPREKKEN 
In de winkel heeft Alex regelmatig sponta-

ne gesprekken over het geloof met klanten. 

Alex: “Vraag me niet hoe het kan, maar het 

gebeurde gewoon. Uit het niets. Soms stonden 

we in de winkel te huilen. Gewoon bizar.” Op 

een dag loopt er een vrouw de winkel binnen 

om voor de regen te schuilen. Ook met haar 

raakt Alex in gesprek. Het contact is zo leuk, 

dat de vrouw haar nummer achterlaat. Alex: 

“Dat was Eline. Met haar ben ik nu getrouwd 

en samen hebben we een kindje.”

DOPEN
Ongeveer een jaar nadat Alex de Bijbel cadeau 

kreeg, besloot hij om zich te laten dopen. “Dat 

betekende voor mij echt niet dat ik er was. 

Want na de doop begint pas echt het gevecht,” 

vertelt hij. Alex dealde met zijn verwerkings-

proces van wat hij had meegemaakt en pro-

beerde tegelijkertijd een leven op te bouwen 

met zijn nieuwe vrouw. Alex: “We vonden daar 

langzaam aan onze weg wel in. Maar ik had 

natuurlijk wel een rugzakje vol.”

EEN VAN ONS 
Zijn leven met God zorgt ervoor dat Alex 

andere keuzes maakt. Alex: “Voetbal was echt 

mijn ding. Ik vond er een stuk saamhorig-

heid. Ik ben nog wel eens gegaan. Ik was toen 

net gedoopt en dat hadden ze gehoord. Ze 

kwamen toen naar me toe en zeiden: “Maakt 

niet uit, je blijft altijd een van ons.” Dat gaf me 

ook wel een soort rust. Ik kon er gewoon voor 

uit komen. Maar toch weet ik dat het beter 

is om niet meer te gaan. Dan kom ik ook niet 

in de verleiding. Er wordt dan te veel aan me 

getrokken en dat wil ik niet. Ze zeggen dat ik 

“In 2010 kreeg ik een hartinfarct”, vertelt Alex.  

“Ik sportte veel, ik had een winkel en daarbij 

een leven als fanatiek voetbalsupporter. Te 

fanatiek. Ik was hooligan en deed mee met de 

knokploeg van Ajax. Ik liep graag vooraan. Dat 

was voor mij een kick en een soort uitlaatklep, 

want mijn huwelijk liep niet goed. Toen bleek 

dat mijn huwelijk voorbij was, stortte ik letter-

lijk in; de ambulancebroeder vertelde mij dat ik 

een hartinfarct had. Ik werd opgenomen in het 

UMC. Toen ik weer naar huis mocht, trof ik een 

leeg huis aan; geen vrouw, geen kinderen, geen 

spullen. Ik zocht een nieuwe levensinvulling 

en leidde een wild leven. Uiteindelijk verloor 

ik mijn lievelingsding: mijn winkel. Door het 

faillissement belandde ik in de schuld sanering. 

Ik had echt niets meer. Mijn leven werd hoe 

langer hoe leger en ikzelf rustelozer.”

REISGENOOT
Alex blijkt een vechter. Terwijl hij in de 

schuldsanering zit, probeert hij wel zoveel 

mogelijk te werken. Eerst in de fabriek van een 

vriend, vervolgens bij een soortgelijke winkel 

als de zijne om daar zijn kennis te delen. In 

2016 werd Alex uitgenodigd om mee te gaan 

met een reis naar Portugal, dat georganiseerd 

werd door voetbalclub GVVV. Tijdens deze 

reis raakte hij in gesprek met een reisgenoot. 

Alex: “We spraken over het geloof. Ik vertelde 

dat mijn vader van Joodse komaf was en ik 

het Joodse geloof nog altijd bijzonder vond.  

Ik vertelde ook over mijn hele lieve oma. Ze 

zei altijd: “Jochie, vouw je handjes maar. Als 

de nood het hoogst is, is de redding nabij.” 

“Ik maak nu deel uit van 

een ander Koninkrijk”
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altijd deel van hen zal blijven uitmaken, maar ik 

ben nu deel van een ander koninkrijk.”

GEK GEWORDEN
Inmiddels runt Alex zijn eigen schoonmaak-

bedrijf. Het harde werken is hij in al die jaren 

niet verleerd. Alex: “Ik had op een ge geven 

moment natuurlijk niks meer. In die periode 

hebben mijn ouders mij altijd bijgestaan. Daar 

ben ik hen ontzettend dankbaar voor. Toen ik 

een nieuw gezin kreeg, wilde ik daar goed voor 

zorgen. Dus ben ik ook weer hard gaan werken. 

En dat is gelukkig goed ge komen.” Alex is nog 

regel matig verwonderd over het verloop van 

zijn leven. Hij vertelt: “Ik had voor 2016 nooit 

gedacht dat ik ooit zo over God zou praten. De 

buiten wereld dacht dat ik gek was ge worden. 

Veel mensen vonden het heel raar, dat ik op-

eens in God geloofde en dat ik gedoopt werd. Ze 

vroegen dan wat er met me aan de hand was. Ik 

vertelde dan was mij was overkomen. Er waren 

mensen bij die het niet begrepen, maar ook 

mensen die het heel bijzonder vonden.”

RUST 
Alex praat over een nieuwe wereld, waarin 

hij terecht is gekomen. “Het geloof heeft mij 

vertrouwen gebracht, maar boven alles rust. 

Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee kinderen. 

Hen heb ik helaas niet met het geloof mogen 

opvoeden. Maar zij zien ook dat ik veranderd 

ben. Dat ik rustiger ben. En tegen hen kan ik nu 

ook zeggen: jij bent ook Zijn kind.”

“Veel mensen vonden 

het raar dat ik opeens 

in God geloofde”
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info@ilya-uitvaartzorg.nl • www.ilya-uitvaartzorg.nl
06 - 520 28 766

Ik, Ik ben het die u troost 
Jesaja 51:12

Ilya uitvaartzorg Veenendaal
De herinnering voor later maken we nu

Wij zijn Reinier en Gerda Gort-Veuger en samen met ons team verzorgen wij al 
meer dan 10 jaar begrafenissen in Veenendaal, Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen 
en omgeving. Vanuit een welgemeende interesse in mensen willen we graag een 
bijdrage leveren aan een persoonlijk afscheid vanuit de liefde van onze God.
Wij denken met u mee en kiezen samen bijvoorbeeld een locatie waar het afscheid 
kan plaatsvinden. Dat kan voor elk budget en op allerlei manieren: kerk, thuis, 
traditioneel, klein, intiem en op unieke locaties. Wilt u graag kennismaken 
met ons, bel dan voor een vrijblijvende afspraak.

