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INHOUD

et is feest! 
We vieren Pasen; het grootste feest! 
Hij heeft zichzelf gegeven om de dood 
te overwinnen en ons daarmee in Zijn 

genade te omarmen. Wat een liefde!

Ook feestelijk: voor je ligt het vijfentwintigste 
magazine van Mozaiek! We zijn zo dankbaar, dat 
we al vijfentwintig magazines hebben mogen 
maken, met daarin verhalen over wat God doet in 
mensenlevens.

En daarmee is ieder verhaal in dit 
voorjaarsnummer van Mozaiek Magazine eigenlijk 
een feestje. Je kunt lezen hoe complete gezinnen 
zich inzetten als vrijwilligers voor het werk van 
Mozaiek. En het kan bijna niet anders dan dat 
de feestvreugde je hart binnenstroomt als je het 
persoonlijke verhaal van Willeke leest, waarin 
ze vertelt over hoe te tv-uitzending van het 
programma ‘Beau’ haar leven veranderde.

Ben je zelf niet zo in de feeststemming? Niet zo in 
de ‘overwinningsmood’? Dat kan natuurlijk. Heel 
menselijk. Dan hoop ik dat het enthousiasme van 
Ido in het artikel over zijn afscheid als voorganger 
van Mozaiek0318 aanstekelijk zal zijn. Dat je je 
over de berichten over al die nieuwe Mozaiek 
gemeentes zult verwonderen. En dat het artikel 
over Mozaiek Kenia je zal laten beseffen dat er 
altijd hoop is! 

Ik wens je veel feestvreugde deze paasdagen!

Anja

H

Anja Diepeveen  

Eindredacteur  
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Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Luther  Hartog

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

God aanbidden als family

MOZAIEK036 FAMILY

Als aanloop naar de eerste 
dienst later dit jaar, is 
Mozaiek036 gestart met Mozaiek 
Family diensten. Een moment 
van ontmoeting met elkaar, om 
elkaar als Family te leren kennen 
en van elkaar te gaan houden. 
Locatie is bioscoop Kinepolis in 
het centrum van Almere. 
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G E M E E N T E L E V E NW E L K O M !

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een nieuw 

deel van Mozaiek. Omayra Harens beantwoordt zeven 

vragen over  haar bezigheden, geloof en eerste ervaringen 

met Mozaiek.

Tekst: Flavia Vegter-Mercelina

Beeld: Marjoke Boertjens

Leeftijd: 35 jaar | Woonplaats: Vinkeveen | Gezin: man Marc, kinderen Tay-Ishja, Amaranthe en Joas

1 Hoe ben je bij Mozaiek020 

terecht gekomen? 
Wij zijn bevriend met Marjoke en Joël  
Boertjens. Toen wij hoorden dat zij samen 
met Mozaiek een nieuwe kerk zouden starten 
waren wij van de partij!

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit?  
Hectisch. Mijn man en ik werken 

beiden. Daarnaast hebben wij drie 
kinderen met alle bijbehorende clubjes en 
verplichtingen. Verder ben ik bezig met het 
afronden van mijn studie en hopen we nog 
ruimte te hebben om dienstbaar in de kerk 
te zijn.

3 Wat vind je jouw beste eigenschap?  

Ik kan erg enthousiast zijn en dit werkt 
aanstekelijk. Het zorgt vaak voor 
een vrolijke sfeer. 

4 De eerste pijler van 

Mozaiek is ‘God 

aanbidden’. Hoe doe jij 

dat? 
Ik aanbid God 
door middel van 
worshipmuziek. Hier start 
ik vaak de dag mee. Ook 
als ik bemoedigd wil 
worden of als God 
mij iets wil vertellen 
krijg ik vaak 
muzieknummers in 
mijn gedachten. Als 
ik het nummer dan 
luister geeft het rust 
of wijsheid over een 
situatie.

OMAYRA HARENS 

  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Mozaiek0318

Wat mij het meest aansprak, 
is de vraag welk lied wij als 
generatie zingen. Dat is ook het 
lied dat de generatie na ons 
weer zal doorgeven! Het was 
heel indrukwekkend om te zien 
dat het podium gevuld was met 
verschillende generaties die 
allemaal samen een lied van 
liefde zingen.
 
Zelf probeer ook een lied uit 
de dragen in mijn rol als WAY 
Worker. Ik vind het prachtig dat 
ik een generatie mag wijzen 
op de liefde van Jezus. Het 
geeft me super veel energie en 
voldoening om even naast de 
tieners te staan en naar hun 
verhaal te luisteren.  Meer weten over WAY? Check hun 

Instagram: @weareyoung0318
#wijzijnmozaiek0318

Voor mij persoonlijk is WAY een 
plek om vriendschappen op te 
bouwen, om te lachen, soms een 
traantje te laten en nieuwe energie 
te krijgen. Het is zo gaaf om elkaar 
op te bouwen en de goede richting 
in te wijzen!

Zo ken ik Léon (rechts op de 
foto) van een WAY kamp. Sinds 
die tijd trekken we binnen de 
gemeente, maar ook daarbuiten 
met elkaar op. Nu zijn we vooral 
dikke maatjes en praten we graag 
samen over het leven en over het 
geloof! WAY heeft ons een hele 
toffe vriendschap gegeven!"

Kerkzijn is iets van alle generaties. Dat zag je zondag tijdens onze 
diensten, maar ook daarbuiten in de hal. Hier stonden bijvoorbeeld 
Dion en Léon bij een tafel van WAY, ons jongerenwerk. Dion vertelt 
hoe hij de dienst beleefde.Mozaiek036

Walk & Worship! Een 
mooi begin van een 
nieuw seizoen! 

*  Ben je benieuwd 
naar deze nieuwe 
Mozaiekers? Op de 
websites van de 
Mozaiek gemeentes 
[naam mozaiek - 
gemeente]/ 
nieuwedelen vind  
je de lijst met namen.

Heb je zelf een bericht voor deze 

pagina’s? Stuur een e-mail naar 

magazine@mozaiek0318.nl. 

15
 baby’s geboren

In december t/m februari zijn er 

131 
nieuw delen ingeschreven*

In december t/m februari is er

1 
stel getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN
5        De tweede pijler is ‘Van elkaar 

houden’. Van wie hou jij het meest?  
Natuurlijk heb ik liefde voor God, maar 
mijn gezin is toch echt waar ik het meest 
van houd. Ze houden mij scherp door de 
meest grappige situaties of uitspraken.

6 De derde pijler is ‘Onze omgeving 

dienen’. Op welke manier dien jij je 

omgeving?    
Door mijn talenten in te zetten, 
bijvoorbeeld zingen of bidden voor 
een ander. Ik dien ook praktisch door 
bijvoorbeeld te helpen bij het schrijven 
van sollicitatiebrieven en CV’s of door te 
adviseren hoe iemand zijn financiën in 
Excel kan bijhouden..

7 Welk lied is voor jou 

bijzonder en waarom?                              

Tamela Mann – Take me to the 
King. Het nummer spreekt over 

het moment dat je helemaal 
aan de grond zit. Ondanks dat 

geef je niet op, want je ziel 
weet dat een aanraking 

van God voldoende 
is om verandering te 

brengen. God is ons 
oplaadpunt en bij 
Hem mogen we 
onze gebrokenheid 

als offer brengen. 

Mozaiek0318

Zondag 13 en 20 
maart zijn er  bij alle 
gemeenten ontzettend 
veel spullen opgehaald 
met de inzamelactie 
voor Oekraïne.  
Iedereen bedankt die 
iets gebracht heeft!
#samenkerk
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G E M E E N T E L E V E NG E M E E N T E L E V E N

ALDA BARGEMAN:
“Mijn geloofsvoorwerp is 
niet echt een voorwerp. 
Ik ben in 2005 gedoopt 
en mocht kiezen welk 
lied er na mijn doop werd 
gezongen. Ik heb toen 
gekozen voor lied 461 uit 
de Opwekkingsbundel: 
‘MIJN JEZUS, MIJN 
REDDER’. Iedere keer als 
ik het hoor, zie ik dit als 
een knipoog van God. 
Op momenten dat ik het 
nodig heb, komt dit lied 
vaak voorbij als een soort 
bevestiging. Zo preekte 
Ido een tijdje geleden over 
momenten dat God je in 
de woestijn leidt. Na zijn 
preek zongen we dit lied en 
het bevestigde mij dat deze 
preek over mijn woestijn 
ging.  Het lied brengt 
me ook weer terug naar 
het moment, waarop ik 
gedoopt werd. Weer even 
terug naar het anker en 
houvast. Deze momenten 
schrijf ik op, zodat ik 
ze ervaar als stepping 
stones. Het zijn voor mij 
herinneringen, waarbij ik 
mocht ervaren ‘GOD IS 
TROUW EN WAT JE TOEN 
VOL OVERTUIGING ZONG 
DAT GELDT NOG STEEDS’.”

