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ls ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, 
dan is het dat je leven in de meeste 
gevallen anders loopt dan gedacht. 
We kunnen wel plannen maken, 

voornemens hebben aan het begin van een jaar en 
bedenken waar we over vijf jaar staan. Maar hoe 
vaak worden die plannen waargemaakt, worden 
die voornemens ook echt verwezenlijkt? Bij mij 
liep het ook anders dan gedacht. Eerst voelde 
dit oncomfortabel. Maar ik heb het uiteindelijk 
kunnen gaan zien als ‘de verrassing van God’. 

Ik moest hieraan denken toen ik langs de inhoud 
van dit magazine ging. In dit nummer staan 
veel verhalen van mensen, wiens leven een 
verrassende wending nam. Verrassend voor 
henzelf en tot eer van God. In het bijzonder 
dacht ik aan de wending, die beschreven wordt 
in het levensverhaal van Deborah Vlot. Soms is 
de wending een hele onaangename verrassing 
en bezorgt deze je honderd vragen aan God. 
Hoe bewonderenswaardig om te lezen dat 
Deborah vasthoudt aan God. Maar het schuurt 
als ik dan toch weer terugdenk aan die andere 
levensverhalen met prettige verrassingen.  

God verrast ons meer, naarmate wij Hem daar 
meer ruimte voor geven in ons leven. Dat vraagt 
dan wel om loslaten, om minder met onze 
planning bezig te zijn. En dat is soms best lastig. 
Maar de moeite waard, vind je niet?

 4 God Aanbidden 
  PARELKIDS

 6  WELKOM 
            Matthias en Kirsten van Ee

 7  GEMEENTELEVEN

 11  WELKOM Jouke Vink

 12 NIEUWE VOORGANGERS

              Eline & Marcel
 
     17  Puzzel

 18  VAN ELKAAR HOUDEN 
            Love2Meet

 21  COLUMN Ian Baker
 
 22  PORTRET Deborah Vlot

 28  DIY Schrijftips voor je sponsorkind

 31 FACTS Mozaiek020

 32  ONZE OMGEVING DIENEN

  Geven is ontvangen

 34  MOZAIEK KENIA 
 
 37  VAN DE VOORGANGERS 
  Arjen ten Brinke

 38  PORTRET 
            Rob de Boer 
 
 42  RVO MOZAIEK010

 46  Kids

 49  MOZAIEK GROW

    50  OVER MOZAIEK

Anja

A

Anja Diepeveen  

Eindredacteur  

Mozaiek Magazine

REDACTIONEEL

2



IN HOU D

32

10

31

18

38

12

28

3



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

4



Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Jan van Ravenhorst

PARELKIDS 
FEESTJE

Samen God aanbidden in 
het klein, ook dat is Mozaiek. 
Zondag 18 september was er 
een klein feestje in Mozaiek 
Centrum: speciaal voor onze 
Parelkids. Een groep kinderen 
die net even wat andere 
aandacht nodig heeft dan in 
de reguliere kinderdiensten 
aangeboden kan worden. Het 
was een leuke ochtend met 
ballonnen, lekkers, schmink, 
spelletjes én bezoek van Ollie 
en Sophie. 
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1 Hoe zijn jullie bij Mozaiek terecht 

gekomen? 
Kirsten: Uit nieuwsgierigheid bezochten 
we Mozaiek0318. Ik was heel erg onder 
de indruk van het enthousiasme. 
Mozaiek bruist en daar wilde ik meer 
van. Matthias: We vroegen God de weg 
te leiden en dat deed Hij heel duidelijk 
via een droom en een ontmoeting die 
daarop volgde. 

2 Hoe ziet jullie dagelijkse leven 

eruit?  
Matthias: Ik heb een aannemersbedrijf 
en zit veel op kantoor. Het liefst vul ik 
mijn dag met netwerken. Ik zorg altijd dat 
ik ’s avonds met eten thuis ben. Kirsten: 
Ik ben gestopt met werken en fulltime 
moeder voor onze zoon Matz (10) en 
dochter Saar (8). Heerlijk om elke middag 
een open huis te zijn voor vriendjes van 
onze kids.

3 De derde pijler is ‘Onze 

omgeving dienen’. Op 

welke manier dienen jullie je 

omgeving?  

Matthias: We zijn echte 
‘mensen-mensen’. 
Ons huis staat voor 
iedereen open. 
Mijn hart ligt in 
het bijzonder 
bij jongelui. 
Kirsten: Ik zing 
graag en werd 
gevraagd om 
auditie te doen. 
Vanaf oktober zing ik 
mee met de band, daar 
heb ik erg veel zin in! 

W E L K O M !

Elke editie stellen we een aantal vragen aan een 

nieuw deel van Mozaiek. Matthias en Kirsten van Ee 

beantwoorden zeven vragen over hun bezigheden, 

geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Tekst: Wilma Koppenaal

Beeld: Regina van de Munt

Leeftijd: 49 en 39 jaar | Woonplaats: Woudenberg  

MATTHIAS & KIRSTEN VAN EE

4 Wat is voor jullie het fijnste 

moment van de dag?   
Kristen: ’s Avonds lekker eten en naar 
elkaars verhalen luisteren. Matthias: De 
ochtend, ik sta vroeg op en bereid de 
dag voor. Dan drinken we samen koffie 
voordat de drukte van de dag begint. 

5        Wat is je favoriete Bijbeltekst?                                     

Kirsten: Ik heb niet één favoriet. 
Spreuken vind ik een fijn boek om uit te 
lezen.

6 Welk lied is voor jou 

bijzonder en waarom?                                                     

Matthias: Zegekroon! De boodschap dat  
we waarlijk vrij mogen zijn vind ik zó mooi.

7 Wat is het grappigste of 

leukste dat jullie hebben 

meegemaakt in Mozaiek?                                                       

Matthias: Ik mocht tijdens een dienst 
een getuigenis geven. Daarna kwam er 

een man van 71 naar ons toe. Hij was 
voor het eerst in de kerk, meegenomen 
door zijn buurman. Ik bad met hem en 

vroeg of hij zijn leven aan 
Jezus wilde geven. ‘Ja!’ 
antwoordde hij.  Kirsten: 

Het enthousiasme raakt 
mij en maakt elke 

zondag weer een 
feestje. ‘Je mag 

komen zoals je 
bent’ is voelbaar. 
En onze kids 
zijn helemaal 
op hun plekje. 
Wij voelen ons 

erg vertrouwd in 
Mozaiek0318.

MOZAIEK033 KIDS 
SUMMER PARTY
Mozaiek kids genoten 
samen met Oekraïnse 
kinderen van spelletjes, 
superheldenmaskers 
en capes knutselen, 
dansworkshop en meer. 
Alles in het thema "jij 
bent een held", want 
dat zijn ze!
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G E M E E N T E L E V E N

Mozaiek036

*  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@mozaiek.nl. 

23
 baby’s geboren

In mei t/m augustus zijn er 

75 
nieuwe delen ingeschreven*

24 
stellen getrouwd

  MOZAIEK IN GETALLEN  GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Dankbaar voor een mooie startdienst vanochtend met onze live Worship-band! 
Wat mooi om met zoveel mensen dit nieuwe seizoen te beginnen. We mochten 
onze coordinatoren voorstellen en voor hen en Arjen bidden. Op naar het nieuwe 
seizoen! #mozaiek036 #samenkerk

Mozaiek055

Laten we samen nog even terugblikken naar onze Love2Meet-markt van 
afgelopen zondag! Wat was het een succes en wat hebben al mooie aanmeldingen 
binnengekregen bij onze groepen. #mozaiek055 #love2meet
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G E M E E N T E L E V E N

START VAN 
HET SEIZOEN

Na de zomerperiode is er in september weer een 
nieuw seizoen van start gegaan. We kijken uit 
naar wat God ons gaat brengen. Bij verschillende 
gemeentes is de start gevierd met een 
startmoment met, door en voor de delen.

 MOZAIEK0548

 MOZAIEK020

  MOZAIEK071

  MOZAIEK010

 MOZAIEK0318
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G E M E E N T E L E V E N

RIA SCHREUDER
Ria draagt dag in dag uit 
een kleine kei in haar 
broekzak ter herinnering 
aan Gods aanwezigheid.  
“ALS IK HET VASTPAK, 
WEET IK: HIJ IS ERBIJ.”
Ria was geraakt na 
het verhaal van Martin 
Koornsta, waarin hij 
vertelde hoe je je eigen 
reus verslaat zoals David 
Goliath versloeg.  
“Het verhaal bemoedigde 
mij, David die enkel een 
kei en Gods aanwezigheid 
nodig had om te 
overwinnen. Vorig jaar 

zomer gaf mijn 
dochter mij een 
kleine kei in de 
vorm van een 
hartje. Sinds 
die dag draag 

ik hem altijd bij 
mij, iedere dag. Ik 

weet dat Jezus er altijd 
is, maar door dit steentje 
wordt Zijn aanwezigheid 
tastbaar. In emotie grijp 
ik altijd even naar de kei, 
dan weet ik: Ik doe het niet 
alleen. Hij is erbij.”

  MIJN GELOOFSVOORWERP

''Door dit steentje wordt Zijn 
aanwezigheid tastbaar'

TIP DE REDACTIE
Heb je zelf een bericht voor deze 
pagina’s? Stuur een e-mail naar 
magazine@mozaiek.nl. 

o          p 4 september is Peter van der Mark ingezegend als 
voorganger van Mozaiek0521 (Steenwijk). Onze gemeente 
groeit en we voelen ons gezegend dat er inmiddels voor 

bijna elke bediening een coördinator is gevonden. Naast deze groei 
zien we ook een verlangen naar Jezus; we mochten tijdens de 
nationale doopdienst in Mozaiek0521 vier mensen dopen. Tot slot 
zijn we dankbaar dat het Worshipteam op volle toeren draait wat 
ons de mogelijkheid geeft om God alle eer te geven voor alles wat 
Hij ons geeft.                                                                                                              

     Op 12 juni hebben we een geweldige Meet Up gehad waarin we 
samen hebben gegeten en er ruimte was om te wandelen, te 
spelen of te voetballen. Het was een mooi samen zijn waarin we 

elkaar hebben mogen ontmoeten. Binnenkort hopen we weer een 
nieuwe Meet Up te organiseren.