Het team van Ilya uitvaartzorg:
Reinier en Gerda Gort-Veuger
Amanda Rasmussens
Linda Ruitenbeek
Jeanne Abbing

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

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
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D I Y

Wees, al is het 1 keer per dag, echt even stil bij God. Dit kan je 
doen op een vast tijdstip wat jij bepaalt maar maak het echt 
onderdeel van je dag. Ik raad aan om een vast moment te prik-
ken bijvoorbeeld ’s ochtends net voor je ontbijt of als je juist ’s 
avonds voor het slapen gaan. Door stil te zijn bij God kan je je 
bewust worden van je gedachten, gedachten die anders de vrije 
loop gaan en jouw leven kunnen bepalen. Wanneer je stil wordt 
kun je je gedachten van op een afstandje observeren en leren los 
te laten en alles volledig aan God te geven. God kan je in de stilte 
leren jezelf los te zien van jouw gedachten, zodat jij je daar niet 
meer mee hoeft te identificeren. Je kunt ook beloften die Hij over 
jou heeft hardop uitspreken, zodat deze beloften steeds meer 
waarheid worden voor jezelf.

1   BID, WEES STIL  BIJ HEM

Wyke Bokma, 31, is deel van 
Mozaiek, gek op mooie wijnen en 
lekker eten, geniet van de herfst 
en goeie jazz, is verliefd op Gerard 
en arbeidspsycholoog. Ze schreef 
8 tips om een bewuster 2022 
te leven.

Goede 
voornemens 

voor 2022
“Heb jij al 
goede voornemens 
gemaakt?”, die vraag 
slingert ons zo naar het 
einde van het huidige jaar 
veelvuldig om de oren. 
De lijstjes met: afvallen, 
sporten, rust inbouwen, 
meer tijd met mijn partner 
en kinderen doorbrengen 
en ga zo maar door, worden 
gemaakt. Uiteindelijk zien 
we toch dat 4 van de 5 
voornemens leiden tot een 
deceptie. Verandering gaat 
namelijk niet in een keer, 
verandering gaat stap voor 
stap. Hier 8 tips voor jou, om 
je stap voor stap bewuster 
te worden van wat een 
prachtig mooi mens je bent 
en hoe jij steeds bewuster 
kunt leven. 
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Tekst: Wyke Bokma

Beeld: Everdien Molenaar

Blijf bijleren door zelfontwikkelingsboeken, een mooi 
bijbels dagboekje of boeken die jou interesseren en 

motiveren te lezen. Neem deel aan cursussen die je hel-
pen om een goede relatie met jezelf op te bouwen. Die 

je leren om je identiteit in Hem te vinden. De langste en 
belangrijkste relatie die je ooit zult hebben is die met jezelf, 

hoe cliché dat ook klinkt. Je kan niet weglopen van jezelf, je 
zal altijd jezelf hebben, er is geen ontsnappen aan. Kies je er-

voor om je hele leven in strijd met jezelf te leven of kies je ervoor 
om in de relatie met jezelf te investeren zodat je met liefde en 
zachtheid naar jezelf toe leeft? Dat je leert door de ogen van God 
naar jezelf te kijken. Weet dat het proces naar zelfacceptatie echt 
transformerend is. Het verandert niet alleen de manier waarop 
je naar jezelf kijkt en jezelf behandelt maar het verandert je hele 
perspectief waardoor je leven en relaties compleet veranderen.

2   WEES LIEF VOOR JEZELF

Beweging zorgt ervoor dat je contact maakt 
met je lichaam. We leven voornamelijk vanuit ons 

hoofd waardoor we de connectie met ons lichaam 
soms verliezen. Sporten en intensief bewegen maakt 
ook gelukshormonen vrij die ervoor zorgen dat je 
je na het sporten goed voelt, eigenlijk direct een 
soort beloning voor je inspanning. Beweging is ook 
de meest effectieve manier om je lymfevatenstelsel 
in beweging te brengen, je lymfevatenstelsel zorgt 
ervoor dat alle giftige stoffen die zich in jouw lichaam 
bevinden worden afgevoerd. Het belangrijkste is 
dat je iets doet waar jij je goed bij voelt, een goeie 
work-out of een lekkere wandeling in de middagzon. 
Wees je bewust van je beweging en maak daar ook 
tijd voor. TIP: de app ‘Ommetje’ kan je al heel erg op 
weg helpen!

  BEWEEG

Wanneer je getriggerd/geraakt wordt, ga je vaak terug 
naar je automatische piloot. Je lichaam start een 

stressreactie en maakt stresshormonen aan om met dat 
wat jou raakt om te gaan. Dit gebeurt allemaal onbewust 

en zolang jij je triggers niet leert (her)kennen kan je niet 
op tijd ingrijpen waardoor je voortdurend weer op dezelfde 

manier gaat reageren. Dat is bijna nooit de manier waarop je 
wilt reageren of een manier die je verder gaat helpen. Hoe re-
ageert je lichaam op een signaal? Je lichaam gaat de situatie 
vergelijken met een situatie die je eerder hebt meegemaakt. 
Het zoekt naar verbanden. Je lichaam gaat dus reageren op 
de manier waarop het gewend is te reageren, de manier waar-
op je waarschijnlijk al jaren reageert op die bepaalde prikkel. 
Weet dat het herkennen van je signalen jou een keuzemoment 
geeft waarbij jij zelf kunt kiezen hoe je reageert in plaats van 
de automatische piloot die het van je over neemt.  

5

Creëer een stukje bewustwording 
in je leven. Dit kun je heel praktisch 
maken door een alarm in te stellen 
op je mobiel of wekkertje. Je zet 
bijvoorbeeld een alarm om 17u en 
wanneer het alarm afgaat, is dat 
een signaal dat je je bewust moet 
worden. Bewust worden van wat 
je op dat moment aan het doen 
bent. Ben je bijvoorbeeld aan het 
koken? Richt je dan volledig op 
het koken en laat je niet afleiden 
door gedachten of andere zaken 
in je omgeving. Je haalt je op deze 
manier terug naar het nu, in plaats 
van met je gedachten bij de dag 
van morgen of juist bij gister 
te zitten. 

  WORD JE BEWUST

  HERKEN DAT WAT JOU BEWEEGT

4

3

29



Om bewust te leven is het belangrijk 
dat je controleert wat je consumeert. 
Hiermee bedoel ik niet alleen wat je eet 
of drinkt maar ook waar je naar kijkt en 
waar jij je aandacht op richt. Je kan nog 
zo gezond eten, maar als je voort durend 
je geest voedt met drama en negativiteit 
van het nieuws, social media, games of 
andere programma’s, of destructieve 
patronen in relaties, dan ga je nooit hele-
maal gezond zijn en ga je lastiger bewust 
kunnen leven. Waar je je aandacht op 
focust is nét zo belangrijk als wat je eet of 
drinkt. Controleer wat je lichaam voedt 
waardoor je alles kunt doen wat je wilt 
doen. Omring je met mensen die fan van 
jou zijn en woorden van bemoediging 
spreken. Lees Gods woorden van waar-
heid en van leven over jou. Je lichaam 
is jouw tool in dit leven, draag er 
met verantwoordelijkheid 
zorg voor.  