  MIJN GELOOFSVOORWERP

Met de input van de delen 
van Mozaiek033 is er een 
speciale playlist voor de 
40 dagentijd samengesteld. 
Voor iedere dag in de 40 
dagentijd is er een lied.  
Beluister de playlist via 
Spotify door de QR code
te scannen.

MUZIKALE 40 
DAGENKALENDER

 MOZAIEK033

NIEUWE MOZAIEK 
VOORGANGERS

Het voorgangersteam van 
Mozaiek breidt zich uit! Bij 
Mozaiek010 zijn begin maart 
twee nieuwe voorgangers 
geïntroduceerd: 
Jan-Willem Bosman en Eline 
van de Woestijne. Samen 
met Ies Maaswinkel zijn zij 
het voorgangersteam van 
Mozaiek010.

Martha Jansen van Rensburg start 
als voorganger bij Mozaiek0318. 
Samen met Kees Kraayenoord, 
Nelinda Troost en Johan
Ravesloot vormt ze vanaf 1 mei 
aanstaande het voorgangersteam 
van Mozaiek0318.

 MOZAIEK010

 MOZAIEK0318

DE EERSTE STAPJES VAN 
MOZAIEK0521

I n Steenwijk begint Mozaiek0521 steeds meer vorm 
te krijgen. Zo is de inschrijving bij de KvK geregeld, 
de eigen bankrekening een feit en hebben we een 

prachtige locatie gevonden om in samen te komen. 
Sinds 24 oktober organiseren we in Steenwijk, inmiddels 
om de week, een Samen-Kijk-Ontmoeting. Hierbij 
ontmoeten we als (toekomstige) delen van Mozaiek0521 
en als geïnteresseerden elkaar rondom de livestream.  
Hiermee zijn de eerste stappen gezet in het realiseren 
van Gods (en daarmee ons) verlangen om in Steenwijk 
een Mozaiek gemeente te beginnen.

 MOZAIEK0521

 SAMEN-KIJK-ONTMOETING

'' Iedere keer als ik dit lied 
hoor, zie ik dit als een 

knipoog van God.''
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W E L K O M !

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

Mozaiek. Rick van Dijke beantwoordt zeven vragen over  zijn 

bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Tekst: Sanne van Deelen

Beeld: Regina van de Munt

Leeftijd: 24 jaar | Woonplaats: Barneveld

1 Hoe ben je bij Mozaiek 

terecht gekomen? 
Ik ging altijd wel naar de kerk, maar nooit 
echt met plezier. Mijn moeder vroeg me 
of ik een keer mee ging naar Mozaiek en 
ik merkte gelijk dat het hier heel anders 
was. Je bent echt welkom zoals je bent, 
dat spreekt mij heel erg aan. 

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven 

eruit?  
Ik ben student Pedagogiek en ik werk 
twee dagen in de week als financieel 
administratief medewerker. Daarnaast 
ben ik graag bezig met fitness en 
korfbal en ik doe vaak leuke dingen 
met mijn vrienden.

3 De derde pijler van Mozaiek 

is “Onze omgeving dienen”. 

Op welke manier dien jij je 

omgeving? 

Door anderen te helpen 
en er voor ze te zijn. Zo 
ben ik 3 maanden in 
Malawi geweest om 
les te geven op een 
basisschool. Mijn 
tijd daar heeft me 
geleerd dat iets kleins 
doen voor een ander 
iets heel groots kan 
betekenen.

4 Wat waardeer je het meest in 

andere mensen? 
Eerlijkheid. Ik kan zelf niet goed tegen 
liegen en vanuit mijn ervaring is 
eerlijkheid de belangrijkste bouwsteen 
voor een relatie. 

5        Wat is voor jou het fijnste 

moment van de dag? 
Dat zijn voor mij de momenten dat ik 
even niets hoef te doen en rustig naar 
Afrikaanse muziek kan luisteren, op de 
fiets of gewoon thuis op de bank. 

6 Wat is jouw favoriete 

Bijbeltekst?   
De tekst ‘You are a letter written not 

with ink but with the spirit of the 
living God’ uit 2 Korinthe 3:3 vind ik 

heel mooi, omdat het eigenlijk zegt: 
je bent niet zomaar iemand, je bent 

gemaakt met een reden.

7 Welk boek 

of welke 

film heeft indruk 

op je gemaakt?                      

Dat was de laatste film 
die ik gezien heb: ‘Lion’. 

Het is een ontroerende 
film over een jongen die 

zijn familie kwijtraakt en 
na 20 jaar zijn biologische 

moeder terugvindt. Een 
aanrader! 

RICK VAN DIJKE

EERSTE DIENSTEN 
IN MOZAIEK010, 
MOZAIEK020 EN 
MOZAIEK071

Zondag 13 februari is 
Mozaiek010 gestart met 
maar liefst drie (!) feestelijke 
diensten in Club Blu in 
Rotterdam. Zondag 6 
maart was de start van 
Mozaiek020 in Amsterdam 
en Mozaiek071 hield haar 
eerste twee diensten op 
zondag 20 maart.  We 
zijn dankbaar voor deze 
ontwikkelingen en zien uit 
naar Gods plannen voor 
Mozaiek in het land!

MOZAIEK020

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. 

MOZAIEK010

MOZAIEK071

G E M E E N T E L E V E N
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Het gaat gewoon vanzelf, haast zonder dat hij het 

beseft. Als Ido Buwalda vertelt over zijn nieuwe rol 

binnen Mozaiek ontpopt zich vanzelf de voorganger 

in hem, alsof hij vol passie spreekt voor een zaal. 

Zijn ogen glimmen en zijn toon wordt vurig als 

hij vertelt over het wonder van kerkelijke groei, 

over hoe Jezus ons leert met elkaar om te gaan 

en over de kerk ná corona.  En toch is Ido nu 

voorganger Mozaiek0318 af. Mozaiek Magazine 

zocht hem op in de kantoren van Mozaiek Centrum. 

In een openhartig gesprek blikt hij terug op zijn 

voorgangerschap en deelt hij zijn visie op onze 

alsmaar groeiende kerk.

“HET WAREN 
ONBETAALBARE 
JAREN”

Tekst: Martin de Wit

Beeld: Regina van de Munt

AFSCHEID, MAAR NIET VOLLEDIG

P O R T R E TP O R T R E T
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Als voorganger ben je heel zichtbaar. Dat is 

nu minder geworden.

Eigenlijk sinds coronatijd ben ik naar buiten 

toe minder zichtbaar geworden. Toen corona 

kwam dacht ik: nu gaan we online diensten 

houden. Dat wordt camerawerk. Dat is niet 

waar ik zelf heel blij van word. Ik vind het 

fijner om mensen voor me te zien. Mijn laatste 

preek, vlak vóór corona ging over Hosea: 'Zaai 

rechtvaardig, oogst met liefde en ontgin nieuw 

land.' Nieuw land ontginnen: een tijdperk 

van verandering. Dat ging ook over plannen 

voor nieuwe gemeenten. Omdat we sprekers 

genoeg hadden voor de onlinediensten had 

ik tijd voor deze missie. En het is best bizar, 

maar nu zijn we, in coronatijd, bezig met 

onze tiende gemeente. Ik maak me soms 

ook zorgen; verliezen wij de verwondering 

niet? De verwondering over wie Jezus is. 

De verwondering over de kerk. Over dat we 

mensen van hoop mogen zijn. Zelfs al zit 

de wereld op slot. Verwondering leidt tot 

dankzegging en aanbidding en is de motor 

voor verwachting.

Nu zie ik aan deze tafel toch ineens een 

voorganger zitten. Het lijkt erop dat je net 

een preek begonnen bent...

Dat is een goeie. In het Engels heb je twee 

termen. Preaching en teaching. Ik denk dat 

ik meer van teaching houd. Gewoon van; 

zullen we samen kijken wat Gods woord zegt? 

Preken kost me heel veel energie. Het is vaak 

een gevecht tussen mijn onzekerheid, mijn 

perfectionisme en mijn verantwoordelijkheid.

aanklopt bij het kantoor waar hij deze 

woensdagochtend zit te werken. Later 

vandaag zal hij onder meer om tafel zitten 

met een predikant uit Friesland, heeft 

hij gesprekken met startende nieuwe 

gemeenten en over het Mozaiek College voor 

gemeenteleiders. Maar nu wordt de laptop 

dichtgeklapt en met grote passen loopt hij 

achter zijn bureau vandaan. “Koffie? Zo, hoe 

is het nu? En hoe gaat het thuis? En wat 

speelt er op het werk?” Het valt niet mee om 

de voormalige voorganger van Mozaiek0318 

zover te krijgen dat hij zelf het onderwerp 

wordt van gesprek. En toch is dat precies 

waar het vandaag over gaat. Want na zeven 

jaar voorgangerschap raakte Ido Buwalda 

in coronatijd langzaam maar zeker steeds 

meer uit beeld. En nu is het hoge woord eruit. 