 NIEUWS VANUIT MOZAIEK0521
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G E M E E N T E L E V E N

WAY HANGOUT
MOZAIEK CENTRUM

Om de twee weken is er 
na de tweede dienst van 
Mozaiek0318 een Hangout 
voor de jongeren in Mozaiek 
Centrum. Hier kunnen ze 
samen napraten, chillen en 
een spelletje spelen. 

p 8 en 9 september jl. was er een 

gebeds2daagse met alle Mozaiek 

voorgangers en hun partners. Het was een 

tijd van ontmoeting, gebed, aanbidding, 

bemoediging en verbinding met elkaar.  

Martha Jansen van Rensburg: “God verraste ons tijdens 

deze dagen opnieuw in de verwachting die Hij in ons hart 

heeft gelegd. Het was heel fijn om te ervaren hoe thuis en 

veilig we ons allemaal samen voelden, ook al was het voor 

sommigen de eerste keer. Dat is kerk zijn - welkom, veilig, 

geborgen.”

O

  GEBEDS2DAAGSE      

 MET ALLE VOORGANGERS

Dat is kerk zijn 
- welkom, veilig, geborgen.”
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W E L K O M !

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

Mozaiek. Jouke Vink beantwoordt zeven vragen over zijn bezigheden, 

geloof en eerste ervaringen met Mozaiek. 

Tekst: Annemarie Kok

Beeld: Jouke Vink

Leeftijd: 37 jaar  | Woonplaats: Bunschoten (‘Welkom voor een bakkie!’)

1 Hoe zijn jullie bij Mozaiek terecht 

gekomen?  
We zijn een paar keer in Mozaiek033 
geweest. Ik was meteen om, maar mijn 
vrouw had moeite met losweken uit de 
oude gemeente. Na corona zijn we weer 
naar Mozaiek gegaan en hadden we 
allebei direct het gevoel: dit klopt, we 
zijn er.

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven 

eruit?  
Ik ben getrouwd met Heleen, heb twee 
zoons (6 en 3) en een hond. Ik werk als 
barista en doe twee a drie keer per week 
aan crossfit. Daar word ik heel gelukkig 
van. En ik zing. Dat doe ik ook 
regelmatig in kerkdiensten.

3 Wanneer sta jij 

stil bij je geloof?                                            

Ik beleef mijn geloof in muziek. 
Daar kom ik thuis, ben ik dicht bij 
God. Ik sta tijdens de dienst vaak 
met tranen in mijn ogen, dan denk 
ik: kan ik het nou serieus niet 
drooghouden?! Het raakt 
me diep; zo’n grote God 
die ook van mij houdt!

4 De tweede 

pijler van 

Mozaiek is 

‘Van elkaar 

houden’. Van 

wie hou jij 

het meest?   
                        

Toch van mijn kinderen. Lullig om te 
zeggen, want in eerste instantie zou je 
denken: mijn vrouw. Maar ik zou niet 
kunnen kiezen! Mijn oudste zei eens: 
‘Ik hou het meest van de Heere God’. Ik 
wou dat ik het kon zeggen. Het klopt 
wel, maar het voelt als kiezen. Kinderen 
zijn daarin lekker puur.

5         Wat waardeer je het meest in 

andere mensen?  
Echtheid. Mensen laten zichzelf niet 
zo snel echt zien, ikzelf ook niet. Als je 
je openstelt kun je op je hart getrapt 
worden, maar echte gesprekken en 
mooie ontmoetingen ontstaan als je de 

angst daarvoor loslaat. 

6 Welk boek of welke 

film heeft indruk op je 

gemaakt?    
Ik lees niet veel, maar ben nu 
bezig in ''Aanbidden met hart, 

hoofd en handen''. Daar word ik 
echt heel blij van.  

7 Wat is het 

grappigste 

of leukste dat 

je ooit hebt 

meegemaakt 

in Mozaiek?                    

Absoluut het 
afscheid van Arjen 

ten Brinke. Hazes 
in de kerk vond ik 

heel grappig.  

JOUKE VINK 

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. 
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‘ONTDEK DE 
VEELKLEURIGHEID EN 
GROOTHEID VAN GOD’

P O R T R E T
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Sinds mei van dit jaar 

is Eline voorganger van 

Mozaiek010. Marcel is 

in september gestart 

als voorganger van 

Mozaiek033. Hun nieuwe 

functie is niet het enige 

dat de twee gemeen 

hebben. Beiden hebben 

een weg met verschillende 

afslagen afgelegd voor 

ze op hun huidige 

plek terechtkwamen. 

Ze spreken er samen 

openhartig over.

Tekst: Annemarie Kok- van Twillert

Beeld: Everdien Molenaar

NIEUWE MOZAIEKVOORGANGERS ELINE EN MARCEL
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Marcel Koning

Voorganger Mozaiek033, 
bandleider, raadslid voor de 
ChristenUnie 

Leeftijd: 48 jaar
Woonplaats: Amersfoort
Thuis: getrouwd met 
Annemarie, vader van 
Nathan (18) en Mattias (15)
Hobby’s: fietsen en muziek, 
al is dat laatste meer dan een 
hobby

Als ik voorgangers Eline en Marcel 

uitnodig voor een interview, 

reageert Marcel direct met: 

‘Welkom in Amersfoort! Stad 

waar ik gemeenteraadslid ben en 

waar ik alle mooie plekjes ken.’ Op 

zijn aanraden spreken we af bij 

een van die mooie plekjes: Anna’s 

Smaakatelier, van Heel Holland 

Bakt-winnares – en Mozaieker 

– Anna Yilmaz, in een pittoresk 

straatje in de binnenstad van 

Amersfoort. Een fijne plek voor een 

open en eerlijk gesprek. 

Jullie hebben geen ‘traditioneel 

pad bewandeld naar deze functie. 

Hoe zijn jullie op deze plek 

beland?

Eline: ‘Ik heb ergotherapie 

gestudeerd. Ongeveer tien jaar 

geleden ben ik gestopt met 

werken. Ik ben gaan uitzoeken: 

wat ga ik met mijn leven doen, 

want ik had altijd al een verlangen 

te doen waarvoor God me 

geroepen heeft.  Het gaf mij ook 

de kans stil te staan bij wie ik 

ben, wat mij heeft gevormd en te 

ontdekken waar mijn identiteit 

ligt. Daarnaast ben ik  mij gaan 

bekwamen in het coachvak en een 

eigen praktijk gestart. 

Het was een intensieve weg, maar 

ik voelde wel: God is iets aan het 

voorbereiden, dat gaf mij rust en 

vertrouwen Uiteindelijk kwam in 

coronatijd Mozaiek, via de buis, 

op mijn pad en dat sloot haarfijn 

aan bij het verlangen dat er iets 

nieuws mocht gaan ontstaan 

in regio 010. Ik kwam in het 

Interim Leiderschapsteam (ILT) 

en voelde hoe ik hier op mijn plek 

zat. Ik merkte steeds meer dat 

God mij riep om tevoorschijn te 

komen, uit de boot te stappen en 

gehoor te geven aan Zijn roep om 

binnen Mozaiek010 voorganger 

te worden. En in dit hele proces 

werd mijn verlangen steeds 

groter hier ja tegen te zeggen. Een 

nieuw avontuur met God, omdat 

Hij al zoveel in en voor mij heeft 

voorbereid.

 Marcel: ‘Ik dacht in eerste 

instantie dat mijn plek in 

de politiek was. Ik werd 

woordvoerder in Den Haag. Tot wij 

kinderen kregen. Woordvoerder 

zijn is een 24/7-baan, maar 

vanwege intensieve zorg voor onze 

oudste zoon wilde ik meer thuis 

zijn. Einde politieke loopbaan. 

Ik ben enorm geïnteresseerd 

geraakt in het menselijk brein en 

in het onderwijs terechtgekomen. 

Met name door wat wij als gezin 

hebben meegemaakt, heeft God 

mijn hart verzacht. Ik heb geen 

theologie gestudeerd, maar 

heb me altijd met theologie 

beziggehouden. Ik preekte af en 

toe en maakte iedere week een 

korte overdenking voor het koor 

dat ik dirigeerde en een tijd lang 

voor Groot Nieuws Radio.

 

Drie jaar geleden schreef ik: ik heb 

een droombaan, wat is er toch 

dat ik meer voldoening uit die 

korte overdenkingen haal? Ik ben 

actief gaan praten met mensen 

over de vraag; moet ik dominee 

worden? Vorig jaar december 

had ik dat boek eigenlijk dicht 

14



Eline van de 
Woestijne

Voorganger Mozaiek010, coach

Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Berkel en 
Rodenrijs
Thuis: getrouwd met Pieter, 
moeder van Christophe (17), 
Leonoor (15) en Mathieu (11)
Hobby’s: wandelen (met 
de hond), lezen, koken en 
bakken, groeien in persoonlijke 
ontwikkeling

gedaan. Ik wilde niet zelf pushen. Ik 

had een mooie plek als bandleider 

bij Mozaiek033, werd raadslid in 

Amersfoort, had een fantastisch 

mooie baan en dacht: het is goed 

Heer, dank U, ik ga in muziek 

investeren. 