Je bent een mens en dat wil zeggen dat je voortdurend het leven er-
vaart. Dat brengt gevoelens met zich mee want iedere ervaring maakt 
iets in jou los. Soms is dat blijdschap maar soms ook verdriet en boos-
heid. Weet dat er geen negatieve of positieve emoties zijn. Emoties zijn 
emoties, zo maakte God ze. Het is belangrijk dat je ruimte maakt om 
echt iedere emotie te voelen en ze niet weg te stoppen. Iedere emotie 
heeft een boodschap en iedere emotie moet de ruimte krijgen om die 
boodschap over te brengen. Weet dat alle emoties en aspecten nodig 
zijn, net zoals bij emoties zijn er geen negatieve of positieve eigen-
schappen, het draait allemaal om de manier waarop je met ze omgaat, 
hoe je ze integreert in je leven en welke waarde je eraan hecht. 
Geen licht, zonder donker. Nogmaals, God maakte emoties. 
Met een doel. Verwelkom ze daarom ook.

7

6

Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is het stellen van 
grenzen. Veel mensen hebben de neiging om te “people 

pleasen” en de behoeften van anderen voor die van zichzelf te 
stellen. Dit blijft voor mij vaak een valkuil. Het zorgt ervoor dat je de 
band met jezelf verliest en dat je niet meer weet waar je behoeftes 
liggen of waar jouw identiteit in ligt. Wanneer je geen duidelijke 
grenzen aangeeft en voortdurend in de actiestand gaat voor 
anderen, kom je vroeg of laat, helaas, terecht in een burn-out. Je 
kunt niet blijven geven als je geen zorg draagt voor jezelf. Trap daar-
om OP TIJD op de rem en communiceer tijdig je grenzen. Leer ‘nee’ 
zeggen want een ‘nee’ tegen een ander is vaak een ‘ja’ tegen jezelf. 
Als je dit lastig vindt, is hulp hierin vragen niet erg. Sterker nog, het 
is erg belangrijk! Kies eerst voor je eigen welzijn, want hoe kan je er 
echt voor anderen zijn wanneer je zelf eigenlijk niet gelukkig bent?  

8   BEWAAK JE GRENZEN

  HEB CONTROLE OVER DAT 

  WAT JE CONSUMEERT

  MAAK RUIMTE VOOR AL JE EMOTIES

Hopelijk helpen deze punten je naar een stukje bewustwording toe. Bewustwording over je 
eigen gedrag en over wie je bent. Zoals ik eerder al aanhaalde, verandering gaat niet over een 
nacht ijs. Verandering kost tijd en gaat vaak stap voor stap. Het helpt vaak al veel om wat jij 
wilt veranderen duidelijk te maken. Maak je verandering aantrekkelijk, maak het makkelijk 
voor jezelf en maak het lonend. En vergeet vooral niet, je bent prachtig, precies zoals je bent! 
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F A C T S  M O Z A I E K 0 3 3

Tekst en beeld: Everdien Molenaar

  ONS TEAM BESTAAT SINDS

Uitgelicht
Mozaiek033 is gestart 
op 13 januari 2019 na 

een voorbereiding 
van een half jaar.

Voorganger Arjen ten Brinke en 
Emiel Hop. Servicepastor Mieke 
Honing. Ons secretariaat wordt 
bemand door Sandra Bakker 
en Yvonne van der Wielen en 
onze communicatietoppers 
Everdien Molenaar en Mascha 
de Graaf. Enorm dankbaar voor 
dit toffe team!

Onze thuisbasis is Nijkerk. 

Wist je dat 'Nijkerk' is afgeleid 

van 'nieuwe kerk'. Hoe

toepasselijk is het dat de 

mooiste toren én tevens de 

oudste kerk van Nederland 

ook in Nijkerk staat. De 

St. Catharinakerk is een 

eyecatcher die al van verre 

zichtbaar is. 

delen. In de afgelopen 3 

jaar hebben we 30 kinderen 

mogen opdragen.

Mozaiek033 telt

BINNEN MOZAIEK033 

KOMT EEN GROOT 

PERCENTAGE UIT 

BUNSCHOTEN- 

SPAKENBURG 

Stiekem is het daar 

allemaal begonnen. Tijdens 

bijzondere diensten werken 

we graag met een heerlijke 

lekkernij uit Bunschoten-

Spakenburg, namelijk: 

Spakenburgs hart!

  KORT UIT 7 PERSONEN

  Onze diensten worden 
vrijwilligers. Onze 

diensten worden 

mogelijk gemaakt 

door deze toppers!

400
Mozaiek033 heeft 

meer dan

  gehouden in Sporthal Corlear.

1209
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“Ik heb een hart voor mensen die Jezus nog 
niet kennen. Tot nu toe heb ik altijd op plek-
ken gewoond en gewerkt waar relatief weinig 
christenen zijn. Ook Amsterdam is zo’n plek. 
Mozaiek is hier dan ook geen gevestigde 
naam. De mensen die Mozaiek wel kennen, 
bijvoorbeeld via de livestream, komen vaak 
uit de directe om geving buiten de hoofdstad. 
Samen met het Interim Leiderschap (ILT) 
bouw ik sinds begin dit jaar aan Mozaiek020. 
We zijn ervan overtuigd dat het Mozaiek DNA 
hier heel goed past. Het is ons verlangen om 
juist in Amsterdam te bouwen aan een kunst-
werk van gebrokenheid. Er is hier veel ar-
moede, eenzaamheid (onder zowel jongeren 
als ouderen) en criminaliteit. Ons hart gaat 
sneller kloppen van het samen brengen van 
culturen. Het is dan ook niet voor niets dat 
het ILT bestaat uit mensen met verschillende 
(kerkelijke) achter gronden en culturen. Deze 
diversi teit in leiderschap is ook nodig om de 
mensen te bereiken. Het is mijn passie om 
uiteen lopende mensen en culturen te ver-
binden aan het verhaal van Jezus. Daarnaast 
willen we praktisch het verschil maken door 
ons hart naar buiten te richten als bewogen-
heid voor de omgeving.

GEDEELD LEIDERSCHAP
Het is mooi dat er binnen Mozaiek gedeeld 
leiderschap is. Dit spreekt mij erg aan. Bij 
sturing van alleen één kerkleider bestaat het 
gevaar dat de kerk eenkennig wordt en de 
balans zoek raakt.  Als Mozaiek voorgangers 
komen we maandelijks bij elkaar. Ook in dit 
team is er veel diversiteit, waarbij we elkaar 
mogen inspireren. Op deze manier ervaren 
we de rijkdom van God naar mijn idee ook 
veel meer. Binnen Mozaiek is er de ruimte 
om jezelf te zin. Welkom zoals je bent is niet 
alleen een slogan, je proeft en ervaart dat je 
van mening kan verschillen of een andere 
achtergrond mag hebben, maar desondanks 
toch samen kerk mag zijn. Deze diversiteit 

Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Gert de Kok

Vanaf zijn 22e is Joël Boertjens 

(37 jaar) voorganger, sinds 

kort van de nieuwe gemeente 

Mozaiek020 in Amsterdam. 

