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t’s the most wonderful time of the 
year”; wat hoor en lees je deze zin toch 
vaak in de decembermaand. Ik word er 

eerlijk gezegd een beetje opstandig van; hoezo ‘most 
wonderful’? Mag ik dan niet zeggen dat ik eigenlijk 
zomeravonden in de achtertuin met een wijntje veel 
‘wonderfuller’ vind? 

Ik schrijf dit net nadat ik de preek van Kees 
Kraayenoord heb geluisterd over het verlangen naar 
Gods aanwezigheid in je leven. En dat je focus hierop 
zo vaak wordt verstoord door van alles en nog wat 
om je heen. Laat dat nu net de moeite zijn, die ik heb 
met deze tijd van het jaar; de focus op God wordt 
verstoord door alle ‘gezelligheid’ die eromheen 
wordt bedacht. 

Dit kerstnummer van het Mozaiek magazine probeert 
eigenlijk precies hetzelfde: verhalen vertellen die de 
focus houden op Jezus. Harold Bergsma vertelt in 
dit nummer hoe hij als aanbiddingsleider ‘mensen 
meeneemt naar de troon van God’. Verderop getuigt 
de familie De Glee dat zij zich, ondanks wat hen is 
overkomen, gedragen weten door God. 

Ik wens je een Kerst, waarbij je focus is gericht op het 
Koningskind. Ja natuurlijk: ook met veel gezelligheid. 
Maar knielend bij de kribbe terwijl je luistert naar de 
engelenkoren en met het besef dat Hij uit liefde voor 
jou naar deze wereld kwam…dat zorgt pas echt voor 
“the most wonderful time of the year’!
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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 en beeld: Everdien Molenaar

''Laten wij de 
Heere danken'' 
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Tekst: Hilde Stapert

Beeld: Jan van Ravenhorst

DANKDAG DIENST 
MOZAIEK033

Op woensdag 2 november 
werd er in Mozaiek033 voor 
het eerst dankdag voor gewas 
en arbeid gevierd. Deze 
avond hebben we samen God 
gedankt en aanbeden voor 
de opbrengst van het land 
die Hij ons ook dit jaar weer 
heeft gegeven. Ook mochten 
we uitdelen van onze eigen 
overvloed. 

Aan het einde van de avond 
werd iedereen uitgedaagd 
met een opdracht. Een tas 
vullen met boodschappen en 
deze uitdelen aan iemand die 
het financieel zwaar heeft. 
Delen in overvloed. 
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1 Hoe zijn jullie bij Mozaiek terecht 

gekomen? 
In het voorjaar van 2019 waren we 
met z’n tweeën een weekend weg en 
bezochten we Mozaiek0318 voor het 
eerst. Rachel Hughes sprak en dat 
maakte veel indruk. Het voelde als 
een kick-off van onze ‘verhuisreis’ als 
gezin. In die zomer zijn we samen met 
onze dochters Marit (14) en Lois (11) 
actief de omgeving gaan verkennen. 
Op deze manier zijn we in Heelsum 
terechtgekomen en na het volgen van 
de livestreams werd snel duidelijk dat 
Mozaiek onze gemeente werd. 

2 Hoe ziet jullie dagelijkse leven 

eruit?  
Op een doorsnee dag fiets ik ’s ochtends 
naar mijn werk in Ede. Vaak met mijn 
dochter die iets verderop op school 
zit. Ik ben directeur van Het Streek 
College, een christelijke middelbare 
school. In de leuke hectiek van het 
schoolleven zijn mijn dagen 
veelzijdig; van ontmoetingen 
met leerlingen en personeel 
tot besprekingen over 
het onderwijsbeleid en 
financiën.

3 Wat is voor jou 

het fijnste 

moment van 

de dag?  Dat 
fietstochtje van 
en naar werk vind 
ik erg fijn. Het is 
een moment van 
rust, reflectie en 
bezinning. 

W E L K O M !

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

Mozaiek. Alexander van Horssen beantwoorde zeven vragen 

over zijn bezigheden, geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Tekst: Wilma Koppenaal

Beeld: Regina van de Munt

Leeftijd: 40 jaar | Woonplaats: Heelsum  

ALEXANDER VAN HORSSEN

4 Wanneer sta jij stil bij je geloof?  
Ik zeg vaak grappend dat ik door 

de jaren heen minder op zondag ben 
gaan geloven en meer doordeweeks. 
Wandelend met de hond, aan tafel met 
het gezin, ’s avonds als ik nog even voor 
mezelf heb. 

5        Een van de pijlers van Mozaiek 

is ‘Onze omgeving dienen’. Op 

welke manier dien jij je omgeving?                               

In Heelsum halen wij de gemiddelde 
leeftijd omlaag; er wonen veel 
ouderen. Even helpen met de dakgoot, 
schoonmaken of een kopje koffie bij een 
eenzame buurvrouw ervaar ik als kleine 
bedieningen. Verder zijn we in de winter 
een Mozaiek Family gestart in Ede. En zijn 
Lotte en ik beiden Clan-leiders. 

6 Wat vind je jouw beste eigenschap?                                                 

Ik ben sociaal en verbindend. Ik 
zoek altijd naar ontwikkeling en kijk 
waar ik kan ondersteunen. 

7 Wat is het grappigste of 

leukste dat je ooit hebt 

meegemaakt in Mozaiek?                                                     

Een soort dejavu-moment 
toen ik mijn dochter naar 

WAY-kamp bracht 
naar mijn eigen 
jeugd. De tienertijd 
is een belangrijke 
tijd van vorming, 
vriendschap en 
onzekerheid. Ik 
realiseerde me 
hoeveel zo’n 

kamp voor mij 
heeft betekend. 

GEZIEN OP

SOCIAL MEDIA

Mozaiek0521

Vandaag hebben 
we in #mozaiek0521 
samen Sunday Funday 
gevierd!
Wat een heerlijke dag!
#eennieuwbegin 
#houdmenietvast

Mozaiek0548

Wat een bijzondere 
avond, wat een 
opkomst en wat 
hebben we veel om 
dankbaar voor te zijn! 
#dankdag #0548
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G E M E E N T E L E V E N

Heb je zelf een bericht voor deze 

pagina’s? Stuur een e-mail naar 

magazine@mozaiek.nl. 

  MOZAIEK IN NEDERLAND

MOZAIEK
Mozaiek is een beweging van lokale 
ondernemende kerken. Het afgelopen jaar 
zijn er verschillende Mozaiek gemeentes in 
het land opgestart. Steeds opnieuw worden 
we verrast door Gods liefde voor de kerk in 
Nederland. We zien dat God community's 
bouwt door het hele land. 