 

Tot de zondag dat bekend werd 

dat Arjen (ten Brinke, red.) naar 

Mozaiek036 ging. Ik was die 

dienst heel emotioneel. Ik hoorde 

steeds een stemmetje: ‘Hier moet 

je iets mee’. Ik heb gelijk een 

brief geschreven, maar heb die 

vervolgens laten liggen. Uiteindelijk 

heb ik de brief op de laatste dag 

verstuurd. Het voelt echt als een 

roeping, je bestemming vinden. 

Met dankbaarheid voor alle mooie 

dingen die ik heb gedaan, kan ik 

nu volmondig zeggen: hier ben ik 

Heer. Door de innerlijke rust, voelt 

deze stap niet als risico nemen. Mijn 

vrouw zei dat mooi: ‘het is vrede die 

het verstand te boven gaat’.’

 

Wat verwachten jullie van je 

nieuwe rol als voorganger?

Eline: ‘Ik wil samen met God 

ontdekken hoe ik dit in kan kleuren. 

Ik heb wel bedacht wat voor mij 

belangrijk is, zowel naar de ander 

als naar mijzelf: ‘caring’- zorgen 

voor veiligheid en ruimte creëren te 

mogen zijn wie je bent.  Ik hoop dat 

zo ‘daring’ tot stand komt: durf je 

risico’s te nemen, durf je zichtbaar 

te zijn? Durf je ook te benoemen 

wat ongemakkelijk is? We hebben 

de neiging om ons te verstoppen 

als we ons schamen. En tenslotte 

‘sharing’: eerlijke verhalen delen. 

Niet het gelikte buitenkantje, maar 

ook: waar worstel je mee? Zelf 

kwetsbaar zijn, nodigt de ander ook 

uit zijn kwetsbaarheid zichtbaar te 

maken.

Ik spreek nog niet, daar ga ik mezelf 

in trainen – want wat is er leuker 

dan nieuwe dingen leren?’

 

Marcel: ‘Wij horen bij de rijkste 

vijf procent van deze wereld. Wie 

ben ik om meer te willen? Ik wil 

teruggeven. Dat verwacht ik van het 

voorgangerschap; delen. Soms zal 

ik er gelukkig van worden, soms zal 

het schuren. Ik hoop ook dat door 

delen de kerk echt ‘aan’ gaat. De 

afgelopen tijd heb ik Efeziërs 3:10 

veel in mijn gedachten: de kerk is 

de instantie waardoor de wijsheid 

van God zichtbaar zal worden voor 

de leiders van de wereld. Als je dat 

tot je door laat dringen... Dát is 

de roeping voor Mozaiek. Daarom 

onze visie: God aanbidden, elkaar 

liefhebben, de wereld dienen. Als 

we dat met elkaar waarmaken, dat 

vorsten en heersers de wijsheid van 

God weer leren kennen. Ik hoop zo 

dat onze generatie dat zal zien. De 

economie van de genade en niet de 

economie van meer.’

 

Wat betekent het geloof voor jullie?

Marcel: ‘Ik heb Jezus nodig. Ik heb 

het enorme voorrecht van heel 

gelovige voorouders. Mijn opa 

was echt mijn held, zo’n gelovig 

man. Van hem heb ik geleerd om 

bijbelteksten uit het hoofd te leren. 

Zo heeft hij de oorlog overleefd, 

in het concentratiekamp bleef hij 

bijbelteksten opzeggen. Daardoor 
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is mijn liefde voor het Woord aangeboord en 

heb ik de kracht van het Woord geleerd. Ik heb 

nooit getwijfeld, maar was tot mijn achttiende 

een traditiegelovige. Daarna kwam bijbellezen, 

stille tijd, God tot je laten spreken. Dat gaat 

met ups and downs.’ 

Eline: ‘Vanaf het allereerste begin heeft het 

geloof een plek in mijn leven gehad. Ik ben op 

zoek geweest, maar God is er altijd geweest. 

Het lied ‘The goodness of God is running after 

me’; zo heb ik het echt ervaren. God wil een 

relatie met ons. Ik mag mij overgeven in alle 

facetten van mijn leven. De deur van mijn 

hart wagenwijd openzetten. De uitdaging is: 

hoe ver laat je God binnen, laat je Hem ook in 

de donkere hoekjes? God dienen is een soort 

oergevoel geweest. Doen waarvoor Hij je 

geroepen heeft. Het is zo mooi hoe God met 

je meereist. Als je op ontdekkingstocht gaat, 

ontdek je de veelkleurigheid, diversiteit en 

grootheid van God.’

 

Jullie levensweg was niet zonder hobbels; hoe 

gaan jullie om met de beproevingen van het 

leven?

Eline: Moeilijke dingen vormen je en daar leer 

je van, tegen wil en dank. Ik noem dat ook 

wel de breuklijnen in het leven. Als je leert 

terugkijken naar die breuklijnen en voelt wat 

daar pijnlijk is en de wonden kan zien, dan 

ontdek je dat daar ook vruchten groeien. Ik 

ben dankbaar voor alles wat er was in mijn 

leven, want het heeft me gemaakt tot wie ik 

ben. 

Ik vind het mooi om mensen nabij te zijn. 

Dichtbij, zonder dingen te willen fixen. Als 

mens willen we ons altijd gelukkig en goed 

voelen, maar durf je ook stil te staan bij wat de 

moeite heeft gedaan? Durf je echt te proeven 

wat er in je levensbeker zit? Soms denk ik 

wel eens: laten we niet zeggen dat God pijn 

wegneemt, maar laten we God uitnodigen om 

in de pijn te zijn.’

 

Marcel: ‘‘Zolang wij hier op aarde leven, hoort 

de pijn erbij. Jezus zegt dat zelf in Johannes 

16:33: ‘Jullie zullen het zwaar te verduren 

krijgen in de wereld’. En Paulus zegt: ‘Het leven 

is Christus, sterven is winst’. Ik wil dit echt 

laten zien vanuit de wijsheid uit de Bijbel. 

Ik doe de dingen samen met God, wil de 

relatie met Hem aangaan. Ik kan God alleen 

maar leren kennen door het Woord en door 

gebed. Zo ging ik om met de momenten dat 

Hij even heel ver weg leek. Het is genade dat 

ik de antwoorden steeds weer bij Hem zocht 

en vond. Pijn overkomt ons allemaal in zekere 

mate. Ik wil graag dat duidelijk wordt dat God 

laat zien: ‘Mijn liefde is groter’. Dat is Mozaiek, 

dat je met elkaar ernaast gaat staan, samen 

met God.’

 

Eline: ‘God legt iets van Zijn karakter in ieder 

van ons en wij mogen dat weerspiegelen. 

Daarom is het gaaf dat we een team van 

voorgangers zijn, dan worden er verschillende 

dingen zichtbaar.’

Marcel: ‘Het is een Mozaiek he?! Ook de 

voorgangers zijn gebroken deeltjes.’

Eline: ‘Mooi dat je dat zegt. Het is heel 

belangrijk dat dat er ook mag zijn. Even van 

mijn favoriete quotes is: There’s a crack in 

everything, that’s how the light gets in. Ik wil 

heel graag theologie en psychologie bij elkaar 

brengen. Leren van ons ongemak, onze pijn 

bij God brengen. Dat is genade: God kom erbij 

met liefde en licht.’

Marcel: ‘Dat is wat Hij het liefste wil.’
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P U Z Z E L Puzzels

Op pagina 51
kun je de 

oplossingen 
vinden.

Vul de 
ontbrekende 

nummers in. Elke 
rij en elke kolom 
is een rekensom. 
De ontbrekende 

waarden zijn 
nummers tussen 

1 en 36. Ieder 
getal kan slechts 

1 keer ingevuld 
worden
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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
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Tekst: Anneloes Mauer

Beeld Everdien Molenaar

LOVE2MEET GROEP
'YOUNG FAMILIES  @ PUTTEN' 

Dit jaar is de Love2Meet groep ‘Young 
families @ Putten’ gestart. Het is een 
kleine groep gezinnen die eens in de 
zoveel tijd bij elkaar komt om samen met 
de kids een leuke middag te hebben of 
zonder kids een avondje te borrelen. 

“Het klikte meteen tussen ons en de kids 
genieten echt met elkaar. Dankbaar 
voor zo’n toffe groep mensen waarbij 
we onszelf kunnen zijn. Afgelopen juni 
hebben we als groep een wandeling 
gemaakt tijdens de Muskathlon@home 
waarbij we geld hebben ingezameld voor 
het zonne-energie project Mozaiek Kenia. 
Wat gaaf om dit samen met onze kids te 
mogen doen en ze op deze manier mee te 
mogen nemen in ‘het doen van recht’.”

Love2Meet groepen leven echt binnen 
Mozaiek. Deze groepen zorgen voor 
verbinding, zowel binnen als buiten 
de kerk. Ben jij ook op zoek naar een 
Love2Meet groep? Misschien om je 
hobby bij uit te oefenen of omdat je, 
buiten de kerk, nog meer over het geloof 
te weten wilt komen? Kijk dan eens op de 
website van jouw Mozaiek gemeente of 
start een eigen Love2Meet groep. 

  LOVE2MEET

Tekst & beeld: Everdien Molenaar
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ADVERTENTIESADVERTENTIE

www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

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!
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C O L U M N

Het moet wel laat in de zomer of najaar 2020 zijn 
geweest. Dat weet ik, omdat ik inmiddels aardig gewend 
was aan onze livestreams. 
Voor mij een uitkomst… want ik mag af en toe wél eens 
stiekem naar de kerk.
Nou… de kerk...

Even mijn clubje zien en spreken. Aanraken zat er niet 
in; een marteling voor zo’n onvervalst handtastelijke 
‘rasknuffelaar’ als ik. Maar wel muziek maken samen! 
Alsof de stekker er weer inging. En dat was letterlijk ook 
zo.