Samen met zijn vrouw Marjoke en 

dochters Rivka en Yael woont hij 

nu ruim 6 jaar in onze hoofdstad. 

‘Het is mijn 
passie om 

uiteenlopende  
mensen te verbinden aan 

het verhaal van 
Jezus’

PIONIEREN IN AMSTERDAM
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KEES KRAAYENOORD 
OVER DE RECENTE 
UITGAVE VAN JOËL:
‘Dit boek komt precies op 

het juiste moment! Joël 

daagt ons en zichzelf uit 

om als kerk uit onze veilige 

bubbel te stappen en terug 

te keren naar het inclusieve 

karakter waar de kerk in 

haar beginjaren zo geliefd 

en ook gehaat om werd. Dit 

boek zou weleens olie op 

de vastgeroeste scharnie-

ren van onze kerkdeuren 

kunnen zijn, zodat de kerk 

opnieuw beroemd wordt 

om haar radicale liefde en 

haar hartelijke welkom voor 

eenieder! Als jij gelooft dat 

de kerk nog steeds hoop 

voor de wereld is, maar je 

weet net als ik soms niet 

hoe, lees dan dit boek!’

binnen het leiderschap, zowel landelijk als 
lokaal, is voor mij een enorme pré en iets 
waar ik zelf ook weer van groei.”

ACTIVITEITEN EN DIENSTEN
Inmiddels worden er door Mozaiek020 
diverse activiteiten georganiseerd.  In juni 
was de aftrap met een doopdienst midden 
in het centrum van de stad, er zijn toen 4 
mensen gedoopt. Daarnaast is er gestart met 
de zogenaamde meet en build up bijeenkom-
sten. Tijdens de meet maken mensen kennis 
met elkaar en Mozaiek020 om zo te bouwen 
aan relaties. Tijdens de Build up op zondag-
middag is er ruimte om met elkaar God te 
aanbidden middels worship en gebed. Het 
verlangen is om medio december te starten 
met de fysieke diensten. Bij het ter perse 
gaan van dit magazine was hiervoor echter 
nog geen geschikte ruimte gevonden. Actuele 
informatie over de diensten is te vinden op 
www.mozaiek020.nl.

SPREKER, SCHRIJVER  
ÉN VERBINDER
Naast zijn werk als voorganger is Joël spre-
kersconsultant, hij traint sprekers bij Sermon 
Movement Center. Ook schrijft hij boeken. 
Zijn tweede boek ‘Sta op - Doorbreek po-
larisatie met hoopvol herstel’ is dit najaar 
verschenen. 

“Overal worden we gecon-
fronteerd met de gevolgen 
van toe nemende polarisa-
tie. Er is een grote behoefte 
aan verbinding, maar deze 
blijkt in de praktijk lastig te 
realiseren. Ik werd getriggerd 
door de ontmoeting tussen 
de rondreizende evangelist 
Filippus en de schatrijke, 
maar gekwetste Ethiopische eunuch. Het is 
indrukwekkend hoe ze elkaar weten te vin-
den.  Dat is dan ook wat ik met het boek wil 
laten zien; hoe verschillende mensen elkaar 
én Jezus (weer) kunnen vinden. Het vraagt 
een ver nieuwing van ons denken over echte 
verbinding, waarbij Jezus de bron is. En dat 
hebben we nodig als kerk. Het is tijd om op te 
staan en daadwerkelijk verbinding te zoeken 
met wie de Heilige Geest op je pad brengt om 
vervolgens samen de verrassende weg van 
Jezus te ontdekken. Kijkend naar mijn werk 
als voorganger voor Mozaiek020, merk ik dat 
de Amsterdammer open minded is en vaak 
zoekend naar een betekenisvol leven. Ik vind 
het belangrijk om relaties met mensen op 
te bouwen en dan samen het gesprek over 
het geloof en kerk zijn aan te gaan. Zeker op 
een plaats waar er percentueel heel weinig 
inwoners een kerk bezoeken. Zo’n pioniersrol 
past mij goed.”
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Jaarlijks organiseert 
onze bediening Serve de 
landelijke Mozaiek kerst-
pakkettenactie. De actie 
is bedoeld voor iedereen 
die tijdens de feestdagen 
even wat extra aandacht 
verdient.  Zo willen we als 
kerk omzien naar elkaar. 
De kerstpakketten worden 
samengesteld en bezorgd 
door Mozaiekers in het hele 
land. Ieder jaar zien we 
weer dat deze actie zowel 
voor de makers als de ont-
vangers van de pakketten 
een grote bemoediging is. 

  KERSTPAKKET TENACTIE

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

Tekst Hilde Stapert

Beeld: Priscilla du Preez, Unsplash

Ik ben vanmorgen 
met m’n pleegdochter 

van inmiddels 8 op  
pad geweest,   samen uitdelen en goed doen naar iemand die wijn niet kennen. 

De tranen en ontroering 
van de ontvangers te zien 
én te voelen was voor ons 

beiden een bijzondere 
ervaring. 

Wij hebben een ontbijtpakket 
gemaakt en afgeleverd. 

Helemaal af met het magazine, 
cd en de  speciale uitnodiging 

van Mozaiek, erg leuk!
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Vrienden hebben ook 
een kerstpakket gekregen. 

Ze waren heel blij en verrast 
dat ze zo verwend zijn. Zelfs aan de allergieën is gedacht!

We zijn  blij dat 
we zo een klein 

steentje mochten 
bijdragen

Vandaag met  veel liefde het 
kerstpakket samen 

gesteld. Vanavond gaat 
het naar een gezin in 

Kootwijkerbroek. Een erg mooie actie!
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M O Z A I E K  K E N I A

Verhalen van hoop

Selina (37 jaar) heeft via Mozaiek Kenia maar liefst 
acht sponsorkinderen in de regio Marsabit: Zippora, 
Esther, Kabale, Elias, Jayden, Lemuna, Maison en 

Tabitha. Alle kinderen hebben een mooi plekje op 
de muur in haar woonkamer. 
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Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Compassion

“Ik geloof echt dat God deze 
kinderen op mijn pad heeft 
gebracht. Ik voelde dat Hij van mij 
vroeg om een flink aantal kinderen 
te sponsoren. Het was wel even 
wat rekenwerk, want ik leefde tot 
voor kort van een uitkering, dus 
veel financiële ruimte was er niet, 
maar het bleek haalbaar om acht 
kinderen maandelijks te sponsoren. 
Selina heeft altijd al gedroomd 
van een groot gezin, maar mede 
doordat ze 9 jaar ziek is geweest, 
is het daar nog niet van gekomen. 
Ze vindt het dan ook erg mooi en 
bijzonder dat ze op deze manier 
betrokken is bij de ontwikkeling en 
het leven van een aantal kinderen. 