Geen voorganger meer. Toch is zijn rol binnen 

Mozaiek niet uitgespeeld. Integendeel zelfs. 

Ido mag dan minder zichtbaar zijn, achter de 

schermen timmert hij samen met anderen 

aan de weg om van Mozaiek steeds meer een 

landelijke beweging te maken met inmiddels 

tien autonome gemeenten.  

Ik wil het straks met je hebben over al je 

plannen maar eerst; afscheid nemen als 

voorganger, hoe voelt dat?

Het waren onbetaalbare jaren. Wat we mee 

mochten maken met elkaar. De groei van 

Mozaiek. De wonderen die je meemaakt. 

Mensen die veranderen, als je ziet dat God in 

hun leven het verschil maakt. Ook de rol die 

we mochten krijgen naar andere gemeenten 

toe. Ik hield daar enorm van. 

Enthousiast springt hij op vanachter zijn bureau. Ido 

Buwalda heeft er duidelijk zin in als Mozaiek Magazine 

Je preekte misschien niet het vaakst, maar 

je preken waren voor mijn gevoel wel heel 

invloedrijk. Ik herinner me de preek van 

jaren geleden over 'ontmoeting komt vóór 

standpunt' Daar heb ik de afgelopen twee 

jaar, in deze tijd van protesten en discussies 

over corona, vaak aan moeten denken.

We hadden onze cultuurwoorden: je bent 

welkom zoals je bent. Ik wilde dat concreet 

maken. In termen van gedrag. 'Ontmoeting 

komt vóór standpunt, vragen komt vóór 

conclusie en begrijpen komt vóór begrepen 

willen worden.' Ontmoeting, vragen en 

begrijpen. Dat is hoe Jezus leefde. Door 

dit concreet te maken kan ik me daar 

zelf aan spiegelen. Heb ik wel echt eerst 

de vraag gesteld? Heb ik wel echt eerst 

proberen te begrijpen? Het komt neer op 

zelfverloochening. Dat is niets anders dan; 

mag de ander nu eens op nummer één staan 

en niet ikzelf. Misschien was ik wel degene 

die deze woorden het meest nodig had. En ik 

hoop dat het ook anderen helpt in hoe we als 

gemeente met elkaar willen omgaan.

Als ik op YouTube zoek naar jouw preken kom 

ik best ook veel zware thema's tegen. Waar 

komt dat vandaan?

Zeker! Ik denk dat je veel preken schrijft 

vanuit wie jezelf bent. En het zijn ook wel de 

preken waar je de diepte mee in kan. Ik hou 

ervan om ook lastige thema's aan te snijden. 

Preken moet volgens mij ook niet alleen een 

bevestiging zijn van je eigen gelijk, anders 

groei je niet. Soms mag het schuren. In mijn 

eigen leven heeft dat groei opgeleverd. 

Naar je nieuwe rol dan. We gaan je dus 

minder zien, maar misschien wel méér van je 

merken.

Ik ben veel bezig met vooruitdenken. Wat zijn 

belangrijke ontwikkelingen? Een belangrijke 

vraag nu is; wat voor kerk zijn we na 

corona? Zijn er nieuwe vormen van kerkzijn 

mogelijk? Daarnaast ben ik betrokken bij de 

voorgangersteams van Mozaiek. En dus onze 

groei. Nieuwe gemeenten.

“Ik maak me soms ook 

zorgen; verliezen wij de 

verwondering niet?”

Wat ik me telkens afvraag: Hoe houden 

we onze identiteit vast nu we steeds meer 

gemeenten krijgen?

Het gaat dan om onze visie, onze cultuur en 

onze identiteit. Daar moet geen verschil in 

zijn tussen de gemeenten. Ook op bepaalde 

belangrijke Bijbelse onderwerpen moeten 

we als één kerk optrekken. Dat doen we 

door regelmatig ontmoetingen te hebben 

als voorgangers en het gesprek daarover te 

voeren.

Als je naar de kerkgeschiedenis kijkt zie je 

dat het vaak toch mis gaat.

Ik lig daar niet zo wakker van, al weet ik dat 

het ons ook kan overkomen. Conflict op zich 

is niet zo erg. Maar de manier waarop we 

met het conflict omgaan, is bepalend voor de 
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P U Z Z E L

Kruiswoordpuzzel

Op pagina 51
kun je de 

oplossing 
vinden.

Horizontaal
3 Hoe heet de koning van Gali-
lea? 5 Wat zegt de hoofdman van 
de Romeinse soldaten als Jezus 
sterft? Hij is echt Gods ...8 In welke 
stad wachten de discipelen op de 
Heilige Geest? 10 Op welke morgen 
lopen de vrouwen naar het graf? 
12 Wat geeft licht in het donker, en 
hebben de soldaten bij zich als ze 
Jezus gevangen nemen?

Verticaal
1 Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus af? 2 
Wie belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? De Heilige 
… 4 Herodes drijft de spot met Jezus; de soldaten doen hem 
een purperen mantel om, de kleur wordt ook wel scharlaken … 
genoemd. 6 Wat komt er over heel de aarde, als Jezus aan het kruis 
hangt? Er komt … (Mat.27:45) 7 Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis 
hangt? 'Vader … het hun' 9 Hoe wordt de laatste maaltijd genoemd 
van Jezus en zijn vrienden? Laatste … 10 Hoe noemen we het feest 
van Jezus’ opstanding? 11 Hoeveel kruisen staan er op Golgotha? 
13 Hoe heet de rustdag van de Joden?

uitkomst. Dat raakt aan onze cultuur 'vraag 

voor de conclusie'. Wat zou het genezend zijn 

als we elkaar blijven zegenen juist ook als 

we het niet met elkaar eens zijn vanuit de 

belijdenis dat Jezus onze Heer en Verlosser is.

Je moet als kerk toch bepaalde standpunten 

innemen. Ik verbaas me er soms over dat 

dat in Mozaiek telkens maar goed gaat. 

Wonderlijk haast.

Ik vind dat ook een wonder. Ik ga nu weer 

een preekje houden, want ik vind dit zo 

belangrijk. Filippenzen 2: 'Als Christus je dan 

zo bemoedigt en zo vertroost. Als we dan zo 

met elkaar verbonden zijn door de Heilige 

Geest, zodat er ontferming is en medelijden, 

maak dan mijn blijdschap volkomen door één 

te zijn.' Eenheid begint met leven uit deze 

waarheid van Christus en de Heiige Geest.  

Dan kun je over heel veel dingen anders 

denken, en toch houden we elkaar vast. 

Verderop in deze tekst staat: 'Ga dan niet 

werken vanuit geldingskracht en eigenwaan'. 

Ik herken dit gevaar zo in mijn eigen leven. Dat 

kan gebeuren als je de waarheid uit dit eerste 

vers los laat. En dan kom ik weer terug bij het 

podium in de kerk. Dat kan ook geldingsdrang 

worden. Dan ga je kijken hoeveel mensen je 

preek beluisteren en dan denk je: vorige week 

waren het meer. Zulke gekke dingen kun je 

krijgen. Dat kan eenheid in de weg staan. 

Mijn hoop is dat we met andere kerken, die 

andere namen hebben, in eenheid kunnen 

blijven optrekken en elkaar blijven zegenen. 

Veelkleurig in verbondenheid. Dan wordt 

Christus verkondigd. 

Mooi om te zien hoe telkens de voorganger in 

je weer gaat spreken. Gaan we je wellicht nog 

terugzien op het podium? Gewoon af en toe?

Soms heb ik wel het verlangen om weer te 

gaan spreken. Ik denk daar wel over na. 

Benieuwd naar 
Ido's preek 
over Hosea? 
Scan de QR-
code om deze 
te beluisteren. 
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Tekst: Hilde Stapert

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

God houdt van jou! GODS LIEFDE 
UITDELEN

Zaterdag 5 maart waren Ollie en 
Sophie weer live in de Basiliek! 
Het was een groot feest, waarbij 
de kinderen mochten ontdekken 
hoeveel God van hen houdt 
en hoe ze die liefde ook weer 
mogen uitdelen aan anderen. 
Ieder kind kreeg een ballon met 
de tekst ‘God houdt van jou’ 
om aan een ander te geven. Op 
deze manier zijn er wel 1.200 
ballonnen uitgedeeld in het 
land!
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presents

MET ALS 
SPREKER 

O.A.
JANNICA 

VAN
BARNEVELD|

11 JUNI 2022 
ROTTERDAM 

AHOY

EOJONGERENDAG.NL

C O L U M N

Jaren geleden heb ik een kaartje gekregen met op de voorkant 
het gebed "Lord grant me":

‘God, schenk me
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.’
Ik kreeg het van ES nadat ik een jaar  sober was. Wat me het 
meest raakt, is deze zin in de kaart: "Dat je hebt laten zien wat 
wij voor je waard zijn".