Op die bewuste zondag ging de wekker zoals gewoonlijk 
om zes uur. Ja, aan alles hangt een prijskaartje. Ik sprak 
mezelf toe: “Oké, dit wil je zo graag? Naar Veenendaal 
rijden, opbouwen, soundchecken, doorloop… het kost 
allemaal tijd. Dus geen ‘gesnooze’ voor jou…eruit!”

Afhankelijk van je lifestyle of levensfase is half zeven 
voor de één een vroeg ontbijt en voor de ander een late 
thuiskomst. Het laatste was het geval voor onze oudste: 
Buddy. Als hij op zo’n tijdstip thuiskomt, is er een kans 
dat hij het een en ander heeft genuttigd en dit was zeker 
het geval. 
Ik weet niet wat de trigger was (vast wel een of ander 
lompe opmerking van mij), maar we stonden in de 
deuropening elkaar verrot te schelden en het werd 
fysiek; we gingen elkaar niet letterlijk te vuist maar het 
scheelde weinig. Ik had het vast over zijn consumptie. Dit 
lokt altijd de reactie uit van: “Moet JIJ zeggen…”

Groot gelijk heeft ‘ie. Hij is opgegroeid met een vader 
die ook maar al te vaak in alle staten thuiskwam en 
regelmatig heel diep in het glaasje keek. Ja hoor, al 
25 jaar christen en zo verslaafd als een dakloze junk. 
Ondanks een zogenaamde relatie met God, tóch 
alcoholist geworden. 
Dat leven ligt gelukkig achter me en ik heb geleerd hoe ik 
als verslaafde een leven kan leiden zonder mijn drug. En 
dat is een goed leven; al sinds 2011 geen druppel. Maar 
daar stond ik...in mijn achtertuin te matten met een 

dronken zoon op een livestream ochtend, mijn 
gitaar bijna letterlijk in de hand. En dan (hup!) in 
de auto naar Veenendaal.

Ik heb zoals bijna altijd met heel veel 
plezier gespeeld, echt oprecht. Het is een 
vreemde mengelmoes van genieten van de 
samenwerking, zeer bewust in de aanwezigheid 
van God zijn, op technische dingetjes letten, 
geluid, akkoordenschema, tekst etc… overgeven 
aan het gevoel, koelbloedig gewoon mijn ding 
doen, blinde paniek (soms doodsangst) maar 
zeker weten genieten, soms zelfs een klein 
beetje zichtbaar genieten.

Is dat nou niet vreselijk hypocriet? Zo’n 
gelukzalige kop alsof je in de zevende hemel 
bent, terwijl er zoveel ellende zich afspeelde 
luttele uurtjes daarvoor? 

Welnee, hypocriet is het niet. Wel een beetje gek, 
een beetje uit balans. Dat zijn we! We tollen en 
dollen door dit leven, hopend op een houvast, 
iets om ons in balans te 
brengen en hopelijk 
te houden…

…en die 
houvast, die 
krijgen we 
wel.

Ian Baker

 STREAM
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P O R T R E T

Tekst: Anneloes Mauer

Beeld: Regina van de Munt
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“IK VOELDE ME 
GEDRAGEN DOOR 
DE GEMEENTE”

In juli 2018 beviel Deborah Vlot 
van haar eerste dochter Loïs. 
Wat het begin van een mooie 

kraamperiode moest zijn, werd 
de start van een nachtmerrie. 
Gelijk na de geboorte merkte 

Deborah dat er iets niet 
goed was. Ze kreeg allerlei 

lichamelijke klachten, die steeds 
erger werden: “Niemand wist 

wat er met mij aan de hand was. 
In oktober werden de klachten 
zo erg dat ik werd opgenomen 

op de Intensive Care van het 
ziekenhuis in Ede.” Deborah 

onderging alle mogelijke 
onderzoeken, maar zonder 

resultaat. Totdat een arts een 
beenmergpunctie voorstelde. 

Na een week kwam de uitslag: 
acute leukemie.

 DEBORAH KREEG T WEE KEER ACUTE LEUKEMIE
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DE LEUKEMIE IS TERUG
Twee maanden later sloeg het noodlot weer toe. 

Deborah ging voor een reguliere controle naar 

het ziekenhuis. Bij het bloedonderzoek zagen 

de doctoren iets afwijkends. De leukemie was 

terug: “Het kwam echt als een klap, want ik had 

het helemaal niet verwacht. Ik zat nog middenin 

een goede kraamperiode en voelde me helemaal 

niet ziek.”

Omdat Deborah zich nog goed voelde, mocht 

ze nog heel even thuisblijven. Ze besloot gelijk 

een fotoshoot te doen met haar gezin, want 

nu zag ze er nog goed uit. Ook regelde ze in die 

korte tijd veel. Ze moest haar man namelijk 

achterlaten met een dochter van 2,5 en een 

dochter van twee maanden. Gelukkig was er 

veel hulp; ze stelden een kookrooster samen en 

vanuit Mozaiek0318 kwam er elke week iemand 

schoonmaken.

ALLES ACHTERLATEN
Na een week moest Deborah haar gezin inruilen 

voor het ziekenhuis: “Dat was echt afschuwelijk. 

Het voelde letterlijk alsof Liva van mijn borst 

werd afgetrokken. Dat was echt ontzettend 

zwaar, maar ik wist ook dat ik geen keuze had. 

Ik ben moeder van twee dochters en zij blijven 

een moeder hebben totdat ik tachtig ben. Dat 

was voor mij een drive om het te halen.”

Naast de chemobehandeling, kreeg Deborah 

ook een stamceltransplantatie: “Ik had veertig 

matches, dat is echt belachelijk veel. De match 

is anoniem, ik weet alleen dat het een meisje is 

van 21 jaar. Zij heeft eigenlijk mijn leven gered.”

Na de stamceltransplantatie begon opnieuw 

een herstelproces. Thuiskomen in een gezin met 

twee jonge kinderen en zelf nog zo ziek zijn, dat 

is heel zwaar: “Ik wilde heel graag de gemiste 

tijd inhalen. Daardoor ging ik enorm over mijn 

grenzen heen. Ik moet constant zoeken naar 

een balans die haalbaar voor mij is.”

AFGEZONDERD
In het Radboud Ziekenhuis startte Deborah 

direct met een intensieve chemobehandeling. 

Ze liet daarvoor haar drie maanden oude 

dochter en haar man Eli achter: “De chemo 

verzwakt je immuunsysteem zo erg dat je 

geen contact mag met de buitenwereld. Drie 

keer moest ik vier weken lang in quarantaine. 

Dat was echt heel pittig, ik was net moeder 

geworden. Loïs kwam dagelijks een uurtje 

langs, maar dat trok ik eigenlijk al niet. Zo 

verzwakt was ik.”

Na de laatste chemobehandeling, mocht ze 

weer naar huis. Wat volgde was een pittige 

tijd: “Ik dacht: ‘ik ben er weer’, maar dat was 

natuurlijk niet zo. Mijn lijf was helemaal kapot 

gemaakt op allerlei gebieden.” Toch deed 

Deborah er alles aan om te herstellen: “Ik kan 

dan wel leukemie hebben gehad, maar ik ga 

hier wel gewoon weer sterk uit komen.”

“Ik geniet met de dag, 

voor mij is het leven 

nu al een doel op zich”

ONVRUCHTBAAR 
In de eerste weken van de behandeling werd 

Deborah verteld dat ze onvruchtbaar zou worden: 

“Dat was heel moeilijk. Ik had net mijn eerste kindje 

gekregen en hoorde dat het ook gelijk de laatste 

was. Na de behandelingen menstrueerde ik een 

jaarlang niet. Ik dacht dat het er niet meer in zat.” 

Tegen alle verwachtingen in raakte Deborah 

anderhalf jaar na de laatste chemokuur toch in 

verwachting. In maart 2021 beviel ze van haar 

tweede dochter Liva. 
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GELOOFSSTRIJD
Tot twee keer toe ging Deborah door een 

onvoorstelbare zware strijd. Ze vindt het 

moeilijk om God daarin te vinden: “Ik ben er 

100 % van overtuigd dat God er is en dat Hij 

de controle heeft. Maar alleen het positieve 

van God zien, dat kon ik niet. Je hoort wel eens 

mensen zeggen dat ze zich gedragen voelden 

door God. Dat voelde ik niet zo. Het was voor 

mij juist een enorme zoektocht naar mijn 

eigen identiteit in Gods fundament.”

Toch blijft Deborah God zoeken en vindt ze 

Hem soms ook: “Alleen al het wonderlijke dat 

ik zwanger raakte van Liva. Dat was medisch 

gezien bijna ondenkbaar. Daarin zie ik dan wel 

weer heel erg Gods hand.”

Ook muziek helpt haar in de zoektocht: “Het 

laatste album van Kinga Ban draaide ik grijs 

tijdens de tweede opnames. De dood was voor 

mij toen heel dichtbij. Ook in ‘Als het te diep is’ 

van Adem Project vind ik veel herkenning. Dat 

zijn voor mij helende nummers.”

STEUN
In de tijd dat Deborah ziek was, kreeg veel 

hulp vanuit de gemeente; gebed, berichtjes, 

praktische hulp en een heleboel kaartjes. Het 

betkende veel voor haar: “Ik voelde me erg 

gedragen door de gemeente. Mentaal strijden 

is heel pittig, maar als je dat samen kan doen 

dan is het heel fijn.”

Nu, een jaar nadat Debora voor de tweede 

keer leukemie kreeg, gaat het best goed met 

haar: “Ik geniet heel erg van de kleine dingen. 

Met dromen over de toekomst ben ik nog 

helemaal niet bezig, ik leef echt met de dag. 

Voor mij is het leven nu al een doel op zich. 

Gewoon met mijn gezin of vriendinnen zijn; 

dat zijn de momenten waar ik zo van geniet. 