Dat haar betrokkenheid groot is, 
blijkt uit het verhaal van Lemuna.  
“Toen ik Lemuna ging sponsoren, 
kwam ik er achter dat zijn voet 
scheef stond. Uit navraag bleek dat 
hij een aangeboren klompvoetje 
had.  Zelf heb ik ook een tijd niet 
kunnen lopen, dus dat maakte het 
voor mij extra bijzonder. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat God hem 
op mijn pad heeft gebracht.” 

Selina heeft het mogelijk gemaakt 
dat Lemuna naar het ziekenhuis in 
Kijabe kon gaan voor een operatie. 
“De benodigde kosten kwamen 
op € 900,-, dit bedrag heb ik opzij 

“Deze kinderen brengen mij 
veel vreugde en liefde!”

SPONSORPROGRAMMA 
MOZAIEK KENIA
Met ons project Mozaiek Kenia 
zijn we een relatie aangegaan met 
16 partnerkerken in Marsabit en 
omgeving. Het sponsorprogramma 
voor kinderen is hier onderdeel van. 
Samen met Compassion bieden we 
kinderen in omgeving Marsabit een 
programma waarin zij meer kansen 
krijgen zich te ontworstelen aan de 
extreme armoede, te leren over hun 
eigen identiteit en om te gaan met 
elkaar en de liefde van Jezus.
 
Sponsorkinderen in een Compassion-
programma volgen langer onderwijs 
dan kinderen buiten de projecten. 
Zij hebben meer kansen op de 
arbeidsmarkt en groeien vaker uit tot 
stabiele leiders en beïnvloeders in 
en van hun omgeving. Tegelijkertijd 
geloven wij dat het aangaan van 
sponsor-relaties doorwerkt in de 
Mozaiek gezinnen in Nederland. Er 
wordt voor de kinderen gebeden en 
er is vreugde in geven en verbinden: 
leren van elkaar in afhankelijkheid 
van God.  

Wil je net als Selina ook een kind 
(of meerdere kinderen) uit Marsabit 
en omgeving sponsoren? Ga dan 
naar www.mozaiekkenia.nl voor 
meer informatie. 

kunnen zetten om deze jongen te 
helpen. De operatie is nu ruim een 
jaar geleden en wat is het mooi 
om te horen dat hij nu naar school 
kan gaan en lekker kan voetballen 
met zijn vrienden. Er is weer een 
toekomst voor hem.”

Met alle kinderen onderhoudt 
Selina contact via brieven en foto’s. 
‘Met één van de kinderen die ik 
sponsor, schrijf ik niet zelf, dat 
doet iemand anders. Maar ik krijg 
uiteraard regelmatig een update.” 
Met de andere kinderen zijn hechte 
vriendschappen ontstaan. Ze 
vindt het mooi dat ze met haar 
bijdrages het verschil kan maken.  
De kinderen gaan naar school en 
krijgen medische zorg. Daarnaast 
krijgt ieder kind een eigen Bijbel en 
leren ze God persoonlijk kennen. 
Ook horen ze dat ze geliefd zijn, 
door de brieven die Selina schrijft 
maar ook door de medewerkers van 
het project. 

 “Het sponsoren van deze kinderen 
brengt mij zelf ook veel vreugde. 
Het is iedere keer weer feest 
om de brieven en zelfgemaakte 
tekeningen te ontvangen waarin 
staat dat ze van mij houden en 
iedere dag voor mij bidden. Dat 
raakt mij echt, zeker omdat ik God 
hier aan het werk zie.”
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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

NU VERKRIJGBAAR IN 
ONZE WEBSHOP!

Verbouwen / verduurzamen
Aanpassen huidige hypotheek 
Schenkingen
Aanvulling pensioeninkomen

 Hoe benut je de
overwaarde van je

woning?
 

 

Meer weten?
Neem vrijblijvend

contact op via
06-820 587 04

 

Gerwin Warris
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V O O R G A N G E R S

ls je denkt dat dit over 
Mozaiek010 gaat … dan 
heb je het mis en toch 
ook weer niet ;)

‘Het Rotterdam Project’ is de titel 
van een televisieprogramma uit 
2018/2019 waarin Beau van Erven 
Dorens op zoek gaat naar mensen 
die dakloos zijn en een nieuwe 
start willen maken. Ze krijgen een 
bankpasje met 10.000 euro erop en 
ondersteuning van hulpverleners die 
dag en nacht bereikbaar zijn. 

Wat mij raakte in die serie is de 
oprechte belangstelling van Beau. 
Interesse die veel verder gaat dan 
alleen maar goede televisie maken. 
Hij is echt begaan met hen, huilt 
mee als het niet lukt en is blij als ze 
stappen vooruit maken. Ook trof het 
me dat dakloos worden, iedereen 
kan overkomen. Ongeacht je huidige 
positie en leventje. En verder dat je 
er, zonder hulp en zonder mensen 
die in je geloven, bijna niet uit kunt 
komen. Je raakt verstrikt in een web 
van schulden, als die al niet de oor-
zaak waren van je dakloosheid. Je 
situatie is uitzichtloos en hopeloos 
en verslaving wordt bijna altijd je 

A

Ies Maaswinkel
  ‘HET ROT TERDAM PROJECT ’ Mozaiek010 

tweede natuur. Je gelooft eigenlijk zelf niet meer dat veran-
dering mogelijk is. En dus wen je aan je nieuwe situatie en ga 
je geloven dat dit het is. Voor jou is geen geluk weggelegd, 
voor jou geen ‘normaal’ gezinsleven met baan en huis. Voor 
jou alleen onzekerheid, schulden, een dagelijkse strijd om te 
overleven en gemeden worden door de meeste mensen die je 
tegenkomt. 

Maar het kan anders! Een prachtig voorbeeld daarvan is Pa-
trick, alias The Caveman. Van drugsverslaafd en dakloos zijn 
naar je leven weer op de rails krijgen, een woning krijgen, van 
je oude hobby, fotografie, je nieuwe werk maken, een vrien-
din vinden, een kindje krijgen en nu zelf een gastles geven 
in ‘Dreamschool’ (wat trouwens ook zo’n gaaf programma 
is, waarin ogenschijnlijk kansloze jongeren een nieuwe kans 
krijgen). 

Het is bijna Kerst. Iemand kwam naar deze aarde en werd 
mens. Om mensen zoals jij en ik een nieuwe kans te bieden, 
een nieuw leven. Mensen zoals jij en ik, die geestelijk gezien, 
zonder Jezus, allemaal dakloos en thuisloos zijn. Zonder 
Jezus is elk mens far from paradise, ver van het Vaderhuis van 
God verwijderd. En we zijn gaan geloven dat dit het is … tot-
dat de grote Hulpverlener kwam in de gedaante van een klein 
kwetsbaar mens. Hij is dag en nacht bereikbaar, Hij gelooft in 
jou omdat je zijn kostbare creatie bent. Hij biedt je een heel 
nieuw leven aan. In een levenslang ‘project’ ga je steeds meer 
op Hem lijken, word je steeds meer mens zoals je bedoeld 
was. Dat gunnen we iedere 010-er en ver daarbuiten ;) 

Gezegende Kerstdagen! 
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‘Voor mij is mijn 

moeder absoluut  

een lichtpuntje’
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Kerst is het feest van licht. 