WAY: TO BE – TO BELONG – TO BELOVED
Vanuit WAY werden voor de jongerenin het 
afgelopen jaar een aantal national aWAYke Nights 
georganiseerd in de Basiliek uit Veenendaal. 
Bijzonder om te zien hoe jongeren vanuit het 
hele land, veelal in groepen vanuit hun Mozaiek 
gemeente, afreizen naar Veenendaal om erbij te 
zien. Om God te aanbidden, elkaar te ontmoeten 
en ook te bemoedigen. 

GEZAMENLIJKE 
DIENSTEN
Ieder gemeente 
organiseert eigen 
diensten en 
activiteiten. Maar 
af en toe trekken 
we samen op. Zo 
waren er zondag 3 
juli in alle gemeentes 
doopdiensten. En 
was het op zondag 
6 november in 
alle gemeentes 
Keniazondag.  Mooi en 
bijzonder om op deze 
zondagen extra met 
elkaar in verbinding te 
staan. 
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G E M E E N T E L E V E N

Mozaiek036

Wat een prachtige zonnige 
zondagochtend! #walk&worship 
#kerk #almere #ontmoeting 
#kerknaarbuiten #aanbidding 
#natuur #oostvaardersplassen 
#bidden #nieuwekerk

Mozaiek0318

‘Achter de schermen’ van Mozaiek0318 is er doordeweeks een heel stafteam 
bezig op kantoor. Afgelopen woensdag was het team te gast bij boerderij De 
Toekomst in Maarsbergen voor een middag van teambuilding, harten delen, 
nadenken over Mozaiek en fun! Even een korte sfeerimpressie…  Wil je meer 
weten over Boerderij de Toekomst ? Check dan zeker even hun website om te 
zien wat voor mooi werk ze allemaal doen: www.boerderijdetoekomst.nl 

GEZIEN OP SOCIAL MEDIA

Zaterdag 1 oktober waren Ollie en Sophie weer live in de 

Basiliek. Wat was het waardevol dat we met zoveel kinderen 

meer mochten ontdekken van de vruchten van de Geest. 

 OLLIE EN SOPHIE 

LIVE IN DE BASILIEK

Scan de QR code voor een 
toffe aftermovie als terugblik 

op deze dag.
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G E M E E N T E L E V E N

MARTIN BLOEMENDAL
“Mijn geloofsvoorwerp 
is een tattoo! Op mijn 
linkerschouder heb ik er 
één waar ik ontzettend 
trots op ben. Het was mijn 
eerste, en één ding wist ik 
toen zeker: MIJN EERSTE 
TATTOO MOET OVER 
MIJN RELATIE MET GOD 
GAAN, WANT GOD IS DE 
KERN VAN MIJN BESTAAN. 
Én het moet een tattoo 
worden die recht doet aan 
mijn hemelse Heer. Ik ben 
gegaan voor een unieke 
handgetekende tattoo met 
een majestueus uitzicht 
op bos en bergen, waarin 
Jezus’ kruis centraal staat. 
Voor mij zijn de bergen 
en de bossen bij uitstek 
de plekken waar ik onder 
de indruk raak van Gods 
macht en liefde, én waar 
ik stil genoeg kan zijn 
om zijn stem te horen. 

Jezus’ offer is 
wat mijn leven 
richting geeft, 
en is natuurlijk 
hét voorbeeld 
van Gods 
macht. Wat een 
getuigenis!”

  MIJN GELOOFSVOORWERP

HERGEBRUIK 
MOZAIEK MAGAZINES

V anuit een Mozaieker 
kregen we de vraag of 
er nog oude magazines 

over waren om te gebruiken op 
haar werk: een dagbesteding.  
Los van het feit dat het een 
leuke activiteit is voor de 
groepen, ze vullen de puzzels 
in en gaan soms ook fijn 
bladzijdes verscheuren, levert 
het ook mooie gesprekken op 
met de collega’s op het werk.

''Jezus' offer is wat mijn 
leven richting geeft' 
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G E M E E N T E L E V E N

MUSKATHLON IN KENIA 2024
Het duurt nog even, maar in 2024 kun je meedoen aan 
de speciale Mozaiek Muskathlon in Kenia. De Muskathlon 
is een sportief geloofsavontuur waarin we met elkaar op 
zoek naar het ‘hart van gerechtigheid’. Ongeveer een jaar 
lang ga je geld ophalen voor het project Mozaiek Kenia, 
wordt je meegenomen in het verhaal van gerechtigheid 
in de Bijbel en ga je trainen voor een sportieve prestatie. 
In mei 2024 reizen we vervolgens met elkaar naar het 
Noorden van Kenia om een aantal projecten van onze 
partnerkerken te bezoeken en uiteindelijk de sportieve 
prestatie te volbrengen.
 

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

 DE MUSKATHLON!

 DOE MEE MET 

Omdat het aanlooptraject 
naar de Muskathlon een jaar 
in beslag neemt, kun je je 
nu al (voor) aanmelden via 
onderstaande QR code. Je 
ontvangt dan een uitnodiging 
voor de informatieavonden 
die we op 6 en 7 februari 2023 
organiseren. 

KERSTPAKKETTENACTIE
Ook dit jaar organiseert de 
bediening Serve de landelijke 
Mozaiek kerstpakkettenactie. De 
actie is bedoeld voor iedereen 
die tijdens de feestdagen even 
wat extra aandacht verdient. Zo 
willen we als kerk omzien naar 
elkaar. De kerstpakketten worden 
samengesteld en bezorgd door 
Mozaiekers in het hele land. Ieder 
jaar zien we weer dat deze actie 
zowel voor de makers als de 
ontvangers van de pakketten een 
grote bemoediging is. 
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W E L K O M !

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

Mozaiek. Robin Simon beantwoordt zeven vragen over zijn bezigheden, 

geloof en eerste ervaringen met Mozaiek.

Tekst: Anja Diepenveen 

Beeld: Everdien Molenaar

Leeftijd: 26 jaar  | Woonplaats: Harderwijk

1 Hoe ben je bij Mozaiek terecht 

gekomen?  
De afgelopen jaren ben ik al meerdere 
keren betrokken geweest als dj voor 
verschillende WAY events in Veenendaal. 
Daarnaast ben ik goed bevriend met 
Chesron en Esmee Sminia en heb ik op 
muzikaal vlak mogen samenwerken met 
Kees Kraayenoord. Al met al was Mozaiek 
niet onbekend voor mij dus. Na negen jaar 
lang een thuisbasis te hebben gehad in 
een mooie evangelische kerk, heb ik na de 
zomer besloten om mij aan te sluiten bij 
Mozaiek033. 