Want ik weet ook hoe het is om dat niet te 

kunnen.”
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ADVERTENTIES

MOTOVEDA.NL  • GALVANISTRAAT 55  EDE  • 0318-625625
(ook voor scooters en technisch onderhoud)

ALLE MOZAIEK-ERS
ONTVANGEN 10% KORTING OP HELMEN EN KLEDING

* niet op reeds afgeprijsde producten

De CHE helpt jou graag online verder 
een keuze te maken. 

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

WELKOM

/ Voltijd bachelors

/ Deeltijd bachelors

/ Associate degrees

/ Masters

/ Post-hbo’s

/ Cursussen

/ Trainingen

/ Maatwerk

@dehogeschoolede

Volg ons op

Meld je aan voor een van onze online 

voorlichtingen! check www.che.nl/welkom 

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

  Tot je dienst!
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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

Uw vertrouwde 
gezicht in 
Apeldoorn voor:
• Verkoop
• Aankoop
• Taxatie 
• Hypotheken

RSH
FINANCIEEL ADVISEURSMAKELAARS 

Erik van der Kwast
De Eglantier 603 - 7329 DN Apeldoorn
telefoon: 055 - 543 1207

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

DIY: 
Schrijftips voor 
je sponsorkind

Veel Mozaiekdelen sponsoren een 
kind in armoede. Vaak in Kenia via 
Compassion maar ook via andere 
organisaties en in andere delen 
van de wereld. Hoe mooi is het om 
waardevol contact te hebben met 
je sponsorkind! Maar hoe pak je dat 
nou aan? Compassion geeft tips!

Een brief schrijven aan je 
sponsorkind kan eenvoudig 
via my.compassion.nl. Je 

kunt kiezen uit verschillende 
soorten briefpapier en zelf foto's 

toevoegen. Via de site kun je 
ook alle ontvangen brieven 

terugvinden. Meer tips over het 
schrijven van brieven vind je op 
www.compassion.nl/schrijven
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MEER DAN WOORDEN
Een brief is natuurlijk prachtig maar kinderen houden 
nog meer van plaatjes. Haal daarom al je creativiteit uit 
de kast en maak eens een tekening voor je sponsorkind 
en laat het inkleuren aan je sponsorkind over. Zo maken 
jullie samen één kunstwerkje! Als dat geen band schept! 
Of maak slingers als je sponsorkind jarig is. Of wat dacht 
je van een boekenlegger of een zelfgemaakte puzzel. In 
je creativiteit kan je misschien wel meer van Gods liefde 
laten zien dan in duizend woorden.

EERST LUISTEREN, DAN PAS SCHRIJVEN
Leg de pen nog even neer of klap de laptop nog even dicht. Je 
woorden krijgen meer waarde als je eerst geluisterd hebt naar 
je sponsorkind. Wat heeft hij of zij zelf geschreven in zijn of haar 
laatste brief? Achter elke zin kan een heel verhaal zitten. Kijk ook 
goed naar tekeningen die je krijgt. Probeer echt tot je door te laten 
dringen wat je sponsorkind met je deelt. Pak de biografie van je 
sponsorkind er nog eens bij. Luister ook in gebed naar God. Is er 
iets wat Hij door jou heen kan doen voor je sponsorkind? Dan ben 
je nu klaar om je brief te beginnen. Laat je sponsorkind merken dat 
je zijn of haar brief goed gelezen hebt en sluit aan bij zijn of haar 
onderwerpen. Luisteren is liefde.

DELEN OVER WAT JULLIE DELEN
Snij onderwerpen aan die jullie delen. 
Het lijkt een open deur maar voor je 
sponsorkind zit er weinig waarde in jouw 
dure auto of je mooie huis. Denk daar 
ook over na als je foto's deelt met je 
sponsorkind. Focus op wat jullie wél delen. 
Familie, vrienden, wandelingen in Gods 
schepping, verjaardagen en hobby's. Maak 
het niet te ingewikkeld maar sluit aan bij de 
belevingswereld van je sponsorkind.

HEB LIEF
Prijs je sponsorkind in alles wat hij of zij doet. 
Deelt je sponsorkind iets over de prestaties 
op school? Wees dan trots en benoem
waarom je trots bent.  Leef mee als je 
sponsorkind tegenslagen heeft en lat 
weten dat je voor hem of haar bidt. Jouw 
sponsorkind kan deze woorden van liefde 
een leven lang met zich meedragen.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tekst: Martin de Wit
Beeld: Compassion
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ADVERTENTIE

Jij mag 
     er zijn!

www.no256.shop
dorpsstraat 256

scherpenzeel

‘Je mag er zijn in 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. ‘Een 
bezoek aan No256 is een ware beleving’.

Welkom bij No256. Jij mag er zijn!

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?       
Ga naar www.enmuziek.nl en bekijk deze musicals:

voor basisschool, bso en kerk!

voor de hele school

in 1 dag te realiseren

geen werkdruk voor jou!
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Tekst: Eunice Anita Offerman

Beeld: Mozaiek

F A C T S  M O Z A I E K 0 2 0

START BIJ CBS

De eerste dienst bij de huidige 
locatie in Amsterdam-Zuid was 
op 6 maart 2022. Het was in 
alle opzichten een feestelijk 
samenkomst!

Amsterdam is een veelzijdige 

stad als het gaat om culturen 

en landen van herkomst 

van haar bewoners. Op dit 

moment zijn er ruim 180 

nationaliteiten officieel 

geregistreerd in Amsterdam. 

In het voorgangers- en 

coördinatoren team is er een 

mix van culturen en landen 

vertegenwoordigd. 

Hier zijn wij trots op. 

START ILT

In maart 2021 werden de 
statuten van Mozaiek020 
door de Interim 
Leiderschapsteam (ILT) 
ondertekend. Ze waren 
klaar voor de start!

 DOOPDIENST

Op zondag 3 juli 2022 
hadden wij een doopdienst. 

Wat was het mooi en 
gezegend om ook personen 

die niet zijn opgegroeid 
met geloof, hun leven zien 
geven aan Jezus Christus. 

Hier doen wij het voor! 

BOSWANDELING

Op 24 juli 2022 zijn 
we samen, nadat we 

de livestream hebben 
gekeken, naar het bos 

gegaan om te wandelen. 
Een mooie manier om 

elkaar beter te 
leren kennen. 

73
Mozaiek020 telt op
 dit moment 

ingeschreven delen.
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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

'Geven is 
ontvangen'
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God aanbidden, van elkaar 

houden en onze omgeving 

dienen, dat is hoe we samen 

Mozaiek vormgeven en binnen 

de pijler Serve is er volop ruimte 

om hier invulling aan te geven.  

We kunnen allemaal in een 

situatie terecht komen waarin 

er praktische hulp nodig is, voor 

deze hulp is er Serve. Diverse 

teams van helpers willen graag 

de handen uit de mouwen te 

steken om zo de ander te helpen. 

Eén van de helpers is Jacco 

van Ravenswaaij. Hij helpt 

regelmatig mensen met een 

praktische klus en dat kan van 

alles zijn. 

Jacco: “Afgelopen zomer heb ik 

samen met een klein team een 

ochtend grond gekruid om een 

gat in de tuin, ontstaan door het 

verwijderen van een vijver, te 

dichten. Door omstandigheden 

lukte het gezin het niet om dat 

zelf te doen. Ik merkte bij het 

gezin de schroom om hulp te 

vragen, maar dat is zeker niet 

nodig.  Al begrijp ik dat het best 

lastig kan zijn. Ik heb behoorlijk 

wat jaren te kampen gehad met 

verslavingsproblematiek en toen 

was het voor mij ook echt een 

drempel om hulp te vragen. Maar 

toen ik dat eenmaal gedaan had 

zijn er alleen maar mooie dingen 

gebeurd in mijn leven, zowel 

groot als klein. Mensen mogen 

echt om hulp te vragen, want er 

staat een team klaar dat 

juist graag wil helpen.”

Naast dat hij op deze 

manier mensen helpt, 

brengt het helpen Jacco 

zelf ook wat. “Ik zeg 

altijd ‘wie deelt heeft 

meer’. Ik merk dat 

tijdens de klussen die 

ik doe namens Serve 

mensen op mijn pad 

komen die ik zelf niet 

zo snel zou aanspreken. 

Er ontstaan vaak mooie 

en fijne gesprekken 

over het geloof en het leven. 

Waardoor ik vaak ook weer 

‘gevoed’ naar huis ga. Het is mooi 

om te zien dat er echt verbinding 

onderling is.”

Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Pieter van Kempen

Wil jij ook een 
ander praktisch 

helpen? Neem dan 
contact op met Serve 
van jouw gemeente. 
Heb je zelf hulp nodig, 
schroom dan zeker niet 
om dit te vragen via een 
Mozaiek gemeente bij 
jou in de buurt, waar 
mogelijk, helpen we je 
heel graag.

'Mensen mogen echt om hulp 
vragen, want er staat een team 

klaar dat graag wil helpen'

 JACCO VAN RAVENSWAAIJ

33



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

Verhalen van hoop
“Sinds er een nieuw klaslokaal is, kan ik mij 
veel beter concentreren tijdens de lessen. Vorig 
jaar waren de lessen buiten onder bomen, maar 
toen werd ik vaak afgeleid door andere zaken. 
Ook was het soms erg warm en daardoor lastig 
om mijn aandacht bij de lesstof te houden. Ik 
ben daarom erg blij met de nieuwe klaslokalen. 
Ze helpen mij en mijn klasgenootjes om onze 
dromen te bereiken. Ik wil later dokter worden 
en daarmee de mensen uit mijn dorp helpen.”
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Tekst: Hilde Stapert
Beeld: Compassion

KLASLOKALEN
Om als kerk een Compassion sponsorprogramma te 
kunnen starten heb je naast je kerkgebouw ook ruimte 
nodig voor de kinderen die naar het project toekomen. 
Hiervoor worden bij de start van het project klaslokalen 
in gebruik genomen of gebouwd. Deze worden 
doordeweeks gebruikt door de lokale school en op 
zaterdag voor het Sponsorprogramma van Compassion.  
 