We vieren dat Jezus naar een 

donkere wereld kwam. Hij 

is het Licht dat deze wereld 

nodig heeft! Want hoe donker 

het ook is, het Licht is altijd 

sterker. Wat een hoop geeft 

dat! Donkere periodes komen 

we allemaal wel eens tegen. 

Maar gelukkig zijn er ook een 

heleboel lichtpuntjes om 

ons heen. Bijvoorbeeld de 

verhalen van deze jongeren 

die iets vertellen over hun 

lichtpuntje.

P O R T R E T

Lichtpuntjes
VOOR ELKAAR

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt

Na anderhalf 
jaar uit huis 

te zijn, kwam ik in februari 
weer thuis wonen. De 
reden dat ik uit huis ging, 
was omdat het thuis niet 
goed ging. Ik kon een tijdje 
bij een gezin uit Mozaiek 
wonen. Voor mij was dat 
toen heel fijn. Ik voelde me 
daar gezien en gehoord en 
dat gaf rust. Ook voor mijn 
ouders bleek dit een goede 
stap. In die tijd groeiden zij 
weer dichter naar elkaar toe. 
Toen ik weer contact met ze 
kreeg, zag ik in hun ogen dat 
ze veranderd waren. Dit was 
echt een gebedsverhoring!

De afgelopen tijd kreeg mijn 
moeder veel te verwerken. 
Zo vond ze het heel moeilijk 
dat ik uit huis was. Ook 
raakte ze dit jaar haar 
zus kwijt. Dat kon ze heel 

moeilijk een plekje geven. 
Ze kreeg veel op haar bord, 
maar toch is ze door gegaan. 

De band met mijn moeder 
is sinds ik terug ben zo hard 
gegroeid. Ze is nu een van 
mijn beste vriendinnen. We 
hebben altijd oog voor elkaar 
en begrijpen elkaar heel goed. 
Omdat we dezelfde humor 
hebben, kunnen we ook nog 
eens overal om lachen.

Voor mij is mijn moeder een 
lichtpuntje door de liefde die 
ze geeft. Als ik het moeilijk heb, 
zorgt zij dat ik weer kan lachen. 
En als ik ergens tegenop zie, 
dan moedigt zij mij aan. Ze 
laat mij zien hoe ik ondanks 
tegenslagen weer door kan 
gaan. Wat ze ook meemaakt, ze 
blijft opstaan en komt sterker 
terug. Ik ben heel trots op wie 
ze is en wat ze doet.

GERRIT
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Het afgelopen jaar was voor mij 
best moeilijk. Ik raakte mensen 
kwijt in mijn leven die dichtbij 
mij stonden. Daarnaast had mijn 
stage in het ziekenhuis op de 
Spoedeisende Hulp alle aandacht 
nodig. Het werd allemaal te 
veel voor mij. In de zomer-
vakantie ging ik spontaan mee op 
vakantie met mijn broer en zijn 
vriendin. We reden helemaal naar 
Zuid-Frankrijk voor één week 
vakantie. Daar kwamen we op 
een afgelegen, atypische Franse 
camping terecht met bijna geen 
andere Nederlanders. We hadden 
niet gereserveerd, maar konden 
toch een plekje bemachtigen. 
Toen we op onze plek aan-
kwamen, zagen we opeens 
mensen uit Mozaiek tegenover 
ons staan. Dat kon gewoon geen 
toeval zijn! Samen met dit gezin 
hebben we een super leuke en 
gezellige tijd gehad. 

In die periode was ik nog vaak 
verdrietig. Soms was ik zelfs een 
beetje boos op God. Het lukte 
mij niet om te begrijpen waarom 
mij dit overkwam. In die tijd bad 
ik vaak voor een antwoord. Een 
soort teken zodat ik wist dat Hij er 
voor mij was.

Tijdens de vakantie kreeg ik 
een heel bijzonder cadeau van 
de familie die we daar leerden 
kennen. Samen hadden zij een 
papier vol geschreven met mooie 
woorden, bemoedigingen en 
beloften. In gebed hadden ze 
gevraagd welke boodschap ze 
aan ons mochten geven. De 

‘Op vakantie in Frankrijk 

kreeg ik een heel 

onverwacht lichtpuntje’

MARLOU

woorden raakten mij enorm. 
Het was echt precies wat ik 
nodig had, terwijl de familie 
niets wist van wat er in mijn 
leven speelde. Zelfs de tekst van 
een van mijn lievelingsliedjes 
stond erop! Deze ontmoeting en 
deze bemoedigende woorden 
betekenen erg veel voor mij. Het 
voelt als een letterlijk briefje 
uit de hemel. Het papier heb 
ik ingelijst en ik kijk er nog 
regelmatig naar. Dit geeft mij 
hoop. Wat een lichtpunt! 

42



Laurine staat 

altijd voor 

mij klaar. We 

kunnen overal 

over praten.

JASMIJN

Jasmijn

Laurine is de laatste jaren echt 
een lichtpuntje geweest voor 
mij. Ik ontmoette haar bij Alpha-
Youth. Jammer genoeg stopte 
onze cursus al na drie weken, 
omdat we door de maatregelen 
niet meer samen konden komen. 
Dit was in de eerste lockdown, 
de onlinecursus was er toen nog 
niet. Toch heb ik met Laurine 
contact gehouden. We bleven 
appen en ook afspreken, voor 
zover dat kon.

Nu zijn we hele goede 
vriendinnen. Ze staat altijd voor 
me klaar en we kunnen overal 
over praten. Op WhatsApp 
sturen we altijd mega-lange 
spraakberichten naar elkaar over 
van alles en nog wat. Wat ik in 
Laurine waardeer als vriendin is 
dat we samen ons geloof kunnen 
delen. De vragen die er zijn, maar 
ook de mooie dingen waardoor 
we echt zien dat God werkt in 
onze levens. We bidden voor 
elkaar en sturen bemoedigende 
nummers, preken of Bijbelteksten 
door.

Ondanks onze drukke agenda’s 
verliezen we elkaar nooit uit het 
oog. Samen zijn we actief als 
vrijwilliger bij WAY. Daar mogen 
we handen en voeten geven aan 
ons geloof. Het is bijzonder om dit 
als vriendinnen samen te doen! 
Inmiddels volgen we ook weer 
samen een Alpha Cursus. Hopelijk 
kunnen we de cursus deze keer 
wel afmaken!
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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!

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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ADVERTENTIES

 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!

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar

• Ongeacht waar u verzekerd bent
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• 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

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

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.

JEZUS OVERWINNAAR DELUXE
Ons laatste album inclusief bonus-CD met 

ʻde binnenkamersessies .̓

Bestel via 
onze webshop
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M U Z I E K

er angsten ontstaan. Zo’n liedje kan helpen en troost 

bieden. Je hoeft niet bang te zijn, God is altijd bij jou. 

‘Ik heb het al gemaakt’ is een heel vrolijk nummer, met 

een lekker deuntje waar je makkelijk op mee doet. 