Het is best een tijdje geleden dat ik tot de ontdekking kwam 
(I was the last to know, mijn omgeving wist het allang) dat ik 
alcoholist ben… En dat als christen, hand in hand met God.
Hoe kon dat nou? Alle opvattingen, systemen, tradities, 
manieren van denken, voelen…konden mij niet helpen om hier 
uit te komen. En daar zat ik dan op een maandagmorgen, met 
mijn koffertje, bij de receptie van een afkickkliniek

Misschien is dit juist de tijd geweest, waarin ik opnieuw heb 
moeten leren geloven. Ik moest leren om mijn eigen dogma’s, 
tradities, systemen, manieren van denken en handelen te laten 
vallen en God de kans geven om tot mijn hart te spreken. 

Ik leg het soms zo uit: 
Ik heb een hele grote, mooie, kostbare vaas vast. Zo’n Chinese.
Dit staat symbool voor alle dingen die ik net noemde. Ze zijn 
een deel van wie ik ben. De opdracht is om ‘m met beide 
handen boven mijn hoofd te houden en dan uit alle macht op 
de grond te smijten. 
Het is dan letterlijk uit mijn handen, in duizenden scherven op 
de grond. Nu is het aan mij om samen met Jezus uit die enorme 
puinhoop af en toe eens wat scherven op te rapen, te bekijken 
en dat samen met wat nieuwe scherven te gebruiken om een 
nieuwe vaas te maken. Misschien is deze nieuwe vaas minder 
indrukwekkend, een stuk kleiner, zeker eenvoudiger, maar dan 
wel echter. 

Er is een groot verschil tussen geloven en “met het geloof bezig 
zijn”. Het lijkt soms of de afgelopen 25 jaar vooral het tweede 
van toepassing was. Ik dacht een goede grip op theologie 
te hebben, maar had nul vertrouwen.  Het moest juist dat 
kinderlijk vertrouwen worden.... Zijn genade accepteren 

en deel van me laten worden. 
Uit een boek van Britse schrijver Adrian 
Plass haalde ik dit: Het is voor ons niet 
zo schokkend om te zeggen: 

“God is good and He loves me.”
Maar een revolutie om te zeggen:
“God is nice and He likes me.”
Ik vertrouw op Uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding 
brengt,
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft mij 
geholpen (Psalm 13).

Naast al het streven, alles wat ik zelf 
doe en wil grijpt God in. Is dit een 
wonder? Natuurlijk: het wonder van 
nieuw leven. Net als de geboorte van  
een baby of een wedergeboorte. 
Ik noem het soms mijn weder-
wedergeboorte. Het is niet zozeer dat ik 
in God geloof, dat deed ik al lang, 
Het is de herontdekking dat Hij in mij 
gelooft. 

SCHERVEN

ADVERTENTIE

Ian Baker
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P O R T R E T

“GOD WAS ER 
ALTIJD AL, MAAR 
IK WIST HET NIET”

Tweede Paasdag 2021 
zit Willeke de Raat een 
beetje te zappen op de 

bank. Ze belandt midden 
in een uitzending van 

Beau, waar ze Kees 
Kraayenoord hoort 

vertellen over een kerk 
waar je welkom bent 

zoals je bent. “Dat sprak 
mij zo aan, dat is precies 

zoals ik ben.”Tekst: Annemarie Kok-van Twillert

Beeld: Everdien Molenaar

Willeke werd geraakt door het verhaal van Kees Kraayenoord bij Beau
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mezelf voorzichtig de vraag: is er een kerk die 

bij mij past? Maar als ik dan ergens een dienst 

volgde, dacht ik steeds: nee, ik geloof toch 

niet. Het stuitte me tegen de borst. Ik miste de 

vrijheid om te zijn wie je bent.”

JEZELF ZIJN 
Zijn wie je bent, het is voor Willeke belangrijk. 

Als kleurenanalist en visagist adviseert ze 

mensen hoe ze het best tot hun recht kunnen 

komen. “Mensen zijn allemaal zo mooi, maar 

we gaan allemaal mee in wat er van ons ver-

wacht wordt. Hoe mooi is het dat je jezelf kunt 

zijn? Dat is ook waarom het verhaal van Kees 

bij Beau me direct aansprak. Ik ben daarna 

de livestream gaan kijken en die raakte me. 

Mensen in normale kleding, allemaal verschil-

lend, maar ze droegen allemaal de liefde van 

God uit. En de worship sprak me aan. Muziek 

is belangrijk voor me, ik kan er mijn emotie in 

kwijt. 

Ik ben in september naar de eerste live-dienst 

in Apeldoorn geweest. Bewust alleen, ik had 

nog maar net besloten bij mijn man weg te 

gaan en de emoties zaten hoog. Ik heb zo ge-

huild! Ik moet vaak huilen tijdens een dienst, 

ook tijdens de livestream. Het komt zo binnen. 

Ik denk er nog lang over na en probeer toe te 

passen wat ik heb gehoord.” 

GEBED
Haar ontdekkingstocht deelt Willeke met een 

vriend die ook christen is. “Tegen hem heb ik 

vorig jaar zomer gezegd: ‘ik denk dat ik wil 

vragen of God mij wil aannemen als zijn kind.’ 

Hij heeft toen met mij gebeden. Dat eerste 

gebed was zo’n bijzonder moment. Ik voelde 

gewoon dat Hij bij me was. Maar ik vroeg me 

ook af: Ben ik wel goed genoeg? Kan ik wel 

scheiden? Kan ik wel werken op zondag? Het 

weinige dat ik vroeger heb geleerd is dat God 

Willeke (50) vertelt haar verhaal in een sfeer-

vol appartement in het oude centrum van Zut-

phen. Ze woont hier nog maar kort. Na een re-

latie van dertig jaar heeft Willeke vorig jaar de 

keuze gemaakt om bij haar man weg te gaan. 

Ze vertelt er geëmotioneerd over: “Ik geef niet 

snel op en ik heb geen ‘ja’ gezegd om op te 

geven, maar ik was steeds minder mezelf. In 

voor- en tegenspoed betekende in ons geval 

dat we de voorspoed samen deelden en dat ik 

de tegenspoed op mijn schouders droeg.”

ATHEÏSTISCH
In deze moeilijke tijd heeft Willeke veel steun 

aan haar geloof. Een geloof dat ze nog maar 

net ontdekt heeft. Ze groeide op met ouders 

die ‘extreem atheïstisch’ waren, zoals ze het 

zelf omschrijft. Ondanks deze atheïstische 

opvoeding krijgt Willeke in haar jeugd wel iets 

van het christelijk geloof mee. “Onze buren 

hadden een reformatorische boekwinkel. Ik 

kwam er graag, er heerste blijdschap en rust. 

Ze waren wel streng, maar hun geloof uitte 

zich in de omgang met mensen: ze zagen het 

goede in anderen.”

“Mijn ouders waren juist een beetje veroor-

delend. De verhalen uit de Bijbel werden 

door hen beschimpt. Ze geloofden nog meer 

in Sinterklaas dan in God. Ik kreeg mee dat 

het verkeerd was, maar voelde: ergens klopt 

iets niet. Ik verwonderde me altijd als ik 

christelijke mensen ontmoette: waar komt 

die levenskracht vandaan? Ik ben me er de 

afgelopen jaren in gaan verdiepen en stelde 

straft. Nu merk ik dat Hij alleen maar liefde 

is. In december heb ik de introductiecursus bij 

Mozaiek055 gevolgd. Het was fijn om al mijn 

vragen en onzekerheden met Kees Kraayen-

oord te bespreken.”

CADEAUTJE
Willeke bouwt haar leven nu weer op en voelt 

zich daarin door God gesterkt. Haar huis – 

waar de tekst uit 1 Korinthiërs 13 een pro-

minente plek heeft – ziet ze als Zijn leiding. 

“Iedere dag als ik thuiskom ben ik zo dankbaar 

voor deze plek. Ik woonde hier nog maar net 

en had een nieuwe geluidsbox gekocht. Toen ik 

die had aangesloten begon er vanzelf muziek te 

spelen: ‘Vul dit huis met Uw glorie’. Dat zag ik 

echt als een cadeautje van God.”

Uit angst voor veroordeling deelt Willeke haar 

bekering niet direct met haar omgeving. “Het 

voelde alsof ik uit de kast moest komen. De 

reacties waren vaak verbaasd. Soms ook een 

beetje lacherig, of ze denken dat het een bevlie-

ging is. Maar als je daar rustig op in gaat, merk 

je dat mensen verzachten en ontstaan er vaak 

mooie gesprekken. Toch heb ik het een aantal 

mensen nog niet verteld. Zij zijn best radicaal, 

zoals mijn ouders vroeger. 

Ik leerde vroeger dat christenen ‘zieltjes willen 

winnen’, zeker als mensen kwetsbaar zijn. Ik 

vertel mijn verhaal, omdat ik van het stigma op 

gelovigen af wil. Dit is echt een keuze van me-

zelf. Ik heb het gevoel dat God er altijd al was, 

maar ik wist niet.” 