2 Hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit?  
Ik werk fulltime als missionair op basis 

van giften. Onder de naam Roberto Rosso 
treed ik op met christelijke dancemuziek. 
Daarnaast breng ik muziek uit, spreek 
ik in kerken, organiseer ik events, doe ik 
management en boekingen voor een aantal 
christelijke artiesten en tot slot houd ik mij 
bezig met maatschappelijk werk 
(momenteel bijvoorbeeld op het 
gebied van suïcide preventie, 
prostitutie en gehandicaptenzorg).

3 Wanneer sta jij stil 

bij je geloof?                                            

Bijna 24/7 wel. Het evangelie 
is mijn werk. Het is bijna 
lastiger om er niet bij stil 
te staan dan wel. 

4 Wat waardeer 

je het meest in 

andere mensen??   
Eerlijkheid en 

kwetsbaarheid. Dat ben ik de afgelopen 
jaren wel in gaan zien. Ik houd ervan als 
mensen ten alle tijden eerlijk kunnen zijn 
en zich kwetsbaar op kunnen stellen. 

5         Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? 
Romeinen 8:38 (HSV): Want ik ben 

ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden, 
noch krachten, noch tegenwoordige, noch 
toekomstige dingen, 39. noch hoogte, 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God 
in Christus Jezus, onze Heere.

6 Welk lied is voor jou bijzonder en 

waarom?    
Oei, dat zijn er wel een aantal, maar als ik 
een moet kiezen dan is dat ''Houd Vol''. 
Dit lied raakt mij áltijd. Het heeft mij echt 
door moeilijke periodes geholpen. Helaas 
ben ik een aantal mooie mensen verloren 
waaronder mijn beste vriend Michaël. Dit 

nummer laat mij stilstaan bij hetgeen 
achter mij ligt en de mensen die al bij 

Jezus zijn, maar geeft voor mij hoop 
voor de toekomst.  

7 Vertel eens iets dat niemand 

van je weet? Een bijzondere 

gewoonte, hobby of talent?                 

Wat niet veel mensen van 
mij weten is dat ik het 
heerlijk en rustgevend 
vind om af en toe te 

gaan vissen of wild te 
spotten op de Veluwe.  

ROBIN SIMON

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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P O R T R E T

‘‘MUZIEK IS VOOR MIJ 
DE SNELWEG VAN MIJN 
HART NAAR GOD’’

12



Muziek is al vanaf jonge 

leeftijd onderdeel van het 

leven van de 23-jarige Harold 

Bergsma, aanbiddingsleider 

bij Mozaiek033. “Er is een 

filmpje waarop ik als baby 

bij mijn opa en oma op 

pannen aan het drummen 

ben,” vertelt hij lachend in 

zijn studio aan huis, in het 

centrum van Elburg. Niet zo 

gek dus dat muziek zijn leven 

beheerst en het een grote rol 

speelt in zijn geloof.

Tekst: Annemarie Kok-van Twillert

Beeld: Everdien Molenaar

AANBIDDINGSLEIDER HAROLD BERGSMA
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“Ik heb altijd de muziek in gewild. Het voelt alsof ik geen 

andere keus heb,” vertelt Harold. Recent rondde hij zijn 

Dat een aanbiddingsleider meer is dan iemand 

die zingt, af en toe wat zegt en bidt, blijkt wel 

uit de manier waarop Harold erover spreekt. 

De gemeente door muziek handvatten bieden 

om tijd met God te spenderen, is wat een 

goede aanbiddingsleider volgens hem doet. 

“Je kan het zien als een soort gids,” legt hij 

uit. “Iemand die de weg op de berg al heel 

vaak gelopen heeft en de mensen voor kan 

gaan. Het grootste deel van je taak is mensen 

voorgaan. Ze alles geven om ze mee te nemen 

naar de troon van God. Het mooie is: daar 

hoef je helemaal niet zo veel voor te doen, 

God zelf doet een heleboel. Ik ben graag 

de aanbiddingsleider die wegloopt bij zijn 

microfoon en denkt: de zaal redt zich wel. 

Soms omdat ik de gemeente wil horen en hun 

geluid niet wil overstemmen, soms omdat 

ik tranen in mijn ogen heb om de volledige 

overgave die ik zie. Op zo’n moment ben ik 

liever deel van de menigte dan die gast die op 

het podium staat te zingen.” 

Of hij zichzelf dan wegcijfert? “Ja, dat is wat 

er bij mij gebeurt. Dát is het punt dat ik de 

mensen de berg op heb gebracht en God mijn 

werk overneemt. Dan heb ik ook niks meer 

toe te voegen, behalve deel zijn van de groep. 

Dat is het ultieme doel; deze groep heeft mij 

niet nodig om in volledige overgave naar God 

te zijn.”

Recent ging Harold een stapje verder op het 

podium en preekte hij over worship. “Ik heb 

een paar jaar geleden het boek Holy Roar van 

Chris Tomlin en Darren Whitehead gelezen. 

“Het grootste deel 

van mijn taak is 

mensen voorgaan”

studie ‘Compositie en muziekproductie’ aan 

de HKU af. Nu produceert hij voor artiesten, 

speelt in een bandje waarvoor hij ook de 

productie regelt en is hij aanbiddingsleider. 

Deze taak bij Mozaiek ervaart hij als een 

roeping. “Er wordt wel eens gevraagd of ik 

het niet intens vind, zo’n groot podium, maar 

muziek is voor mij de makkelijkste manier 

om één op één met God te praten. Het is de 

snelweg van mijn hart naar God. En op een 

groot podium, waar alles goed geregeld is en 

ik een goed vangnet om me heen heb, lukt het 

nog beter dan in kleine setting.”

Hoe hij als aanbiddingsleider bij Mozaiek 

belandde, was een beetje een gekke weg, zoals 

hij zelf zegt. “We gingen vroeger nooit echt 

naar de kerk. Mijn moeder en ik zijn gelovig, 

de rest van het gezin niet of ze twijfelen. Ik 

ging als tiener wel naar een jeugdgroep. Dat 

beviel goed en ik vond het geloof interessant. 

Daar heb ik mijn hele vriendengroep 

opgebouwd en ben ik ‘opgevoed’ in het geloof. 