En het is zo waar: je hebt het al gemaakt want God 

heeft jou gemaakt. Hij heeft jou bedacht, precies zoals 

je bent. 

Ik-liedjes en God-liedjes 

Sommige liedjes worden door een ‘ik’-persoon ge-

zongen. Die zijn door kinderen ingezongen, want als 

kind kan je je natuurlijk het beste met een ander kind 

identificeren. Andere liedjes zijn geschreven vanuit 

God die iets aan het kind wil vertellen – die zijn door 

volwassenen ingezongen. 

Jij bent geliefd

Muziek is zo’n prachtige manier om 

God te aan bidden. En dat kan op zoveel 

manieren; door te zingen, door te 

dansen of door met je kop telefoon op 

lekker rustig te luisteren. Met de liedjes 

op de cd willen we de kids helpen te 

ervaren en door leven wie God in hun 

leven is.

De liedjes bevatten woorden van waar-

heid. En hoewel kinderen misschien 

gedachte loos meezingen, kan het 

werken als een bevestiging in hun leven. 

Kinderen mogen weten en voelen dat zij 

ertoe doen voor God. Want voor ieder 

kind geldt: jij mag er zijn. Of je nu blij, boos of ver-

drietig bent, God is er voor jou!

Wij doen mee!
  DE MOZAIEK KIDS CD

Begin december verscheen de eerste 
Mozaiek Kids cd, getiteld ‘Wij doen 
mee’. “Het is zo tof dat we deze cd 
hebben kunnen maken voor 
onze kids,” vertelt kidspastor 
Lisanne Koudijs en haar ogen 
beginnen te stralen. “Ik ben 
ontzettend trots op het 
resultaat en het is mooi te 
zien hoe creatief God is!”  

Tekst: Wilma Koppenaal

Beeld: Regina van de Munt

Doe ook mee!
Je koopt de cd via onze 
website www.mozaiek.nl 

Geboren om God te aanbidden

Een kids-cd is een lang gekoesterde wens 

binnen Mozaiek. Ik geloof dat we geboren zijn 

om God te aanbidden. En daar kunnen we 

kinderen bij helpen met muziek. Echter moet 

je soms wachten tot het juiste moment voor 

een nieuwe cd. Vorig jaar was het ineens zover 

en zijn we meteen aan de slag gegaan!

God is een creatieve God

De Kids-cd is een samen werking tussen de 

pijlers Kids en Worship. We hebben samen 

twee schrijvers dagen georganiseerd. Een mix 

van negen Mozaiekers en niet-Mozaiekers, 

kwamen bij elkaar om samen te schrijven. We 

gingen er heel open in en God gaf inspiratie en 

sturing. Dat was echt te gek! Ik geniet ervan 

te zien hoe creatief God is. De 

schrijvers rouleerden in groep-

jes en schreven in die twee 

dagen maar liefst elf liedjes. Zo 

gaaf! Daar zijn we ontzettend 

dankbaar voor.

Van vrolijk tot troostrijk 

We vonden het belangrijk dat 

de liedjes geschikt zijn om 

in kerken te spelen. En het 

moest een goede mix worden, 

met liedjes voor elk kind. Van 

uitbundig en vrolijk tot klein en 

bemoedigend. ‘Wees niet bang’ 

is een wat rustiger nummer, 

met een mooie melodie. Als kinderen wat 

ouder worden groeit ook hun besef en kunnen 
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NICK RAVESLOOT (9 JAAR) zong 
ook al op het podium tijdens de Kerst- en 
Paasdiensten. Hij hoefde er niet over na te 
denken of hij mee wilde zingen op de cd. “Ik 
vind zingen heel leuk! In het begin was het 
nog een verrassing of het echt een cd zou 
worden, het is natuurlijk wel tof dat dat het 
wel geworden is.” Nick heeft duidelijk een 
favoriet nummer op de cd: “‘Ik heb het al 
gemaakt’, dat gaat over wat je worden wilt. 
Of je nou voetballer wilt worden of dat je 
vlogs maakt, het maakt God niet uit want Hij 
houdt van jou.” 

SOPHIE VAN DER VEGT 
(14 JAAR) zingt al een tijdje mee met Kids 
Worship en zong als vocal tijdens de Kerst- 
en Paasdiensten. Op de cd heeft ze een solo 
in het lied ‘Hoe hoog, hoe diep’. Spannend 
vindt ze dat niet, maar vooral heel leuk! 
“Het was heel gaaf om aan de Kids-cd mee 
te werken. Ik heb nog nooit opnames in 
een studio gedaan, dat was gaaf,” vertelt ze. 
Haar favoriete nummer is ‘Meer kan ik niet 
geven’, een rustiger nummer. “Door die tekst 
voel ik me heel dicht bij God: meer kan Ik 
niet geven, dank U wel. Als ik het moeilijk 
heb bent u er altijd voor mij.”

Nick en Sophie zijn het met elkaar 
eens; met elkaar samen zingen en 
het enthousiasme van iedereen was 
het allerleukste aan het maken van 
de cd. Sophie heeft al 6 jaar zangles 
en zingen is haar grote passie. Nick 
is super enthousiast en houdt van 
vrolijke liedjes.

Waarom? Het is onze roeping!
“Als Mozaiek ervaren we dat het onze 

roeping en opdracht is om voor de kerk van 

Nederland nieuwe Worship songs te schrijven,'' 

betoogt Kees Kraayenoord. “Niet alleen voor 

volwassenen, maar voor alle leeftijden. De 

Kids-cd past dan ook volledig bij onze visie op 

Worship en bij ons hart voor kinderen. Het is zo 

gaaf dat ‘ie er nu is!” 
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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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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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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. 

 (PRE)MARRIAGE   

 ONTDEKKINGSREIS 

 COURSE

 DOOR DE BIJBEL

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.

  ALPHA (ONLINE)

 PRAYER COURSE

  INTRODUCTIECURSUS  

  MOZAIEK Wil jij je gebedsleven 

verdiepen en zo groeien in 

je relatie met God? Dan is de 

Prayer Course wellicht iets 

voor jou! De Prayer Course is 

een reis door het ‘Onze Vader’, 

het meest beroemde gebed in 

de geschiedenis, samengesteld 

door Jezus zelf. In Mattheus 6 

leert Jezus het gebed aan Zijn 

discipelen en daarmee ook aan 

ons.

Wil je deel worden van een 

Mozaiek gemeente? Dan nodigen 

wij je graag uit voor onze intro-

avonden. Tijdens deze avonden 

vertellen we je meer over onze 

gemeente, onze visie, en maak je 

tevens kennis met nieuwe mede-

Mozaiekers. Ga naar de website 

van jouw Mozaiek-gemeente voor 

meer informatie en aanmelden.

Lijkt het je leuk om op 

‘Ontdekkingsreis’ te gaan 

door de Bijbel? Kun je 

daarbij wel wat hulpmiddelen 

gebruiken? 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? 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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Doe een theedoek voor je 

ogen zodat je niets ziet 

en probeer de neus op de 

juiste plek te ‘prikken’.