''Mijn ouders geloofden 

nog meer in Sinterklaas 

dan in God''

''Het voelde alsof ik 

uit de kast moest 

komen''
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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

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

“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

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!

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

Mijn leven overhoop beschrijft het 
indrukwekkende levensverhaal van Christa, 

die uit de brokstukken van haar leven 
nieuwe hoop, liefde en herstel vindt.

364 pagina’s | € 20,95 | www.tripleboeken.nl

DICHTBĲ • INSPIREREND • RAAK

A B

C D

E F

LEVENS-
VERHAAL 

VAN CHRISTA 
TOMASSEN-HEEK 

(MOZAIEK033)

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

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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D I Y

Tekst: Anja Diepeveen

Beeld: Unsplash, Adobe Stock

Zet de pionnen op het startvak van 
jullie spelbord. Geef ieder team een 

stapel met kaartjes, die gemaakt is 
door de leden van een ander team. 

Leg de kaartjes op een stapel met de
tekst naar beneden.

Begin het spel. Het team met de jongste deelnemer 
mag beginnen. Eén teamlid gooit de dobbelsteen en 
pakt vervolgens het bovenste kaartje van de stapel. 
Deze probeert binnen 30 seconden zoveel 
mogelijk woorden/namen van het kaartje te laten 
raden door zijn teamleden, door de woorden/
namen te omschrijven. Let op: je mag geen deel van 
de naam of het woord gebruiken dat op het kaartje 
staat! Het andere team houdt de tijd bij. 

Het team dat zijn pion het eerste 
over de finish heeft is de winnaar!

Na 30 seconden roept het andere 
team ‘stop’. Zoveel woorden/namen 
er geraden zijn, minus het aantal 
ogen van de dobbelsteen, zoveel 
vakken mag de pion op het bord 
vooruit worden gezet. Daarna is het 
volgende team aan de beurt.

DIY: 
een Bijbelse 
30 seconds

  Nodig:
- Minimaal 20 lege kaartjes 

   (papier in klein formaat)

- Zandloper of stopwatch

- Dobbelsteen

- Spelbord (van een spel dat je 

   thuis hebt of de achterkant van 

   de Family Box)

- Minimaal 2 teams van 

   minimaal 2 personen

- Voor ieder team een pion

- Eventueel: (Kinder)Bijbels

Stap 4

Stap 5

Geef iedere deelnemer ten minste 5 lege kaartjes. 
Op ieder kaartje moeten 5 woorden of namen 
geschreven worden. Dit moeten woorden of namen 
uit de Bijbel zijn. Bedenk wel dat deze woorden 
tijdens het spel door iemand omschreven moeten 
worden en door het andere teamlid geraden. 
Gebruik de Bijbel voor inspiratie.
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15 juni 2021
Interim Leiderschaps

Team gevormd

13 februari 2022
Van start met 3  diensten 

in Club Blu om 10.00, 12.30 
en 15.00 uur

13 juni 2021
Doopfeest Mozaiek(010)

12 januari 2021
Startteam ontmoet

Mozaiek0318

4

11 juli 2018
Gesprek met Mozaiek0318

‘A12 als Tempelbeek’
Advies: blijf bidden!

Begin januari 2021
God brengt 17

enthousiaste mensen 
bij elkaar 

3

09 januari 2022
New Year Drive Thru

met ongeveer 100 auto’s

911 oktober 2021
Locatie Club Blu

bekend (in 1989 gestart 
als Tomorrowland)

DE 10 VOETSTAPPEN VAN 010
Een reis, samen met onze grote Gids, die mensen in beweging brengt. Avontuur op 
onbekend terrein. De kaart, het Woord en de Heilige Geest, gaf ons richting.  
Wegwijzers (rood-witjes)  bemoedigden ons en voedden ons vertrouwen. Bij de 
Bron stonden we stil en openden we ons hart. Samen ontdekten we zoveel meer. 
God is ons voor gegaan, Hij is goed! Dank voor Zijn grote liefde en trouw!

Wandelen in Gods aanwezigheidIk word heel 
gelukkig van jou!

WWW.NO256.SHOP

Label Dot
nieuw Nederlands 
merk bij No256.

‘Jij mag er zijn’ in de gezelligste 
damesmodewinkel van midden nederland.

Dorpsstraat 256 - Scherpenzeel

Gezellig aan de koffi  etafel 
elkaar ontmoeten, ondertussen 

genieten van de ruime keuze 
aan modieuze modemerken 

en een prachtige voorjaar- en 
zomercollectie. 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 je 
je ook voelt; er is 

altijd wel iets passends 
voor jou. 

Want jij mag er zijn! 
Dát is het geheim van No256 

in Scherpenzeel!

‘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. ‘Shoppen bij 
No256 is een ware beleving’. 

P
parkeren voor 
de deur. wel 
zo handig!

BID JE MEE?
Jezus zegt: “de oogst 
is groot”. Bid dat
bouwers en zaaiers 
gaan opstaan.

1 april 2018
Pasen Mozaiek0318.
Drie gezinnen uit 010
krijgen het verlangen
voor Mozaiek010

10 oktober 2021
10 uur van gebed

voor 010
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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: Myrna Mondria

Beeld: Lisa Hoogmoed

“Je zou het vast niet denken, maar 

wij hebben huwelijkspastoraat 

gevolgd bij de start van ons 

huwelijk. Huwelijkspastoraat 

doe je als stel met een ander 

koppel. Dat zijn meestal mensen 

die al jaren getrouwd zijn en heel 

wat levenswijsheid en ervaring 

meebrengen. Het is heel mooi om 

gesprekken te voeren en te bidden 

met hen, die al gepokt en gemazeld 

zijn door jaren huwelijk. Andy en ik 

hebben elkaar hierdoor beter leren 

kennen en begrijpen. Wij hebben 

samen een stevig fundament voor 

ons huwelijk neergezet.”

Care; dit is de pijler binnen Mozaiek 

waar huwelijkspastoraat onder valt. 

Andere onderdelen van deze pijler zijn 

algemeen pastoraat, genezings- en 

gebedspastoraat, bevrijdingspastoraat 

en buddyschap (financieel, gezelschap, 

bij ziekte). 

Een warm hart en een luisterend oor 

zijn sleutelwoorden voor deze afdeling. 

Care vormen wij samen, Care is er voor 

en door delen.

In Lucas 5:17-20 wordt gesproken over 

mannen die hun vriend naar Jezus 

dragen, omdat hij verlamd is. Ze tillen 

hem door een gat in het dak om toch 

maar bij Jezus te komen. 

Zo mogen wij elkaar dragen én mogen 

we gedragen worden om met elkaar 

naar De Heere Jezus te gaan. Dat is 

elkaar liefhebben, dat is niet vreemd, 

niks om je voor te schamen of bang 

voor te zijn. 

Dat is dragen voor en door Mozaiekers. 

Dat is Care. Of heb je behoefte om 

jouw verhaal te mogen delen met 

iemand die je kunt vertrouwen? 

Of je nu heel jong, jongvolwassen, 

volwassen of al wat ouder bent, er 

is Care voor alle delen van Mozaiek. 

E-mail naar Care van jouw gemeente 

via care@mozaiekNUMMER.nl

“Care is er voor en door delen.”

   ANNE EN ANDY HOF

   UIT MOZAIEK0318
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M O Z A I E K  K E N I A

Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Compassion 

“Het is woensdag rond 5 uur in de 
middag Ik zit samen met mijn drie 
jongere broer aan de tafel in ons 
huis van klei huiswerk te maken. 
Mijn broer loopt naar het raam en 
roept: ‘de zon gaat weer onder, mag 
ik deze keer de lamp aanzetten?’ 
Tot voor kort betekende een 
zonsondergang dat het compleet 
donker werd in ons huis en dat mijn 
moeder een vuurtje bij het fornuis 
maakte en de kerosinelamp aan 
deed. Je moet weten dat het bij ons 
altijd om 7 uur ’s avonds binnen een 
halfuur pikdonker is. En dan was er 
nog maximaal twee uur licht, want 
we hebben niet zoveel geld om 
hout en kerosine te kopen. Dus we 

OVER MOZAIEK KENIA

Met ons project Mozaiek Kenia 

hebben we een relatie met 16 

partnerkerken in Marsabit en 

omgeving in het noorden van Kenia. 

Meer weten over Mozaiek Kenia en 

de mogelijkheden om het project 

te ondersteunen? Ga dan naar 

www.mozaiekkenia.nl voor meer 

informatie. 

gingen ook altijd op tijd naar bed, 
iets wat ik eigenlijk niet altijd even 
leuk vond. Ook stonk het vaak in 
huis en had ik tranende ogen van de 
rook. Dan moest ik naar buiten voor 
frisse lucht. 
Maar nu hebben via het 
Compassion project van de kerk 
twee lampen in ons huis gekregen! 
Zo tof. De lampen werken op zonne-
energie. Nu kunnen we als de zon 
ondergaat ons huiswerk nog steeds 
maken én ik mag nu ook wat langer 
opblijven! Ik heb vaak gebeden 
voor een echte lamp in ons huis en 
nu heeft God voorzien. God is zo 
groot, hij heeft letterlijk het licht bij 
in ons huis gebracht!”