Uiteindelijk gingen mijn moeder, vriendin en 

ik op zoek naar een kerk en kwamen we in 

Mozaiek terecht. De tweede keer dat we daar 

waren zat Ian (Baker, muzikant bij Mozaiek, 

red) voor ons. Ik kende hem een beetje van 

een conferentie waarop we beiden hadden 

gespeeld. Hij zei: ‘Gast, we hebben gitaristen 

nodig, kom alsjeblieft auditie doen.’ Ik heb 

daar wel over getwijfeld; ga ik dat na twee 

keer in Mozaiek al doen? We hebben er samen 

om gebeden en ik heb toch auditie gedaan. Ik 

werd aangenomen als gitarist.” Vervolgens 

deed vrijwel gelijk corona zijn intrede en werd 

Harold gevraagd voor de livestreams. Zo ging 

het balletje rollen. “Sommigen wisten dat ik 

ook zing en daarom werd ik gevraagd voor 

een We Are Young dienst. Daar heb ik voor het 

eerst gezongen en dat heeft ertoe geleid dat ik 

vaker ben gaan zingen. Ik ben eigenlijk nooit 

echt gevraagd als aanbidddingsleider, maar 

daar lag wel mijn hart.”
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In dat boekje staat zo’n waarheid! Het gaat 

erover dat God in het boek Psalmen specifieke 

manieren geeft om Hem te aanbidden. De 

Bijbel geeft zeven verschillende Hebreeuwse 

termen, concrete voorbeelden van hoe God 

ons vraagt om Hem te aanbidden. Dat gaat 

verder dan onze eigen voorkeuren.”

“Iedereen heeft zijn 

eigen manier om God 

te aanbidden”

Tijdens zijn preek gaf hij de gemeente 

opdracht om met verschillende typen 

aanbidding aan de slag te gaan. Een daarvan 

was de ‘vrije aanbidding’. “Best spannend 

voor veel mensen,” geeft Harold toe. “Ik vond 

het zelf ook spannend om te doen. Het is 

een heel delicaat onderwerp. Hoewel wij een 

redelijk vrije kerk zijn, is dat is een thema 

dat we nog niet zo goed kennen. Je daagt 

uit tot iets waar lang niet iedereen op zit te 

wachten. Maar nadat ik dat boek las, dacht 

ik: mensen moeten het horen. Je kunt wel een 

ongemakkelijk gevoel hebben, maar probeer 

het gewoon. Ik vind het ook ingewikkeld, maar 

uiteindelijk was het voor mij heel bevrijdend. 

Er zullen vast mensen zijn die denken: dat 

doen we niet nog een keer. Dat kan. Iedereen 

heeft zijn eigen manier om God te aanbidden. 

De meest voorkomende reactie die ik kreeg 

was: ‘Ik heb meegedaan, maar niet hardop’. 

Dan heb ik mijn doel bereikt. Misschien 

hebben mensen een stapje gezet en komen 

ze er uiteindelijk achter dat iets heel goed 

bij hen past. Of barst er iets nieuws open 

in hun relatie met God. Dus ik kan het wel 

heel spannend vinden, maar het is niet mijn 

boodschap. Ik vertel het alleen.”
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Ontdek welke deuren 
opengaan voor jou

eo.nl/vrede

Als je gelooft 
in vrede

EO Kerstcampagne Mozaiek 210x275.indd   1EO Kerstcampagne Mozaiek 210x275.indd   1 27-10-2022   15:4927-10-2022   15:49

A D V E R T E N T I E
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P U Z Z E L

Kruiswoordpuzzel
Op pagina 51

kun je de 
oplossing 

vinden.

HORIZONTAAL
1 kledingstuk voor je hand 5 warme cacaodrank 6 gezellig gevoel 7 sport op ijs 
8 houten vervoersmiddel 9 geen licht

VERTICAAL 
1 tukje tot de lente 2 traditioneel gerecht 3 prachtige omgeving 4 winterse neerslag 
8 sport in de sneeuw
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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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Beeld: Wiebe van der Hoek
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ADVERTENTIESADVERTENTIE

www.christelijkemediator.nl

Je staat er 
niet alleen 

voor

Christelijke hulp bij 
relatieproblemen en scheiding

0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25
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C O L U M N

Een aantal jaar geleden vloog ik regelmatig voor 
mijn werk en was ik gewend aan het gevoel 
wat vliegen in eerste instantie bij me oproept. 
Vooral van het opstijgen ben ik niet zo’n fan. Ik 
hoor mijn evenwichtsorgaan tijdens take-off 
al roepen: “Wat doe je mij aan?!”. Wanneer er 
turbulentie is tijdens een vlucht denk ik sowieso 
minstens twee keer gedurende het gewiebel: 
dit is het einde! We storten nu neer. Dit klinkt 
natuurlijk vreselijk overdreven, maar mijn angst 
op dat moment voelt heel reëel. Misschien 
herken je het wel.

Een paar weken geleden vloog ik voor mijn werk 
naar ons kantoor in Londen. Ik had een paar 
afspraken met teamgenoten die ik nog nooit in 
het echt had gezien en ik zou deze nu voor het 
eerst ontmoeten na tijden van lockdown. Toen 
ik terug naar Nederland zou vliegen, regende 
het flink in Londen waardoor het opstijgen 
met veel gewiebel en gestoot gepaard ging. 
Het maakte dat ik een beetje in paniek raakte. 
Ik probeerde mezelf tot de orde te roepen. 
“Wyk, stel je niet zo aan. Dit vliegtuig zit vol met 
mensen die wekelijks in het vliegtuig zitten, 
het is net als in de trein stappen. De piloot 
weet echt wel wat hij doet.” Maar, mede door 
vermoeidheid van de twee intensieve dagen 
die achter me lagen, lukte het me dit keer niet 
zo goed om rustig te worden. Schuin achter 
mij zat een dame van middelbare leeftijd. Ze 
zat ook alleen, rustig aan het gangpad maar 
met beide handen stevig om de stoelleuning 
geklemd. Terwijl ik mijn ogen sloot om me zo 
goed mogelijk te focussen hoorde ik haar 
zachtjes zingen: “Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm te keer, leg maar gewoon 
je hand, in die van Onze Heer”. Juist 
omdat ik het in deze setting totaal niet 
verwachtte, kwam het zo binnen. Het 
was precies wat ik even nodig had. 

De vertrouwde woorden die ik als 
kind zo vaak had gezongen en nu nog 
dikwijls zing tijdens het bedritueel bij 
ons thuis. Ze waren als het tastbare 
handvat die ik vol vertrouwen even 
vast kon grijpen. En niet alleen voor 
dat moment in het vliegtuig, maar 
een tekst voor en door de generaties. 
Toen we eenmaal in de lucht boven 
de wolken hingen draaide ik me om 
en fluisterde; dankuwel mevrouw. 
Ze reageerde met een dikke knipoog 
en de woorden; “het is de waarheid 
meiske”. En dat 
is het.

Wyke Bokma

 TURBULENTIE
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P O R T R E T

vertelt over Gods plan met hun dochter Olaitan
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Tekst: Martin de Wit 

Fotografie: Regina van de Munt

“ROUW IS OOK EEN 
UITING VAN LIEFDE”
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P O R T R E T

“Ik geloof nog steeds in Gods plan. God is 

trouw.” zegt vader Wabe. Hij zit naast de 

open haard. Af en toe geeft hij een knipoog 

aan één van de kinderen. Hij heeft net een 

knuffel gekregen van Thamar, omdat ze 

het allebei tijdens het vertellen even te 

kwaad kregen. Wabe zegt zulke dingen over 

zijn geloof en zijn vertrouwen in God niet 

zomaar. Hij is iemand die dingen overdenkt. 