Bij twee kerken komen er zoveel kinderen naar school 
en het sponsorprogramma dat sommige groepen buiten 
hun lessen moeten volgen. Een warme, stoffige en 
winderige omgeving is voor kinderen onveilig en het 
maakt het lastig om zich daar te concentreren en in de 
lessen te participeren. De overvolle lokalen en het buiten 
lesgeven maakt het voor de leraren en programmaleiders 
moeilijk om onderwijs van goede kwaliteit te bieden. 
Uit onderzoek is dan ook gebleken dat het academisch 
niveau zichtbaar verbeterd wanneer er les wordt gegeven 
in klaslokalen. 

Met behulp van financiering vanuit Mozaiek is het 
mogelijk om dit jaar bij beide kerken drie klaslokalen bij 
te bouwen! De bouw is net voor de zomer gestart en de 
verwachting is dat de lokalen nog dit jaar gereed zijn. 
Met deze zes nieuwe lokalen kunnen we 496 kinderen 
een veilige, bevorderlijke en comfortabele leeromgeving 
bieden. Mooi om ook op deze manier een steentje bij te 
kunnen dragen! 

OVER MOZAIEK KENIA 
Met ons project hebben 

we een relatie met 16 

partnerkerken in het 

Noorden van Kenia. Meer 

weten over Mozaiek Kenia 

en de mogelijkheden 

om het project te 

ondersteunen? Ga naar 

www.mozaiekkenia.nl.

In oktober is er een groep 
Mozaiekers op bezoek bij 
onze broers en zussen in 
Kenia. Tijdens de Mozaiek 
Kenia zondag op 6 november 
aanstaande wordt er uiteraard 
ook bij dit bezoek stil gestaan.
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ADVERTENTIES

Grafstenen
Ewijk

Contactgegevens showrooms

Stationsweg 419
3925 CD Scherpenzeel

Vanadiumweg 11A
3812 PX Amersfoort

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

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

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
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V O O R G A N G E R S

en aantal maanden zijn 
we nu onderweg met 

Mozaiek036 in Almere. 
Begin dit jaar startten we met 
maandelijkse diensten en vanaf 
eind augustus komen we op 
zondagochtend om de week bij 
elkaar op een bijzondere locatie: 
Kinepolis, dé bioscoop in het 
centrum van Almere.
We wilden en willen heel graag 
als Mozaiek036 present zijn in het 
centrum. De plek waar op zondag 
rond 11.00 uur de winkels, cafés 
en restaurants opengaan. En dus 
ook de plek waar de bioscoop op 
zondagochtend opengaat. 
De bioscoop heeft 8 zalen. Een half 
jaar geleden begonnen we met 
onze diensten in de kleinste zaal. De 
eerste zondag van september zijn we 
overgegaan naar een grotere zaal. 
Om bij de zaal te komen loop je 
langs de M&M’s en de Popcorn. Tot 
op heden heeft iedereen nog de 
verleiding weerstaan om zonder 
M&M’s en Popcorn de dienst te 
bezoeken. Benieuwd hoelang dat zo 
blijft. 
We zijn zó dankbaar en blij dat 
Kinepolis ons alle ruimte geeft 
om kerk te zijn zoals we dat graag 
willen zijn op zondagochtend. De 
beachvlaggen van Mozaiek staan 
buiten voor de ingang en de banners, 
inclusief onze visie, tref je als je 
richting de zaal wandelt. Ook heeft 
het ‘Welcome-team,’ uiteraard 
gehuld in de roze polo’s, alle ruimte 

Arjen ten Brinke
‘KOMT U VOOR DE KERK OF DE BIOSCOOP?’

Mozaiek036

om mensen bij de deuren welkom te heten. Maar ja, zij weten 
van te voren uiteraard altijd niet wie wie is en daarom roept 
het jongste teamlid (9 jaar oud) steevast: ‘Goedemorgen, 
komt u voor de kerk of de bioscoop…?!’ 
Het jong bedoelt het goed maar had niet door dat hij in zijn 
enthousiasme net even iets te agressief over kwam. Inmiddels 
is hij door onze coördinator Welcome liefdevol geïnstrueerd 
om de vraag net even wat meer uitnodigend te stellen. 
Het levert overigens al wel mooie gesprekken op. ‘De kerk? 
Ziet hier een kerk? In de bioscoop?’ 
Het antwoord is dus: ja! En als het aan ons ligt blijven we hier 
de komende tijd ook nog even. Niet dat het goedkoop is. Voor 
veel minder zouden we in een school of bedrijfshal bij elkaar 
kunnen komen. Maar we geloven zo dat we als kerk op dit 
moment midden in het centrum van Almere mogen bouwen 
aan deze nieuwe community. Waar je welkom bent, zoals je 
bent. 
Het is zó mooi om niet persé alleen vóór mensen kerk te zijn 
maar vooral ook mét mensen. 
Onlangs vierden we met elkaar het avondmaal. Na de dienst 
hadden we ministry en ik bad samen met iemand anders voor 
een vrouw. De dienst had haar geraakt. Ze was in tranen en 
had even alle aandacht van ons nodig. Vanuit mijn ooghoeken 
zag ik dat de bioscoopmanager druk om ons heen bezig was. 
Ik dacht: Waarom laat die man ons even niet met rust? 
Waarom moet hij nou precies hier druk bezig zijn? Ik werd 
zelfs wat lichtelijk geïrriteerd. 
Tot ik erachter kwam dat hij alvast voor ons het avondmaal 
aan het opruimen was zodat wij dat na het bidden niet meer 
hoefden te doen…..
Na het bidden liep ik naar hem toe en bedankte ik hem 
hiervoor. Waarop hij reageerde met: ‘Ja, moest ook wel hè, 
want over 15 minuten begint Top Gun: Maverick’.
Kerkdienst houden in de bioscoop: I love it! 

Mocht je in de buurt zijn: Van harte welkom! En 
als je binnen bent en twijfels hebt of de dienst 
van Mozaiek036 wel wat voor je is, dan kun je 
altijd nog naar een goeie film! 
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P O R T R E T

“IK GELOOFDE, 
MAAR NU BEGON IK 
HET OOK TE ZIEN”

Een hernieuwde kennismaking 

met kerk en geloof
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Tekst: Anja Diepeveen

Fotografie: Everdien Molenaar

Rob de Boer
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P O R T R E T

Je kwam dus weer in aanraking met het 

geloof. Maar je liefdesrelatie was voorbij. 

Hoe verliep het verder op dat gebied?

Tijdens een receptie leerde ik Nicole kennen. 

Zij bleek mijn grote liefde. Helaas werd een 

half jaar nadat we elkaar leerden kennen, 

kanker geconstateerd bij Nicole. Tijdens 

haar ziekteproces kocht ik boeken over 

de ziekte en hoe hiermee om te gaan. Ik 

kocht ze altijd in tweevoud. Nicole woonde 

namelijk in Maaseik en ik in Bilthoven. Zo 

konden we hetzelfde lezen en hier met 

elkaar over praten. We waren beiden gelovig, 

maar niet kerkelijk. Ik nam soms Hour of 

Power op, zodat we het samen konden 

kijken als ze weer bij mij was. Het geloof was 

een steun tijdens het ziekteproces. In januari 

2013 overleed Nicole. We hebben elkaar net 

geen drie jaar mogen kennen. Ik weet niet 

meer hoe lang het duurde tot ik dacht weer 

te kunnen gaan werken, maar in het begin 

reed ik naar kantoor en gebeurde het vaak 

dat ik niet verder kwam dan de kerk waar ik 

altijd langs kwam. De tranen rolden dan over 

mijn wangen. Dan keerde ik weer om naar 

huis en belde kantoor dat ik die dag toch niet 

kwam. 

Had je op dat moment iets aan je geloof?

Op een bepaald moment liep ik de 

plaatselijke boekhandel binnen en 

verzamelde allerlei boeken over God en 

het geloof in God. Ik weet nog dat de titel 

van een van die boeken “Een goed gesprek 

met God” was. Nou, dat had ik nodig. Deze 

boeken en geloofsverhalen waren mij tot 

steun in een moeilijke tijd. Alle kennis, die 

ik had opgedaan over de ziekte en wat hier 

allemaal bij komt kijken, wilde ik graag 

beschikbaar maken voor anderen. Hiervoor 

richtte ik een stichting op. Ik maakte de 

website www.stichtingNNF.nl om mensen 

te informeren en als eerbetoon aan Nicole. 

We spreken af bij zijn goede vriend Jan-Willem Smedema. 

Ik verwonder me over de prachtige plek, waar ik terecht 

ben gekomen. Het is een prachtige omgeving 

om in alle rust te luisteren naar het verhaal 

van Rob de Boer. “Ook een toepasselijke 

locatie”, begint Rob zijn verhaal. “Want dit is 

toch de plek waar het is begonnen als ik vertel 

over mijn hernieuwde kennismaking met het 

christelijk geloof en de kerk.”

In je doopgetuigenis las ik dat je vader tegen 

je zei dat je later wel dominee of advocaat 

moest worden, omdat je de oren van z’n hoofd 

praatte. Je bent ook advocaat geworden. 

Waarom deze van de twee?

Toen ik een jaar of veertien was, liep ik mee 

in een hardloopgroepje. In dat groepje liepen 

ook een paar advocaten en daar hoorde ik de 

mooiste verhalen over het vak. Daarnaast heb 

ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en ben ik 

hulpverlenend ingesteld. Hierdoor besloot ik om 

rechten te gaan studeren.