“God heeft letterlijk het 
licht in ons huis gebracht!”

Verhalen van hoop

ZONNE-ENERGIE PROJECT
Bovenstaande is een bewerkt verhaal gebaseerd op de rapportages 
vanuit Compassion over de zonne-energie projecten in Kenia. 
In 2022 willen we in drie van onze projecten in Marsabit zorgen voor
 zonne-energie en daarnaast 300 gezinnen voorzien van en  zonne-energie 
kit.  Een kit bestaat uit een zonne-energiepaneel, oplaadpunt voor een 
mobiele telefoon en drie lampen (waaronder een zaklamp).  Deze lampen 
op zonne-energie zijn een duurzame oplossing waarmee de kinderen 
uit de projecten ook thuis licht hebben om hun schoolwerk te kunnen 
maken. Ook besparen de gezinnen zo op de kosten voor de kerosine. Voor 
de huishoudens worden draagbare systemen gebruikt zodat de veelal 
nomadische veehouder families ze eenvoudig mee kunnen nemen.  

DONEREN
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ADVERTENTIES
V O O R G A N G E R S

a leuk, iets nieuws!” 
Een gaaf event, een 
ontmoeting met een 

goede vriend(in) of een vakantieland 
waar je nog nooit geweest bent. 
Er zijn veel dingen waar we naar 
kunnen uitkijken. Dat geeft een 
goed gevoel van verlangen en 
verwachting. Maar, zeker in deze 
Coronatijd, kennen we ook allemaal 
het gevoel dat je krijgt als het 
verschoven wordt, en verschoven 
wordt, en verschoven wordt… Dan 
slaat het gevoel om in teleurstelling, 
boosheid, verslagenheid. Je geeft 
het langzaam op, laat ook maar… 
Je stopt dat verlangen (subtiel 
onbewust) weer terug ‘in de grond’, 
zodat je het niet meer ziet. 

Een tijd terug deelden wij een 
verlangen met Mozaiek0318: 
hoe mooi zou het zijn als er een 
Mozaiekgemeente in regio 071 komt 
(Leiden, Katwijk en omstreken)?! 
Het voelde alsof we een zaadje in de 
grond stopten. We wisten niet dat 
we 7 jaar zouden wachten totdat ons 
verlangen het levenslicht zou zien. 

Toen de tijd aangebroken was voor 
Mozaiek071, ging het ook geregeld 
anders dat wij hadden gedacht. Met 
mooie ontwikkelingen maar ook 
met tegenslagen. Momenten waarop 

Jarno Zange 
  'NEW BEGINNINGS'

Mozaiek071 

we dachten “waren we hier maar nooit aan begonnen” en 
momenten waarop God ons verraste en bemoedigde. In 
Jesaja 43:18-19 staat:

 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
 denk niet terug aan het verleden.
 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
 nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
 Ik baan een weg door de woestijn,
 maak rivieren in de wildernis.

God is het die verlangens in je legt. God is het die het laat 
groeien in het donker. God is het die het laat ontkiemen 
en tevoorschijn laat komen. Misschien raakt dit wel iets 
in jou wat je zo graag wil, maar diep hebt weggestopt, in 
jouw woestijn. Wil je dat verlangen opnieuw opmerken en 
aandacht gaan geven?

Persoonlijk heb ik de afgelopen tijd een bijzonder en 
onverwachts herstel mogen ervaren in een van mijn 
dierbaarste relaties. Iets wat jaren geleden gebeurd was kwam 
de afgelopen maanden opeens weer boven. Ik kwam tot het 
besef dat ik iets niet goed had gedaan en heb daar vergeving 
voor gevraagd. Dat zorgde voor herstel in onze relatie, een 
verlangen dat ik eigenlijk al weggestopt had, een herstel 
dat God nota bene gaf op de sterfdag van mijn bonusvader. 
Huilend in elkaars armen zeiden we: “op new beginnings”. 

God verrast. God is trouw. God brengt herstel en water in de 
woestijn. Hij heeft tijd. Hij is altijd bij je. En HIJ zal het doen. 
Op die God mag jij vertrouwen, in alle ontspannenheid. 

Tot slot twee luistertips: ‘Alles nieuw’ van Eline Bakker en het 
album ‘Beauty will rise’ van Steven Curtis Chapman. Ik wens 
je mooie “new beginnings”! 

Word pleegouder bij Timon
Willen jullie je huis openstellen voor kinderen en jongeren 
die niet langer thuis kunnen wonen? Júist in deze tijd zijn wij 
hard op zoek naar nieuwe pleegouders. Bezoek een online 
infosessie over pleegzorg!

Bied jij het 
welkom thuis 
dat zij zoekt?

deeljethuis.nlGa naar:

Doe de online pleegoudertest, 
ontdek of pleegzorg bij je past!

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

  Tot je dienst!
Jouw warme marktbakker 

Harold van de Pol& dochters 
vind je op de markt in:

Weesp (di)

Doorn (do)

Renswoude (do)

Ederveen (vr)

Leersum (vr)

Ochten (za)

Amsterdam (za)
Lindengracht

19780000438-Advertentier Harold vd Pol.indd   119780000438-Advertentier Harold vd Pol.indd   1 10-03-2022   10:5210-03-2022   10:52
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Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Everdien MolenaarDIENENDE GEZINNENFamilie Bast
Ieder een eigen taak
Elk gezinslid zit helemaal op 
zijn of haar plek in het team. Zo 
vindt Richard het schenken van 
koffie een mooi moment om met 
iemand in gesprek te gaan. Elke 
bezoeker krijgt van hem koffie, 
thee of limonade met een koekje 
én een glimlach.
Als lid van het Care team vindt 
Marleen het mooi om even op 
te lopen met mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Ze 
houdt ervan om een luisterend 
oor te zijn, om te bemoedigen en 
samen Gods leiding en hulp te 
zoeken in de situatie. In het team 
Welcome vindt ze het fijn om 
mensen welkom te heten, zodat 
ze zich gezien mogen weten. Op 
die manier kan zij iets van Jezus’ 
liefde voor ons doorgeven.
Guusje is buddy bij groep 1/2. 

Haar taak is om de leiding te 
helpen bij het verzorgen van 
de kidsdienst. Ze vangt de 
kinderen op, ondersteunt bij het 
knutselwerkje, speelt spelletjes 
en helpt bij het vertellen van het 
Bijbelverhaal.

Ook haar zusje Maartje is 
onderdeel van team Kids. Ze 
helpt met het verzorgen van een 
fijne dienst voor de kinderen van 
groep 1 en 2. Het contact met de 
kinderen vindt Maartje leuk. Ze 
stelt kinderen op hun gemak en 
zorgt dat ze zich thuis voelen.

Een zondag in huize Bast
Een drukke bedoening dus, als 
iedereen meehelpt. Richard 
vertelt hoe een zondag eruitziet 
wanneer het hele gezin een taak 
heeft: “Als we als gezin dienst 

De familie Bast uit Nijkerk is 
sinds de start van Mozaiek033 
deel van deze gemeente en 
als gezin actief betrokken. 
Ieder gezinslid heeft een 
bediening. Vader Richard (45) 
is deel van het koffieteam, 
moeder Marleen (43) dient bij 
Welcome en Care en dochters 
Guusje (15) en Maartje (13) 
helpen bij Kids.

Richard: Het is 
ontzettend leuk om 
door het koffieteam 
mensen te leren kennen 
en om bezoekers op 
welk vlak dan ook een 
echt welkom te geven. 
Elke week zeggen we: 
‘Je bent welkom zoals 
je bent, en zo is het!’

Marleen: Meewerken is een mooie manier 
om in de grote gemeente die we zijn, anderen 
te leren kennen. Doordat je in de vaste teams 
met elkaar optrekt, zie je elkaar regelmatig. 
Dat geeft verbinding. Verder hebben wij in 
Mozaiek033 een heel fijn en warm kerkelijk 
thuis gevonden waar we graag aan willen 
meebouwen.

Guusje: Helpen bij Kids is erg 
leuk en gezellig! Als je binnen 
Mozaiek033 nog een taak zoekt, 
raad ik Kids-werk zeker aan!

Maartje: Het is leuk om 
te doen en het is ook 
een heel gezellig team!

hebben, gaat de wekker vroeg. 
Om 8.30 uur verzamelt mijn team. 
Dan beginnen we met gebed, 
waarna wij alles klaarzetten om 
de koffie/thee en limonade aan te 
kunnen bieden.”
Ook Marleen is één keer per 
maand aan de beurt. “Voordat 
de dienst start, beginnen we als 
team met ontmoeting en gebed. 
Daarna zetten we nog wat spullen 
klaar en druppelen vaak al de 
eerste bezoekers binnen. Als 
team verdelen we ons over de 
zaal en het gebouw om mensen 
vanaf de voordeur tot aan hun 
plaats te begeleiden. Door onze 
shirts zijn we ook een duidelijk 
aanspreekpunt. Het belangrijkste 
is om echt de mensen te zien; een 
praatje, een glimlach of ‘welkom, 
goed dat je er bent.’”