Die nadenkt voordat hij doet. Zijn vrouw Elly 

is juist de drijvende kracht in het gezin. Zij 

wist voordat ze trouwde al dat ze een groot 

gezin wilde met biologische én geadopteerde 

kinderen. Ze moest alleen de juiste man er 

nog bij vinden en dat bleek Wabe te zijn. Met 

de teller op vijf kinderen was het eigenlijk 

best de vraag of er nog wel voldoende 

ruimte was voor nóg een kind. Was er 

wel een extra slaapkamer? Was er wel 

geld? Maar toen Wabe en Elly op hetzelfde 

moment onafhankelijk van elkaar Gods 

stem hoorden, Wabe in de auto, Elly tijdens 

het tandenpoetsen, was het besluit toch snel 

genomen. Het geld kwam op wonderlijke 

manieren ook. Precies genoeg om de 

adoptie waar te maken. De kinderen waren 

nauwelijks verrast over het nieuws. Daan 

hoopte op een broertje deze keer. Dat wel.

Die wens leek uit te komen toen bleek dat 

er een jongetje in Nigeria adoptieouders 

nodig had. Het liep anders. Na aankomst 

in Nigeria bleek de jongen zeer intensieve 

begeleiding nodig te hebben. Zo intensief 

dat zijn aanwezigheid in het Barneveldse 

gezin schadelijk zou kunnen zijn voor de vijf 

andere kinderen. Hoe pijnlijk en verdrietig 

ook, het bleek niet zo te moeten zijn. Toch 

was de reis naar Nigeria niet voor niets. 

Op de laatste dag vóór de terugreis naar 

Nederland zagen Wabe en Elly een klein 

Het verhaal van Olaitan heeft een verdrietig einde.  Het 

kleine lieve meisje stierf nog geen half jaar nadat haar 

ouders, haar broer en haar vier zussen haar in 

hun gezin opnamen. Mozaiek Magazine bezoekt 

het gezin in hun woonkamer in Barneveld en 

hoort over boosheid, rouw, Goddelijke leiding 

en Gods trouw.  

“Ik vind dat we een heel normaal gezin zijn.” De 

twintigjarige Daan de Glee is aan het woord. 

Hij zit op de bank naast zijn zussen Sifra van 

zestien en Abby (of eigenlijk Abeni) van twaalf. 

De twee meiden kijken ondertussen gespannen 

naar hond Morris die met zijn staart gevaarlijk 

dicht boven het vuur van de open haard hangt. 

Lachend trekken ze het zwarte dier snel weg, 

maar het is al te laat. Even later hangt er 

een geur van verbrande vacht in de kamer. 

De veertienjarige Thamar geeft de hond een 

knuffel. Het dier lijkt van alle opwinding weinig 

te hebben gemerkt. Hij ploft weer aan haar 

voeten neer alsof er niks is gebeurd. Hannah 

van negentien zit aan de andere kant van de 

kamer en slaat het allemaal gade met een 

glimlach op haar gezicht.  Vijf kinderen, maar 

compleet zijn ze niet. Aan de kapstok hangt 

een klein roze jasje. Op een kastje staan twee 

glitterschoenen die niemand meer past. 
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meisje op een handdoekje liggen. Het meisje 

was net binnengebracht in de opvang. Ze was 

er slecht aan toe. “Haar benen waren zo dik 

als mijn duim” zegt Elly. Ze wijst het met haar 

handen aan als ze het vertelt. Haar ogen staan 

glazig alsof ze het weer voor zich ziet. Elly voelde 

toen al dat deze kleine en kwetsbare Olaitan niet 

zomaar op hun pad was gekomen.

getransplanteerd worden. Er was perspectief. 

En de transplantatie verliep goed. Zo goed dat 

niemand doorhad dat dit de laatste dagen van 

Ola waren. Op het moment dat ze alles leek te 

hebben overwonnen stierf ze. 

Het is niet makkelijk voor Wabe om over dat 

moment te praten. Hij was als enige bij Ola 

toen ze die dag steeds verder achteruitging. 

Machteloos moest hij toekijken hoe Ola 

vruchteloos gereanimeerd werd. Elly werd 

direct gebeld dat ze naar het ziekenhuis 

moest komen.  “Ze waren al een half uur 

aan het reanimeren toen ik aankwam in 

het ziekenhuis. Ik hield haar handje vast en 

probeerde te bidden terwijl het reanimeren 

doorging, maar ik kon alleen maar ‘Jezus, 

Jezus help’ fluisteren. Toen ze na vijf kwartier 

stopten hebben Wabe en ik haar samen 

vastgehouden.”

Pas achteraf ontdekten Wabe en Elly dat 

menselijk falen de werkelijke reden van 

Ola's dood is. Dát, en een samenloop van 

omstandigheden.  Computerstoringen, de 

vakantieplanning van een arts. Alsof er nu 

een kwaadaardig mechanisme in werking was 

geweest.

En toch. “God is trouw,” zegt Wabe nu ruim 

vier jaar na die afschuwelijke dag. “Ik kan 

Gods plan niet doorzien. Ik snap niet waarom 

het zo moest. En toch is het zo.” Waar Wabe 

in de periode na de dood van Ola vooral boos 

is, zo boos dat zijn knokkels wit oplichten als 

hij 's avonds aan tafel zit, zo boos dat hij elke 

nacht om 2.00 uur wakker wordt en alleen 

maar woede voelt, woede en pas na een uur 

woelen ruimte om die woede in gebed voor te 

leggen aan God, zo is Elly in die periode vooral 

“Ik kon alleen maar 

'Jezus, Jezus help' 

fluisteren.''

Toen het gezin in 2017 opnieuw werd benaderd 

door het adoptiebureau bleek het inderdaad 

om Olaitan, kortweg Ola, te gaan. Opnieuw 

werd de reis naar Nigeria gemaakt. Vijf lange 

maanden zat Elly in Nigeria om de adoptie 

rond te maken. Toen ze eindelijk terugkwam 

was Ola bij haar. Sifra vertelt: “Ik hield al van 

Ola voordat ze hier was. Ik wilde haar altijd 

vasthouden en als iemand dat ook wilde rende 

ik met Ola in mijn armen het hele huis door.” 

Eindelijk waren alle hindernissen overwonnen. 

Alle obstakels waren op wonderlijke wijze door 

God weggenomen.  En toch klopte er iets niet. 

“Ola voelde anders.” zegt Elly nu. “Ik voelde 

dat er iets met haar aan de hand was.” 