Maar heb je het geloof wel van huis uit 

meegekregen?

Jazeker. Mijn ouders waren gereformeerd en 

ik werd christelijk opgevoed. Ik vond de kerk 

vaak eenrichtingsverkeer. De sfeer tijdens een 

kerkdienst vond ik sober en soms ook somber. 

Als kind bedacht ik voor het gebed wat ik die 

dag allemaal fout had gedaan. Ik had het beeld 

van God als een oordelende vader. In mijn 

latere tienerjaren ben ik me gaan verdiepen in 

andere geloofsovertuigingen. Ik was een echte 

boekenwurm, dus dook in boeken over onder 

andere het hindoeïsme en het boeddhisme. 

Ik heb dit allemaal los gelaten toen ik mijn 

eerste vrouw ontmoette. Zij was niet gelovig. 

We hadden bijna vijfentwintig jaar een relatie. 

Tegen het einde van die vijfentwintig jaar 

maakte ik kennis met Hour of Power. Het 

optimisme en het vertrouwen wat in de preken 

naar voren kwam, sprak mij bijzonder aan. 
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Het eerste jaar hield ik de statistieken van 

de website goed bij en wat opvallend was, 

was dat het tabblad ‘geloof’ het meeste werd 

bekeken.

Nog niet zo lang geleden kwam je ook weer in 

aanraking met de kerk. Hoe is dat gegaan?

Jan-Willem nodigde mij uit om eens naar een 

dienst van Mozaiek033 te komen. Op 20 maart 

van dit jaar stapte ik voor het eerst bij Mozaiek 

naar binnen.  Elbert-Jan van Os sprak tijdens 

deze dienst over het thema ‘Eerst geloven, dan 

zien’. Ik werd diep geraakt door zijn woorden. 

En iedere keer wanneer de naam Jezus werd 

genoemd, rolden de tranen over mijn wangen. 

Dit thema paste erg goed bij mij. Ik geloofde, 

maar nu begon ik het ook te zien. 

Merkte je dat dit het begin was van een 

nieuwe fase?

Er gebeurde wel veel, ja. Ik bezocht een 

informatieavond over de doop. Ik raakte daar 

met iemand in gesprek over zijn deelname 

aan een geloofsweekend op De Vliegende 

Hollander. Ik besloot toen om me eerst 

hiervoor aan te melden. In mei beleefde ik 

een confronterend, maar ook indrukwekkend 

weekend op deze boot. Er zijn bijzondere 

dingen gebeurd. Ik wilde mijn doop niet langer 

uitstellen. Op 3 juli ben ik gedoopt. 

Wie is God op dit moment voor jou?

Sinds ik bij Mozaiek ben, ervaar ik God meer 

als een levende, liefhebbende en zorgende 

God. Daarvoor had ik toch meer het beeld 

van een oordelende God. Wat ik de afgelopen 

tijd heb meegemaakt, ervaar ik als een groot 

geschenk. Ik merk dat God erbij is, dat God 

aan het werk is in mijn leven. Daarom wil 

ik ook graag mijn verhaal vertellen; ik hoop 

dat anderen geïnspireerd raken en het hen 

wellicht een nieuwe of diepere ervaring met 

God zal opleveren.
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De Raad van Opzieners (RvO) draagt samen 
met het leiderschapsteam de geestelijke 
verantwoordelijkheid voor de gemeente. 
Dat zijn mooie woorden, maar wat 
betekent het eigenlijk? Marit en Jan leggen 
het uit: ‘‘We hebben verantwoordelijkheid 
voor bijvoorbeeld het aanstellen van 
nieuwe voorgangers en de financiën van 
de gemeente, maar we doen dat wel vanaf 
een afstand. Het voorgangersteam en de 
coördinatoren zitten echt in het dagelijkse 
werk en wij bevragen hen op hoe dat 
gaat.’’ Daarnaast is de RvO een steunpilaar 
voor de voorgangers: ‘‘Bij ons kunnen ze 
delen waar ze tegenaan lopen of waar ze 
dankbaar voor zijn. Wij denken mee met 
thema’s die de in de gemeente leven en 
zorgen ervoor dat het DNA van de kerk 
bewaakt- en goed uitgedragen wordt.’’  

OPSTARTENDE GEMEENTE
Maar niet alleen voor de voorgangers, ook 
voor de rest van de gemeente zijn Marit 
en Jan een luisterend oor. Ze doen hun 
best om wekelijks met gemeenteleden 
in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld door 
iedere week iemand aan te spreken die 
ze nog niet kennen en bij die mensen 
terug te komen op eerdere gesprekken. 
Zo kunnen we aan het voorgangersteam 
terugkoppelen wat er speelt in de 
gemeente.’’ Uiteindelijk zal de raad groeien 
naar vijf personen, maar zo ver is het nog 

Jan van Goch en Marit Koolhaas 

vormen samen de Raad van 

Opzieners in Mozaiek010. Vanaf 

de start zijn zij betrokken bij 

de gemeente en hebben ze al 

veel zegeningen en uitdagingen 

meegemaakt. Zo moest de 

gemeente in juni plotseling op 

zoek naar een nieuwe locatie. 

Desondanks overheerst de 

dankbaarheid.

“Wij geloven 
in de lokale 

kerk voor 
Rotterdam”

RAAD VAN OPZIENERS MOZAIEK010
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Tekst: Fleur van Leeuwen

Beeld: Marit Koolhaas

niet in de opstartende gemeente. Hoewel 
Marit en Jan soms schrikken van wat er 
allemaal nog moet gebeuren in de gemeente 
zijn ze ook dankbaar. Marit:‘‘Ik zei afgelopen 
week in een vergadering: ‘We realiseren ons 
niet hoe ver we al zijn, zoveel vrijwilligers, de 
gemeente draait al volop!’ En dat terwijl we 
pas vijf maanden bezig zijn. Dat is natuurlijk 
giga!’’

EEN BRANDEND VERLANGEN
Ver gekomen is de gemeente zeker. Jan en 
Marit waren al vanaf de start betrokken bij 
Mozaiek010, waar sinds februari van dit jaar 
diensten worden gehouden. Het verlangen 
voor een Mozaiek-gemeente in de omgeving 
van Rotterdam was er al jaren. Dat verlangen 
ontstond bij meerdere mensen in ongeveer 
dezelfde periode. Toen een aantal van 
hen dat idee voor het eerst in Veenendaal 
neerlegden werd hen verteld nog even 
geduld te hebben. ‘’Zij zeiden toen: ‘We zien 
het vuur in jullie branden maar het is nog niet 
de tijd. Blijf ervoor bidden’. En dat hebben we 
gedaan.’’ Uiteindelijk begon in oktober 2020 
het opbouwen van Mozaiek010. ‘‘Het was 
heel bemoedigend dat God al deze mensen 
los van elkaar het verlangen had gegeven 
voor deze gemeente. Hij was mensen aan 
het voorbereiden zonder dat zij dat van 
elkaar wisten.’’ Tijdens het opstarten van 
Mozaiek010 maakten Jan en Marit beide deel 
uit van het interim leiderschapsteam en deze 
ervaring nemen ze ook mee in hun rol in de 
RvO.  

ZEGENINGEN EN UITDAGINGEN
Het opstarten van de gemeente kent 
zegeningen en uitdagingen. Voor de groep 
gingen dingen soms niet snel genoeg of was 
het overweldigend hoeveel werk er verzet 
moest worden. ‘‘Daarbij zeiden we steeds: 
‘Iedere stap heeft zijn eigen bevestiging 

“Iedere stap heeft zijn 
eigen bevestiging nodig'
nodig.’ Dat heeft mij heel erg geholpen’’, 
vertelt Marit. ‘‘Gewoon stap voor stap 
bewegen. Ik vond het zo wonderlijk hoe God 
ons steeds verraste met mensen die zich 
wilden inzetten. Alle puzzelstukjes vielen 
steeds op hun plek.’’  

LOKALE KERK ALS HOOP
Een grote uitdaging lag in het vinden van een 
gebouw voor de samenkomsten. Hoewel de 
gemeente de afgelopen maanden in Club Blu 
samen kwam, is daar inmiddels een einde 
aangekomen in verband met ingetrokken 
vergunningen voor de nachtclub. Het nieuws 
kwam onverwacht, in een paar dagen tijd 
moest er een nieuwe locatie gevonden 
worden voor de doopdienst op 3 juli. 
Daarvoor konden ze gelukkig terecht bij een 
gemeente in Oud-Beijerland. Mozaiek010 
hoopt op een nieuwe locatie waarin de 
kerk meer zichtbaar is voor de omgeving 
en waar ruimte is voor ontmoeting. Dit 
vinden ze belangrijk: ‘‘In Club Blu zaten 
we erg opgesloten. Er waren geen ramen, 
niemand had door dat we daar waren. Ik zou 
zichtbaarder willen worden in Rotterdam en 
omstreken.’’ Marit en Jan geloven in de lokale 
kerk als hoop voor Rotterdam en omstreken. 
‘‘Dat heeft ook te maken met de kerkgangers 
zelf: wij mogen uitnodigend zijn en delen wat 
Jezus toevoegt in ons leven. Dat zit juist in 
het kleine en alledaagse, niet in iets groots 
als een kerkgebouw. Bij de doopdienst waren 
de getuigenissen zo mooi. Hoe Jezus in de 
levens van de dopelingen aanwezig was vond 
ik indrukwekkend. Ik geloof dat we daar nog 
veel meer van mogen delen.’’ 
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ADVERTENTIES

“…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

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!

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
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Ongeacht waar u verzekerd bent

24/7 bereikbaar
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Tel.: 033 -2984431 / 06-238 71 791
Rembrandt van Rijnstraat 9 • 3751 VH Bunschoten
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www.uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
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info@uitvaartverzorging-alpha-omega.nl
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P e t e r F r a n s   d e  J o n g

Alpha&Omega
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ADVERTENTIES

Mag ik je leren om bij je
gevoel te komen zodat je
kunt ontdekken wie je bent
en wat jouw behoeftes zijn?