Guusje zit samen met haar zus 
Maartje in een team. “Elke vierde 
zondag van de maand verzamelen 
we om 8.30 uur onder de 
sporthal. Hier komt het hele team 
bij elkaar. We bespreken eerst de 
dienst en bidden kort met elkaar. 
Daarna nemen we de spullen mee 
naar het Corlaer college en zetten 
we alles klaar voor de kinderen. 

Aan het begin van de kidsdienst 
spelen de kinderen. Daarna 
vertellen we het Bijbelverhaal 
en maken de kinderen een 
knutselwerkje. Aan het einde is 
er ook nog tijd om te spelen. Als 
de dienst is afgelopen ruimen 
we alles op en bespreken we de 
dienst nog na.”

P O R T R E T
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'Klaarstaan voor  de ander

‘Dat we  allemaal iets
kunnen doen wat bij

ons  past en waarmee
we iets voor  Mozaiek
kunnen betekenen, tot 

opbouw van Gods Koninkrijk. 
Dat vinden wij zo mooi!’

‘Mozaiek is ons
kerkelijk thuis 
waar we Godsliefde ervaren

en waar we 
graag aan 

willen meebouwen’

We zien het steeds meer 
bij Mozaiek; een aantal 
enthousiastelingen 
uit hetzelfde gezin die 
maandelijks op zondag 
meehelpen. We vinden het 
mooi en bijzonder om te zien 
dat er, naast het meebouwen 
aan Mozaiek, ook een 
saamhorigheidsgevoel 
ontstaat bij zo’n gezin! 
Lijkt het jullie ook leuk 
om als gezin te dienen bij 
Mozaiek? Neem dan contact 
op met jouw gemeente.

 is klaarstaan  voor Hem'
Gebaseerd op Mattheus 25:40

- Familie Offereins

- Familie van der Schaaf

- Familie Bast 

P O R T R E T
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www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

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.

“…OMDAT JIJ 
HET VERSCHIL 
KUNT MAKEN”

info@krachtvanverschil.nl 
www.krachtvanverschil.nl
06-42557154

Mensen in hun kracht zetten. Zodat ze groeien 
en tot bloei komen. Kracht van Verschil is een 

coachingswerkplaats waar gewerkt wordt vanuit de 
liefde van Jezus om jou door inzet van je kwaliteiten 
perspectief te bieden. We willen jou laten stralen om 

datgene te doen waarvoor jij op aarde bent. 

LIFECOACHING - LOOPBAANCOACHING
LEIDERSCHAPSCOACHING - TEAMCOACHING

ORGANISATIEONTWIKKELING

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

Kan jij of jouw bedrijf iets betekenen 
voor kwetsbare mensen 
in de samenleving?

Neem contact op met Willeke de Bruin, 
Relatiemanager Bedrijven van 
Leger des Heils Midden-Nederland. 
willeke.debruin@legerdesheils.nl

Scan mij
Samen staan
we sterker 

ADVERTENTIES
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IEDEREEN IS WELKOM BIJ HET KRUIS
Joke Hofman – en met haar vele anderen 
– verlangt ernaar Gods liefde te mogen 
laten ervaren in de regio Rijssen. Een 
liefde die ze zelf ervoer toen ze in 2018 
met haar gezin Mozaiek0318 bezocht. 
“Dat voelde als thuiskomen. Dat wens ik 
de regio Rijssen toe – een kerk waar je 
geraakt mag worden door de liefde van 
God. En de genade, kracht en het wonder 
van het Kruis mag ervaren,“ vertelt Joke. 
Samen met een zuster bad ze al ruim een 
half jaar voor de regio, toen ze een droom 
kreeg. “Ik zag een grote ruimte zonder 
drempels. Er kwamen gewonde mensen 
binnen. De één kwam op krukken, de 
ander had duidelijk last van zijn hart, 
iemand was gewond aan zijn zij, weer een 
ander werd op een brancard naar binnen 
gedragen. Iedereen die binnen kwam, 
werd naar het Kruis gebracht. Onder aan 
het Kruis werden de wonden verzorgd, 
er werd voor mensen gebeden, iedereen 
werd geholpen.” 

GOD OPENT DEUREN
De droom voelde als een bevestiging. 
Eén van de vele bevestigingen die Joke 
kreeg. Er werd een bericht naar de 
voorgangers van Mozaiek0318 gestuurd. 
Ondertussen bad Joke: “God, als dit niet 
van u is, sluit dan nu de deur.” Echter, 
God opende de deur. “We kregen 
contact met Ido Buwalda. Ons verhaal 
had het voorgangersteam geraakt en 
ze beloofden dat als we 50 mensen 
bij elkaar zouden krijgen, ze zonder 
verdere verwachting bij ons op bezoek 
zouden komen. Enerzijds dachten we 
‘waar zijn we aan begonnen?’, maar 
voelden tegelijkertijd heel sterk dat we 
niet anders konden dan naar God te 
luisteren en Hem te volgen. Toen kwam 
de volgende bevestiging: diezelfde dag, na 

WIJ ZIJN VRIJ DOOR ZIJN BLOED
De tekening hangt in de woonkamer 
van de familie Hofman. Er is veel op 
te zien. Er is een ketting die verbroken 
wordt door de Geest van God die 
eroverheen ademt. Een fles als symbool 
voor verslaving. Het hart van Jezus is 
getekend, net als een Bijbel. En heel 
veel mensen, ze lopen allemaal naar een 
gebouw. Het gebouw is het kleinste op de 
tekening. “Biddend werd ons duidelijk dat 
het gebouw zo klein is getekend, omdat 
wijzelf het kerkgebouw zo belangrijk 
hebben gemaakt. Het Kruis is het grootst 
en het belangrijkst. Daar mag herstel 
en genezing plaats vinden. Je ziet ook 
iemand die zijn armen wijd uitstrekt en 
in de vrijheid staat. Wij zijn vrij door Zijn 
bloed, Hij heeft het voor ons volbracht.”

VAN WEILAND NAAR DISCOTHEEK
Die eerste dienst vond plaats in 
het weiland naast het huis van de 
familie Hofman. Dat werd meteen 
een doopdienst, waarbij wel 250 man 
aanwezig was. Met de tijd bracht God 
mensen op het pad van Joke en haar man 
Arno. Er is een Interim Leiderschapsteam 
gevormd en er zijn veel vrijwilligers die 

“Je bent  welkom
zoals je bent. 

Zonder oordeel, 
want het is 

volbracht!”

“De droom voor Rijssen en regio is dat 

iedereen (aan)geraakt mag worden met de 

liefde van God en de genade, kracht en het 

wonder van het Kruis mag ervaren.”

Tekst: Wilma Koppenaal

Beeld: Saskia Hofman

DE REIS VAN MOZAIEK0548

Mozaiek0548 ‘kerkt’ in discotheek 

Lucky in Rijssen. Een bijzondere 

locatie voor een kerk. Zeker in de regio 

Rijssen. De reis van Mozaiek0548 is dan 

ook een bijzondere reis. Vol verlangen 

en bevestiging. Na een lange periode 

aanhoudend gebed voor de regio, 

kreeg Joke Hofman, deel van het ILT, 

een droom.

het contact met Ido Buwalda, kregen we 
een appje van een profetisch tekenares. 
Zij wist niet waar wij mee bezig waren. 
Haar tekening beschreef precies ons 
verhaal. De tekenares vertelde dat ze 
tijdens het tekenen naar een preek van 
Ido Buwalda luisterde – dat ervoeren we 
als een extra knipoog van God.” 

aan de bouw van Mozaiek0548 bijdragen. 
De samenkomsten vinden nu plaats in 
discotheek Lucky, waar de livestream 
gekeken wordt.