Het gevoel van Elly klopte. Toen het meisje 

onderzocht werd in het ziekenhuis werd 

een ernstige stofwisselingsziekte ontdekt. 

Hopeloos was de situatie niet. Er was 

behandeling mogelijk. En opnieuw ervaarden 

Wabe en Elly Goddelijke leiding. Na intensief 

gebed bleken er plotseling twee Nigeriaanse 

stamceldonoren beschikbaar. Ola kon 
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diepbedroefd. Ze huilt haast onafgebroken. 

“Maandenlang is er voor ons gekookt zodat wij 

dat niet hoefden, omdat we eigenlijk ook niet 

konden.” Voor Elly heeft het lang gevoeld alsof 

God het allemaal heeft gezien, de reanimatie in 

het ziekenhuis, de strijd en het verdriet, maar 

dat God niets deed. Zelfs op de dag van de 

begrafenis hoopt Elly nog op een wonder. 

Maar het wonder waar Elly op hoopte bleef uit.

De kinderen vinden ondertussen elk hun eigen 

“Ik zie nu juist dat Zijn 

armen onder ons waren. 

Hij heeft ons gedragen.''

manier om er mee om te gaan. Daan praat 

veel met zijn docent godsdienst om te kunnen 

begrijpen wat er is gebeurd. Abby vertelt dat 

Thamar op een dag Ola in de lucht ziet. 

Een strakblauwe hemel en drie kleine wolkjes 

naast elkaar. O.L.A. Dat geeft een beetje troost. 

Hannah kropt op, “niet heel handig,” zegt ze 

daar zelf nu over, en Thamar gooit het er juist 

allemaal regelmatig uit in boze buien.

En toch zit hier vandaag geen gebroken gezin. 

Ja er is verdriet. Ja er is rouw. “Maar is rouw 

niet eigenlijk een uiting van liefde?” Merkt 

Wabe op. Elly beseft inmiddels dat God niet van 

een afstand heeft toegekeken toen het gezin 

Hem juist zo hard nodig had. “Ik zie nu juist 

dat Zijn armen onder ons waren. Hij heeft ons 

gedragen.”

Ja, er is nog steeds ruimte in dit gezin. En moed 

om die ruimte te benutten. In China wacht 

Haódà ondertussen tot hij naar Barneveld mag 

komen. Gods plan is nog niet af.
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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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D I Y

DIY: 
HUTS-POT

STAPPENPLAN
1. Pak een lege pot, liefst 
groot en zonder etiket
2. Zoek de passende deksel 
erbij, verf die zwart of plak 
er een leuk stofje overheen
3. Knip een stuk touw, bindt 
deze om de hals van de pot
4. Knip kaartjes van karton 
of papier
5. Beschrijf deze met 
zelfbedachte vragen of 
opmerkingen
6. Vouw de kaartjes dubbel 
en gooi deze in de pot
7. Sluit de pot en klaar!
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Tekst: Martin Bloemendal
Beeld: Everdien Molenaar

Vijf smakelijke versies van de aloude kletspot,

vol door elkaar gehusselde ingrediënten,

om 2023 hoopvol te starten en waardevol te beleven.

1. Zout-pot
Een smaakmaker voor 
oudejaarsavond. Het hele gezin 
bedenkt van te voren vragen die 
gaan over 2022, over wat jullie 
samen meegemaakt hebben, 
over wat God heeft gedaan. Al 
die vragen gaan in de pot, en op 
oudejaarsavond hebben jullie een 
prachtige avond vol waardevolle 
gesprekken over het afgelopen jaar.

2. Pot-sierlijk
Deze pot maak je voor het nieuwe jaar, 
en vul je gedurende het jaar. Het is een 
herinneringenpot. Elk mooi moment, 

bijzondere uitspraak of inspirerend gesprek 
in 2023 dat het waard is te herinneren gaat 
op een kaartje, geschreven in je sierlijkste 
handschrift. Pas aan het einde van het jaar 

open je de pot om al de kaartjes te lezen, en zie 
je hoeveel je hebt gekregen om voor te danken.

3. Zelfs-pot
We hebben allemaal onze baaldagen, dagen 
dat het allemaal even niet mee zit. Ook 
het nieuwe jaar zal deze dagen hebben. De 
zelfs-pot vul je met een grap en een lach, en 
mop en een grol, wat jou ook aan het lachen 
maakt. Op zo’n droevige of donkere dag open 
je die pot voor een straaltje licht in je leven.

4. Pot-entie
Goede voornemens: als je ze wilt laten werken, 

moet je ze behapbaar maken. Wat is er 
behapbaarder dan een klein kaartje? Schrijf je 

goede voornemens op kaartjes (misschien moet 
je voor deze pot een potje nemen), doe ze in de 

pot, en haal ze er gedurende het nieuwe jaar 
eens uit. Één kaartje per keer, en wijd daar een 

maand aan. Dan worden goede voornemens; 
goede gewoonten.

5. Likke-pot
De naam zegt het al: deze pot is voor eet- en 
date ideeën. Je vult hem samen met je man/
vrouw/vriend/kind/L2M-groep, en wanneer 
je in het nieuwe jaar samen weg wilt, gaat de 
pot open en heb je opeens ideeën zat!
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Tekst: Melvin Blankestijn 

Beeld: Mozaiek

F A C T S  M O Z A I E K 0 1 1 8

We hopen ergens aan het 

begin van 2023 officieel 

te starten. Voor onze 

samenkomsten maken we 

gebruik van de aula van 

een middelbare school in 

Middelburg. Hier kunnen we 

bijna 400 stoelen kwijt, die 

iedere keer vrijwel allemaal 

gevuld zijn. 

Wist je dat...
Zeeland ruim 

340.000 bedden 
voor toeristen en 

12.000 ligplaatsen in 
jachthavens telt?

Naast enkele diensten 
organiseerden we ook 
diverse wandelingen. Dit 
doen we in natuurgebied de 
Manteling. Het is heerlijk om, 
nu we nog geen periodieke 
samenkomsten hebben, elkaar 
op een ontspannen manier te 
ontmoeten, samen te genieten 
van Gods moois schepping en 
Hem samen te aanbidden.