Leuke Kerstspelletjes om samen 
te doen tijdens de kerst!

NODIG: 
•  rendier van 

karton

•  rode neus 

van karton

• punaise

•  (thee)doek 

als blinddoek

Doe je mee?

K I D S
DOOLHOF

Kun jij Ollie en Sophie bij 
het kerststalletje brengen?

Maak de andere kant van de kerstboom

Stapel de bekers 

op zoals op 

het plaatje. Ga  

ongeveer 3 meter 

naar achteren en 

probeer om de 

beurt de bekers om 

te gooien. Hoeveel 

‘sneeuw poppen’ 

gooi je om?

SNEEUWBALLEN 
GOOIEN

NODIG: 
•   6 bekers met 

daarop een 

sneeuwpop 

getekend.

•  (witte) sokken in 

elkaar gevouwen 

tot een rol.

KERSTBOOM 
TEKENEN OP 
JE HOOFD
Doe het bordje op 

z’n kop op je hoofd. 

Probeer daar een 

Kerstboom op 

te tekenen. Wie 

heeft de mooiste 

Kerstboom.

NODIG: 
•  Papieren bordje

• Stiften

RENDIER 
PRIKJE

50



K I D S

Schaar of 
prikpen

Lijm

Het is weer bijna kerstfeest, 

het feest waarop we vieren 

dat Jezus geboren werd. Met 

kerstfeest maken we ons 

huis extra gezellig, en hoe 

leuk is het als jij daar ook aan 

meedoet. En daarom hebben 

we iets leuks bedacht: maak 

je eigen kerstlichtje! 

•  Knip de zwarte vorm uit 
het magazine uit. Ook de 
sterren die in de vorm te 
zien zijn mag je uitknippen 
(of prikken). 

•  Schrijf onderaan de 
uitgeknipte vorm een mooie 
tekst die bij Kerst past. 

•  Vouw de vorm in vier 
gelijke delen. Doe dit 

als volgt: vouw eerst 
een klein randje om 
(dit is het plakrandje). 
Vouw dan de rest 
van de vorm in vier 

gelijke delen.

•  Plak achter de
uitgeknipte sterren het 
gekleurde papier. Doe dit 
aan de binnenkant van de 
vorm. Plak daarna de vorm 
aan elkaar, zodat je een 
huisje hebt.

Zet in het huisje een glazen 

potje met daarin een 

waxinelichtje. Steek het 

lichtje aan en zet hem voor 

het raam of gezellig op tafel! 

(nog leuker: je kunt het ook 

weggeven aan iemand die wel 

een lichtje kan gebruiken)

  MAAK JE EIGEN KERSTLICHTJE!

WAT HEB 
JE NODIG?

Zo maak je het

Kl
ei

n 
gla

ze
n potje Waxinelichtje
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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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Iedere zondag is er 
een online kidsdienst 
met Ollie en Sophie 
om 09.00 uur en een 
livestreamdienst 
vanuit Mozaiek0318 
om 11.00 uur. 
Actuele informatie 
over onze diensten 
en het bijwonen 
daarvan is te vinden 
op onze websites.

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.

VOORGANGERSTEAM  
Arjen ten Brinke en Emiel Hop
RAAD VAN OPZIENERS  
Jaap de Graaf, Joost Westerink,  
Larisa van Ginkel en Eddy van den Berg.
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.

VOORGANGER 
Joël Treuren 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl
SAMENKOMSTEN 
Check de website voor actuele informatie  
over de samenkomsten.

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

���

VOORGANGER 
Ies Maaswinkel 
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

VOORGANGER 
Joël Boertjens
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

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Jaco en Marijke Bos, Karsten en Adrianne Rook, 
Diederik Stoorvogel en Peter van der Mark
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0521.nl 
www.mozaiek0521.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.

0521

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Hans Bennis, Tonneke Bijker , Annemarie 
ten Brinke, Danielle van Es, Jonathan van Es, 
Linda Terlouw, Frank Terlouw, Eudia Winia
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek036.nl 
www.mozaiek036.nl
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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 
binnen en buiten onze gemeenten. 

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

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 
verschillende gebedsteams die op 
zondag en door de week met en 
voor je willen bidden.

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

WAY 
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 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 
Een beweging van teams door het 
hele land vol enthousiaste zangers, 
muzikanten en creatievelingen die 
niets liever willen dan hun lokale 
kerk dienen op het gebied van 
Muziek en aanbidding. 
Onze passie is niet alleen Zijn kerk 
te dienen met aanbidding, zang en 
muziek, maar ook met het schrijven 
van nieuwe liederen en onderwijs 
over aanbidding.
www.mozaiekworship.nl

Kerst bij Mozaiek

Op 24 en 25 december 

zijn er kerstdiensten bij 

Mozaiek. Ook is er een 

livestream. Kijk voor 

actuele informatie, tijden 

en tickets op de website van 

jouw Mozaiek gemeente. 
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OPLOSSING 
WOORDZOEKER 
PAGINA 17

DECEMBER 2021
Mozaiek Magazine 24 verschijnt in een oplage van 
7.000 exemplaren. Via www.mozaiek.nl kun je de 
uitgave downloaden. 

REDACTIE
Ian Baker, Wyke Bokma, Anja Diepeveen, Emiel Hop, 
Wilma Koppenaal, Job Kramer, Anneloes Mauer, 
Everdien Molenaar, Myrna Mondria, Hilde Stapert

FOTOGRAFIE
Lisa Hoogmoed, Gert de Kok, Regina van de Munt, 
Everdien Molenaar, Christiaan Zielman

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

W E L K O M Z O A L S J E B E N T

W E N N L W W E C E F L

K I E E I A O A V A O K

M H M D V Y R R M R O I

Z P A D E E G I S F E D

G O S I S O L T F H A S

N S M B T Y S I L S I J

I M O O R R E Y A R P P

V O Z N E D D I B N A A

E K A K A E B E I L L O

G L I E M I N I S T R Y

M E E N M A G A Z I N E

O W K T N E T S N E I D

AANBIDDEN
BIDDEN
CARE
DIENSTEN
FAMILY
GROW
KERST
KIDS
KOFFIE
LIVESTREAM
MAGAZINE

MINISTRY
MOZAIEK
OLLIE
OMGEVING
PRAYERROOM
SAMEN
SERVE
SOPHIE
WAY
WELKOM
WORSHIP

 

Oplossing
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Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

DOE WAT U ALTIJD HEEFT GEDAAN 

TOON UW KRACHT VERNIEUW ONS, 

VUL ONS, VUUR ONS AAN DEZE DAG 

‘T IS NOODZAAK 

HERSTEL ONS ZWAKKE LAND

EEN DOORBRAAK VAN U VERANDERT DAT 

EEN   hemels  VUUR 

DWARS DOOR ELKE AARDSE MUUR 

ZET DE WERELD NAAR UW HAND

ZOALS IN DE HEMEL