GOD WERKT OP ZIJN MANIER
Rijssen is een regio met veel traditionele 
kerken. De stap om in een discotheek 
samen te komen is dan ook niet maar 
zomaar genomen. In de zoektocht naar 
een locatie kwam discotheek Lucky 
echter op bijzondere manieren naar 
voren. “We kregen op veel manieren 
bevestiging dat Lucky de plek moest 
worden voor Mozaiek0548. Toen onze 
penningmeester na een droom en veel 
gebed ging praten met de eigenaar van 
Lucky, had hij een bedrag in zijn hoofd 
voor de huur van de ruimte. Na een 
goed gesprek noemde de enthousiaste 
eigenaar dat exácte bedrag. We zien dat 
de locatie ook groepen trekt die juist 
nieuwsgierig zijn. We hebben ervaren dat 
ook in Rijssen God op Zijn manier werkt 
en wij willen Hem daar in volgen. We 
staan steeds opnieuw vol verwondering. 
Gods liefde is onvoorwaardelijk, die 
mag je aannemen. Dat geeft rust en dat 
gunnen we iedereen. In april verwachten 
we onze eerste ‘eigen’ fysieke dienst te 
houden. Of discotheek Lucky de plek 
voor Mozaiek0548 blijft? Dat alleen weet 
God!”
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Antwoord: Meer kon u 
niet geven, dan u hele 

leven, dank u wel

KUIKEN
VOUW- 
WERKJE

NODIG: 
•   2 vierkantje 

gele blaadjes, 

2 verschillende  

formaten

• Wit, rood en   

   oranje/rood 

   papier

• Lijm

• Eventueel een 

   groot blad om 

   het kuikentje 

   op te plakken

Doen:
Vouw van beide gelde blaadjes 16

 vierkantjes. (Dit doe je 

door het blaadje 

dubbel te vouwen en 

dan de buitenkant 

weer naar het mid-

den te vouwen, een 

kast. Dit doe je ook 

met de andere kant 

van het blaadje.)

Vouw de 4 hoeken 

een half vierkantje 

naar binnen en plak 

deze vast aan de 

achter kant. 

Doe dit met beide 

gele blaadjes.

Nu heb je een buik 

(het grote gele blaadje) en een hoofd (het 

kleine gele blaadje).

            knip van oranje/rood    

        papier een snavel en   

       pootjes.

                    Knip van wit en 

            blauw papier een 

           oogje.

                       En je kuikentje is 

           klaar. Je kunt  

                        eventueel het 

                       kuikentje nu nog op 

                       een groot blad    

                       plakken.

1

2

3

5

Weet jij wat er in het midden staat? Verbind de getallen 

met elkaar. Daarna mag je de kleurplaat inkleuren!

4

Aan de slag!

ZO MAAK JE HET!
Wat heb je nodig?

• Dun ijzerdraad

• Strijkkralen

• Mooi lint

• Kuikentje (te koop bij      

de Action)

1. Knip met een tangetje een 

stuk ijzerdraad af. Rijg dan de 

strijkkralen aan het ijzerdraad 

in de kleuren die je zelf mooi 

vindt.

2. Buig het ijzerdraadje in de 

vorm die je wilt, bijvoorbeeld 

een cirkel of een eivorm.    

3. Draai aan de bovenkant de 

uiteinden van het ijzerdraad 

even om elkaar heen zodat ze 

goed vast zitten en doe er een 

mooie strik omheen. 

4. Plak onderin de hanger het 

kuikentje en geef de hanger 

een mooi plekje!

Je kunt in plaats van het 

kuikentje ook een mooie 

paastekst opschrijven (bv Jezus 

leeft) en erin plakken.

Bron foto’s: pinterest

VROLIJKE PAASHANGER

Bron: Eigenhandig Workshops

Maak hier jouw creatie! HANDLETTERING
Lees Johannes 3:16 en schrijf de 

tekst op jouw creatieve manier 

op. Hiernaast zie je een 

voorbeeld van hoe je dit kan 

doen. Niet zo fan schrijven?

Je kan ook een tekening bij de 

tekst maken!

Wat heb je nodig?
• Gekleurd papier

• Schaar

• Zwarte stift en potlood

• Een rond glas of ronde beker

• Een stuk touw of een lint

• evt. mooie gekleurde kraaltjes

VEEL 
PLEZIER!

1. Zet de beker of het glas ondersteboven op 

het gekleurde papier en trek met een potlood 

de ronde vorm over. Doe dit zes keer.

2. Knip alle cirkels uit en vouw ze dubbel. Plak 

steeds twee helften aan elkaar. Voordat je de 

laatste helften aan elkaar maakt om de cirkel 

rond te maken, doe je het touw of lint ertussen.

3. Knip een klein snaveltje uit en plak dit 

tussen twee helftjes: zorg dat het een beetje 

uitsteekt. Maak met de zwarte stift een oogje 

en je kuikentje is klaar!

4. Doe dit een aantal keer en je hebt een slinger 

vol met kuikentjes. Als je het mooi vindt, kun je 

tussen de kuikentjes telkens een mooi kraaltje 

aan het draad knopen.
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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. 

O V E R  M O Z A I E K

*
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 
(di en vrij-morgen) • www.mozaiek033.nl
SAMENKOMSTEN
Wekelijks op zondag in Sporthal Corlaer, 
Henri Nouwenstraat 4 in Nijkerk.

VOORGANGERSTEAM 
Joël Treuren en Job Vink. 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl
SAMENKOMSTEN 
Wekelijks op zondag in het Stichting DAP-
gebouw, Schorpioenstraat 6 in Apeldoorn. 

VOORGANGERSTEAM 
Jarno Zange en Martijn Rutgers 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek071.nl • www.mozaiek071.nl
SAMENKOMSTEN
Wekelijks op zondag in Kruispunt, 
Schoolstraat 2 in Voorschoten.

VOORGANGERSTEAM
Jan-Willem Bosman, Ies Maaswinkel 
en Eline van de Woestijne.
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek010.nl 
 www.mozaiek010.nl
SAMENKOMSTEN
Wekelijks op zondag in Club Blu, Prins 
Alexanderlaan 37 in Rotterdam.

VOORGANGERSTEAM 
Joël Boertjens en vacant
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
SAMENKOMSTEN
Wekelijks op zondag in CSB Amsterdam, 
De Cuserstraat 3 in Amsterdam.

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

VOORGANGERSTEAM 
Martha Jansen van Rensburg, Kees 
Kraayenoord, Johan Ravesloot en 
Nelinda Troost.
RAAD VAN OPZIENERS  
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.

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

Iedere zondag is er een 

online kidsdienst met Ollie 

en Sophie om 9.00 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. 
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APRIL 2022
Mozaiek Magazine 25 verschijnt in een oplage van 
7.000 exemplaren. Via www.mozaiek.nl/magazine 
kun je de uitgave tevens downloaden. 

REDACTIE
Ian Baker, Sanne van Deelen, Anja Diepeveen,  Emiel Hop, 

Annemarie Kok-van Twillert , Wilma Koppenaal, Job Kramer,  

Anneloes Mauer,  Everdien Molenaar, Myrna Mondria, Hilde 

Stapert, Flavia Vegter-Mercelina, Martin de Wit.

FOTOGRAFIE
Marjoke Boertjens, Luther Hartog, Saskia Hofman, Lisa 

Hoogmoed, Everdien Molenaar, Regina van de Munt

OPMAAK
Mascha de Graaf

DRUKWERK
Joost Westerink, Quality Dots

ADVERTENTIEBEHEER
Nicole Kraayenoord

Adverteren in Mozaiek Magazine?
Ga naar www.mozaiek.nl/magazine 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 privé́ 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. in digitale vorm of 
online) of in een RTV-uitzending. 

OPLOSSING PUZZEL

REAGEREN? 
Of heb je een tip? Mozaiek 

Magazine is bereikbaar via  

magazine@mozaiek.nl. 

C O L O F O NB 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 geven 
aan hen die dat nodig hebben 
binnen en buiten onze gemeenten.  

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

MOZAIEK KENIA
Als Mozaiek gemeenten mogen 
we meehelpen in het oplossen 
van de nood in het noorden van 
Kenia: Marsabit en omgeving. We 
zijn ervan overtuigd dat God van 
dit vergeten gebied een plaats van 
hoop kan maken. Hierbij werken 
we samen met Compassion en de 
lokale kerk.
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

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

WAY
Wij geloven dat je er als
jongere mag zijn, je hoort 
erbij en je bent geliefd! 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.

LOVE2MEET
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. 
Ben je benieuwd welke Love2Meet 
groepen er bij jou in de buurt zijn? 
Ga dan naar de website van jouw 
gemeente voor meer informatie en 
meld je aan!

TO BE – TO BELONG 

– TO BE LOVE(D)

  WELKOM ZOALS JE BENT 

  INTRODUCTIECURSUS  

  MOZAIEK

  GODS LIEFDE UITDELEN

(ONLINE) ALPHA
Ben je op zoek naar de zin van je 
leven? Vraag je je soms af of er meer 
is tussen hemel en aarde? Vind 
je het leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten, fysiek of online? En 
houd je van een goed gesprek? Of 
wil je je gewoon eens verdiepen in 
het christelijk geloof? Dan is een 
(online) Alpha cursus iets voor jou! 

HET CHRISTELIJK

 GELOOF ONTDEKKEN
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Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

MAAK DIT HUIS TOT  

WAAR U TASTBAAR AANWEZIG BENT; 

VOL VAN UW GLORIE, 

VOL VAN UW NAAM. 

ALLES WORDT STIL, 

SLECHTS ÉÉN STEM SPREEKT ONS AAN. 

MAAK DIT HUIS TOT EEN HUIS VAN GEBED.

een huis van gebed,