 WANDELINGEN

VOORGANGERSTEAM
Op 14 oktober hebben we 

met de gemeente het nieuws 
gedeeld dat we een eerste 

voorganger hebben.
Vanaf februari 2023 zal Melvin 

Blankestijn voorganger zijn 
van Mozaiek0118. We gaan 

ondertussen zoeken naar een 
tweede voorganger om 

zo te bouwen aan een 
voorgangersteam.   MELVIN BLANKESTIJN

31



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: Anja Diepeveen

Fotografie: Regina van de Munt
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BUURTKASTJES
Steeds meer mensen kunnen hun boodschappen 
moeilijk betalen. Eén van de initiatieven om deze groep 
mensen te helpen, is het zogenoemde ‘buurtkastje’. 
Op verschillende plekken in Nederland zetten mensen 
een kastje in hun tuin of op hun erf en vullen deze 
met voedingswaren en hygiëneproducten. Bij Gertine 
Schut staat een buurtkastje in haar voortuin in Ede 
en bij Nicole van Braak op haar erf tussen Ede en 
Lunteren in. Beide Mozaiekers willen op deze manier 
heel concreet hun omgeving dienen. Gertine: “Ik geloof 
dat alles bij God vandaan komt. Ik heb zelf nergens 
recht op. Dat is één van de belangrijkste redenen 
dat ik dit ben gaan doen. De producten hoef ik niet 
altijd zelf te kopen; ik krijg heel erg veel gedoneerd. 
Doordat ik ook een Facebookpagina beheer over mijn 
buurtkastje, kom ik vaak in contact met mensen en 
hoor ik hun verhaal. Een aantal hiervan kan niet terecht 
bij een voedselbank. Dan ben ik dankbaar dat ik iets 
voor hen kan betekenen.” Nicole: “Gebruik maken van 
het buurtkastje kan helemaal anoniem. Hierdoor is 
het erg laagdrempelig. En het gaat op basis van goed 
vertrouwen; ik ga er vanuit dat mensen deze producten 
echt nodig hebben en er geen misbruik van wordt 
gemaakt. Ook al is het soms lastig, maar wij vullen niet 
in en stellen geen vragen. We geven alleen door wat we 
zelf ontvangen en in overvloed hebben.”

 ' 'DEEL WAT JE

 KUNT MISSEN''
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M O Z A I E K  K E N I A

Mozaiek 
Kenia

  UPDATE

In oktober heeft een groep Mozaiekers 
vanuit verschillende Mozaiek gemeenten 
een 10-daagse reis naar Kenia gemaakt. Ze 
kwamen terug vol verhalen, bemoedigingen 
en indrukken. Het was een reis van 
ontmoeting en verbinding. 

In Isiolo en Marsabit zijn 
diverse projecten bezocht 
zijn. Het is mooi om te zien 
wat hier in de afgelopen 4 jaar 
gerealiseerd is: klaslokalen, 
watervoorzieningen en op 
sommige plaatsen ook zonne-
energie in de huisjes. 

De reis begon met 
een bezoek aan 
Mathare (Nairobi), 
de grootste 
sloppenwijk van 
Kenia waar het 
onrecht en de 
armoede zo intens 
voelbaar is. En toch 
brengt de kerk er 
hoop in uitzichtloze 
situaties. 

 ZONNE-ENERGIE

 DOOR ZONNEPANELEN

 MATHARE

Tekst: Hilde Stapert
Beeld: Wiebe van der Hoek
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Inmiddels zijn er al ruim 
1.800 kinderen verbonden 
aan een sponsor binnen een 
Mozaiek gemeente.  Deze 
kinderen zijn opgenomen in 
een Compassion project van 
de lokale kerk. Hier krijgen ze 
onderwijs, gezondheidszorg, 
goede voeding, een veilig thuis 
en horen ze dat ze geliefd en 
gekend zijn door God.

Met alle lokale pastors was er 
een Worship & Prayer avond. 
Wat mooi om ook op deze 
manier met elkaar in verbinding 
te staan. Desondanks was er 
op sommige momenten binnen 
de groep ook machteloosheid 
over de ongelijkheid tussen 
het leven hier en het leven in 
Nederland. Maar de pastors en 
medewerkers van de projecten 
zijn vooral dankbaar en getuigen 
‘Dit is onze plek en wij geloven 
dat God voorziet. Hij is goed’.

Voorafgaande aan de reis zijn 
er in alle Mozaiek gemeentes 
kaarten geschreven voor de 
broers en zussen in Kenia. Op 
de voorzijde van deze kaarten 
staat een tekst in het Swahili. 
De Engelse vertaling hiervan 
is ‘Recieve God's blessings 
from Mozaiek Family’. Er zijn 
veel mooie en bijzondere 
bemoedigingen geschreven. 
De groep mochten honderden 
kaarten uitdelen aan de 16 
partner kerken in het Noorden 
van Kenia. 

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.

Ook binnen Mozaiek is het 
kinderwerk erg belangrijk. 
Tijdens de reis is er samen 
met de Keniaanse kinderen 
een dans bedacht op het 
nummer ‘Onze God’. Hiervan 
is een tutorial opgenomen, 
waarmee de kinderen in 
Nederland de dans ook konden 
leren. Op 6 november jl. 
was het Keniazondag en is 
in alle gemeentes de dienst 
afgesloten met deze dans.
 Een bijzonder moment!

  SAMEN DANSEN

 SAMEN MET DE

 PASTORS

 BEMOEDIGINGEN

  VOOR ONZE GOD
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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

lle registers worden 
opengetrokken om de 

geboorte van Jezus te markeren: 
hemelse boodschappers bezoeken 
Maria en Jozef, herders ontmoeten 
een compleet engelenkoor en 
magiërs uit het oosten volgen een 
schitterende ster. Kortom: groot, 
groter, grootst.
Tweeduizend jaar later proberen 
wij dit hemelse feest ook op aarde 
te weerspiegelen. Winkelstraten 
worden versierd, huizen ondanks de 
crisis extra verlicht en comfortabele 
Kerstsongs schallen uit de speakers. 
Cadeaus worden ingeslagen en 
verpakt in passend papier. 
In menig familie is vervolgens de 
familiefoto op Kerst één van de 
hoogtepunten. Tenminste dat is de 
bedoeling. Kinderen gaan in het 
gelid, haren worden gestyled en de 
mooiste glimlach wordt getoond. 
Ook als kerkfamilie gáán we ervoor: 
menig Mozaiekkerk, waaronder 
ook Mozaiek020, treft al maanden 
voorbereidingen om de grootse 
boodschap zo speciaal mogelijk te 
vieren.

Toch kan het grootse ons in de weg 
zitten. Engelen -  al dan niet in koor -  
en miraculeuze natuurverschijnselen 
zijn indrukwekkend, maar hoe vaak 
maken wij nu zoiets mee? 
Lopend op de Dam, of in een mooie 

Joël Boertjens
‘FAMILIEFOTO ZONDER FILTER’

Mozaiek020

straat in jouw winkelcentrum, kun je je ook verloren voelen. 
De zoete teksten van de comfortabele Kerstsongs kunnen 
confronteren, dure cadeaus liggen misschien wel buiten je 
financiële bereik.
En dan die Kerstfoto…Wat kan zo’n gefilterde scené fake 
voelen als de realiteit in werkelijkheid niet zo rooskleurig is. 
Liefde vieren, samen Jezus bezingen, deel uitmaken van een 
harmonieus gezin; lang niet altijd ervaren we dit perfecte 
plaatje. Alle opsmuk kan niet verbloemen dat we gebroken 
mensen zijn. 