Ik help je leren uitspreken wat
je voelt of bedoelt zodat je
jezelf kunt zijn en de ruimte in
kunt nemen die je nodig hebt.

“Juist door het schuren
krijg je demooiste parels”

Kijk dan eens op www.steadycoaching.nl

Beatrix Willemsen
Christelijke Life Coach voor vrouwen
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KIDS

KNUTSELEN!
Nodig:
• Wit A4 papier
• Bruin papier (of 

bruine verf)
• Verf: geel, groen, 

rood en oranje
• Wattenstaven of 

kurken

Doen:
1. Teken je hand over op 
bruin papier.
2. Knip de hand uit en 

plak het in het midden op 
het witte papier. (of trek 
je hand over op het witte 
papier en verf de hand in 
met bruin)
3. Stip met je vinger, 
een wattenstaaf of 
kurk rondjes met 
de verschillende 
herfstkleuren om de 
boom heen.
4. Nu is je herfstboom 
klaar!

In herfst is het heerlijk om 
te genieten in het bos van 
Gods schepping. Hierbij 
ook nog een spelletje om 
daar te doen:
Geef je kind een letter 

uit het alfabet. 
Laat hem/haar iets 
zoeken dat met die 
letter begint. Goed? 
Dan krijgt hij/zij een 
nieuwe letter.
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KIDS

DOEN:

1. Schil de appels en haal de 
klokhuizen eruit. Snijd ze in 
stukken en doe ze in de pan. 

2. Doe een laagje water in de 
pan. Breng de appels met het 
water aan de kook en laat ze 
ongeveer 20 minuten koken. 
Ze zijn klaar als ze lekker zacht 
zijn geworden (dit test je door 
met de lepel erdoorheen te 
roeren: als ze uit elkaar vallen, 
zijn ze goed).

1. Schil de appels en snijd ze in 
kleine stukjes. Doe ze in een kom. 
Doe ook de rozijnen, vanillesuiker 
en kaneel erbij en roer goed door 
elkaar.

2. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Al je een heteluchtoven 
hebt, is 180 graden warm genoeg.

3. Leg de ontdooide plakjes 
bladerdeeg naast elkaar op het 
bakpapier. Smeer de randen 
van de plakjes in met melk 
of water. Leg op 1 helft wat 
appelrozijnenmengsel en vouw 
het plakje diagonaal dubbel 

zodat het een driehoek wordt. Druk 
de randen stevig tegen elkaar aan 
met de tanden van een vork, zodat 
je een ribbelrandje krijgt. 

4.Smeer de driehoekige 
appelflappen in met water of melk 
en bestrooi ze met kristalsuiker. 

5. Bak ze in het midden van de 
oven in ongeveer 20-25 minuten 
goudbruin en gaar. Je kunt de 
appelflappen zowel koud als warm 
eten. Eet smakelijk!!

3. Doe de vanillesuiker en de 
kaneel erdoor en roer goed. Als 
je het lekker vindt als er stukjes 
appel in je appelmoes zitten, 
hoef je nu niets meer te doen. 
Als je liever appelmoes zonder 
stukjes hebt, mix het dan nog 
even met de staafmixer. Wil je 
de appelmoes iets zoeter, kun je 
er een extra zakje vanillesuiker 
door doen. 

4. Eet smakelijk!

KOKEN EN 
BAKKEN!

In de herfst zijn de appels extra lekker! 
Je kunt ze zo opeten, maar je kunt er ook 
heerlijke dingen mee maken. Hieronder 
zie je twee makkelijke recepten die je 
zelf kunt maken

APPELFLAPPEN

APPELMOES
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ADVERTENTIE

Martineke: “Voor mijzelf is de EO-Jongerendag een 
geweldige herinnering voor het leven. Een dag waarin 

je God echt ervaart. Dat gun ik mijn dochter ook.”

Maak de 
EO-Jongerendag 

mogelijk met jouw gift

EOJONGERENDAG.NL

Op de EO-Jongerendag ervaren duizenden jongeren dat 
ze niet alleen staan in hun geloof. Als EO organiseren we al 
46 jaar deze bijzondere dag over Gods liefde voor iedereen. 
Dat kunnen we niet meer alleen en daarom vragen we jouw 
hulp! Doe je mee? 15.000 jongeren rekenen op ons.

EOJD 2023 fundraising 1.1 E.indd   3EOJD 2023 fundraising 1.1 E.indd   3 07-09-2022   14:0107-09-2022   14:01
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A C T I V I T E I T E N  |  G R O W  |  B E D I E N I N G E N

Naast onze zondagse diensten is er ook gedurende 
de week de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Vanuit Mozaiek GROW organiseren we diverse 
activiteiten die als doel hebben om jou te helpen 
groeien in relatie met God, liefde voor Jezus en Zijn 
kerk, en te groeien in liefde voor elkaar.  

Binnen Mozaiek zijn er veel 
kleine Love2Meet groepen 

actief. Love2Meet is bedoeld 
om elkaar als Mozaiekers 

echt te ontmoeten en beter 
te leren kennen. Ben je 

benieuwd welke Love2Meet 
groepen er bij jou in de 

buurt zijn? Ga dan naar de 
website van jouw gemeente 

voor een overzicht.

UITGELICHT: WAY CAMP 2022
Afgelopen zomer is WAY0318 met 120 jongeren 
op camp geweest in Zevenaar. Het hele weekend 
stond in het teken van ‘connected’! Connectie 
met jezelf, met elkaar, maar bovenal met God. 
En wat was deze connectie te zien en te voelen. 

VRIJWILLIGER WORDEN
Daarnaast kun je meebouwen aan 
het koninkrijk van God door je als 
vrijwilliger in te zetten. Binnen 
Mozaiek en in jouw omgeving kun 
je op verschillende manieren God 
aanbidden, van elkaar houden en je 
omgeving dienen. Zet ook jouw talent 
in en ontdek hoe jij het verschil kan 
maken als bijvoorbeeld kinderwerker, 
parkeerwachter of koffieschenker!

  MOZAIEK GROW

Check www.mozaiekgrow.nl 
voor de actuele data en tijden 
van activiteiten in jouw gemeente 
en meld je direct aan!

Een Mozaiek Family is een community 
van mensen die onderdeel zijn of 
zich onderdeel voelen van Mozaiek. 
Bijvoorbeeld doordat ze samen de 
livestream kijken of op een andere 
manier betrokken zijn bij Mozaiek. Er 
zijn Mozaiek families door het hele land, 
check de QR code voor een overzicht.

 MOZAIEK FAMILY

 LOVE2MEET
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Mozaiek is een kerk  waar je 

welkom bent, zoals je bent. 

O V E R  M O Z A I E K

VOORGANGERSTEAM 
Eunice Anita Offerman en Joël Boertjens
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek020.nl • www.mozaiek020.nl

VOORGANGERSTEAM 
Martha Jansen van Rensburg, Kees 
Kraayenoord, Johan Ravesloot en 
Nelinda Troost
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0318.nl | 0318-734900 
(dinsdag t/m vrijdag) • www.mozaiek0318.nl

VOORGANGERSTEAM  
Mieke Honing, Emiel Hop en Marcel Koning
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek033.nl | 033-3038800 
(dinsdag en vrijdag) • www.mozaiek033.nl

VOORGANGERSTEAM 
Joël Treuren en Job Vink 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek055.nl • www.mozaiek055.nl

VOORGANGERSTEAM 
Martijn Rutgers en Jarno Zange 
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek071.nl • www.mozaiek071.nl

VOORGANGERSTEAM
Jan-Willem Bosman, Ies Maaswinkel 
en Eline van de Woestijne
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek010.nl • www.mozaiek010.nl

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 online 

Kidsdienst en samenkomst

Iedere zondag is er een online kidsdienst met Ollie en 

Sophie om 9.00 uur en een livestreamdienst vanuit 

Mozaiek0318 om 9.30  uur.

Actuele informatie over onze diensten is te vinden op 

onze websites. 
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*
Startende Mozaiek gemeentes hebben een interim 
leiderschapsteam (ILT) totdat er minimaal twee 
voorgangers zijn benoemd.

OKTOBER 2022
Mozaiek Magazine 27 verschijnt in een oplage van 
7.000 exemplaren. Via www.mozaiek.nl/magazine 
kun je de uitgave tevens downloaden. 

REDACTIE
Ian Baker, Janine Beijer, Anja Diepeveen, Emiel Hop, 

Annemarie Kok-van Twillert,  Wilma Koppenaal, Fleur van 

Leeuwen,  Anneloes Mauer,  Everdien Molenaar, Hilde Stapert, 

Martin de Wit.

FOTOGRAFIE
Pieter van Kempen,  Marit Koolhaas, Everdien Molenaar, 

Regina van de Munt, Jan van Ravenhorst, Jouke Vink.

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. 

OPLOSSINGEN PUZZEL 
Puzzel 1: ''Hoera voor de herfst''

Puzzel 2: 

REAGEREN? 
Of heb je een tip? Mozaiek 

Magazine is bereikbaar via  

magazine@mozaiek.nl. 

C O L O F O N

VOORGANGERSTEAM 
Arjen ten Brinke
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

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

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

INTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT)* 
Melvin Blankenstijn, Roel Kosters, Fiona 
Kosters, Frank van Netten, Klaas IJkema, 
Debora IJkema, Lennard de Rijke
 en Jorick Vos
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0118.nl 
www.mozaiek0118.nl
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                                       AAN U

IS WAT U GAF AAN MIJ 

HEER, IK ZING VOOR U

VOOR WAT U DOET IN MIJ.

Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

Mijn geschenk