Matteüs opent zijn evangelie gedurfd met een familiefoto 
zonder filter. In de oudheid was zo’n stamboom je CV, hét 
plaatje waarmee je kon shinen met de meest succesvolle 
familieleden. Matteüs presenteert de rauwe werkelijkheid: 
de Messias stamt af van niet-Joodse vrouwen met precaire 
geschiedenissen, zoals Rachab die werkzaam was op het Red 
Light District van die tijd. Over koning David memoreert hij 
dat hij Salomo verwekte ‘bij de vrouw van Uria’, waarmee hij 
zijn lezers herinnert aan diens overspelige relatie. 
Jezus’ familiefoto zonder filter laat zien dat zijn familie een 
‘kunstwerk van gebrokenheid is’. Niemand is zó goed dat 
zij of hij de liefde van Jezus niet nodig heeft, niemand is zó 
slecht dat zij of hij niet welkom zou zijn in de kring rondom de 
kribbe. Híer ben je welkom, zoals je nú bent.
Zo brengt Jezus al als baby’tje dat nog niets heeft 
gepresteerd, de meest uiteenlopende 
bewonderaars samen in één portret: een 
Joods tienerstel, ruwe herders, prestigieuze 
wijzen uit het oosten en later ook begeesterde 
bejaarden Simeon en Hanna. Jezus’ naam 
wordt meteen omgezet in actie: Immanuël, God is met 
ons allemaal. Wat een reden om het Kerstfeest zo 
groots mogelijk te vieren in alle Mozaiek-kerken! 
Met alles wat we hebben én met wat we niet 
hebben, gewoon zoals we zijn.
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P O R T R E T

Tekst: Janine Beijer

Beeld: Pieter van Kempen

38



HOE JONGEREN 
SAMEN GELOVEN

Rick Veltman (24) en Anne 

Korving (21) zijn beide deel van 

Mozaiek0318 en maken sinds 

februari deel uit van dezelfde 

Small Group. Waar Rick bekend 

was met het jeugdwerk, was 

dit voor Anne een nieuwe stap. 

Beiden zijn ze het erover eens dat 

de jongere generatie binnen de 

gemeente elkaar op moet zoeken, 

zeker in de donkere dagen voor 

Kerst. “Dankzij de Small Group 

voel ik mij geen nummertje meer 

in de grootte van de gemeente,” 

aldus Anne. Rick: “Geloven doe je 

niet alleen!”
 SMALL GROUP
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Rick was 17 jaar toen een vriend van hem 

zich liet dopen en hij werd uitgenodigd voor 

de dienst bij Mozaiek0318. “Ik ging wel naar 

christelijke scholen, maar was er zelf niet 

mee bezig en we gingen thuis ook niet naar de 

kerk. Ik ging af en toe met een vriend mee. Hij 

liet zich dopen en daarna ben ik samen met 

hem naar de toenmalige jeugdgroep geweest, 

genaamd “Solid Friends”. 

Dat was niet de laatste keer dat Rick zich 

aansloot bij de maandelijkse jeugdavonden.

“Ik had op de eerste avond al een goede klik 

met de jongeren. Het was niet alleen de slogan 

van de gemeente, maar ik voelde mij echt 

welkom zoals ik was. Inmiddels 7 jaar later heb 

ik nog contact met mensen van Solid Friends. 

Deze groep werd alleen te groot, toen kwam 

de start van de kleinere groepen genaamd 

CLANS.”

GEEN NUMMERTJE
Inmiddels is Rick al jaren deel van de 

gemeente en bezoekt hij wekelijks de dienst. 

“Vanuit huis vonden ze het prima dat ik 

naar de kerk ging, ze hadden er zelf alleen 

geen behoefte aan,” vertelt Rick. “Maar om 

alleen te gaan zitten in de grote gemeente 

vond ik lastig. Het is fijn als je dan mensen 

kent. Inmiddels zit ik iedere zondag met onze 

Small Group. Het zorgt ervoor dat je geen 

nummertje bent.”

Anne is het volledig eens met Rick.

“Wij gingen met ons gezin naar een andere 

gemeente in Veenendaal, maar voor de 

afwisseling bezochten we Mozaiek0318 af en 

toe. Mijn gezin deed afstand van het geloof, 

waardoor ik alleen overbleef. Alleen gaan vond 

ik niet fijn. De massa hield mij tegen; ik wilde 

geen nummertje zijn.”

IN JE UPPIE
Toen de samenleving op slot moest door 

corona en mensen niet meer naar de kerk 

konden, werden de livestreams gestart. Voor 

velen was het een gemis om niet fysiek in 

de kerk aanwezig te zijn, voor Anne werd de 

drempel lager. Toen het gezinsleven op zijn 

kop stond, besloot Anne toch de livestream te 

kijken. 

“Ik kom uit een sportief gezin, dus op 

zondagochtend wordt er vaak getraind. Dat 

gaf mij de gelegenheid om rustig de livestream 

te kijken, zonder andermans mening aan te 

moeten horen. 

Het was bizar, dat na anderhalf jaar geen 

kerkdiensten deze dienst zo aansloot. De 

tranen rolden over mijn wangen. Ik vond het 

puur toeval op dat moment, later had ik het 

werk van de Heilige Geest pas door.”

Gelukkig gingen de kerkdeuren weer open en 

konden de diensten weer fysiek bijgewoond 

worden.

“Het was fijn om weer naar de kerk te gaan, 

maar ik zat wel in mijn uppie. Ik zag gezinnen 

en groepen vrienden bij elkaar zitten. Dat 

wilde ik ook: niet alleen, maar samen.”
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BORREL EN GEBED 
In de gemeente werd opnieuw een oproep 

gedaan voor de Small Groups. Jongeren tussen 

de 18 en 25 jaar konden zich hiervoor opgeven 

om eens in de maand samen te komen, over 

het geloof te praten en sociale contacten op 

te bouwen. “Daar was ik naar opzoek: mensen 

van mijn leeftijd met wie ik kon optrekken 

binnen de gemeente,” aldus Anne. “Ik kan 

wel zeggen dat het de beste keuze is die ik 

gemaakt heb.”

Ook Rick is blij dat hij, nadat zijn clan na 5 

jaar ten einde kwam, zich opgaf voor de Small 

Group. 

“Ik heb nog steeds contact met de mensen 

uit mijn clan, maar ik heb een vaste groep om 

mij heen nodig om het leven mee te delen; 

de mooie en de lelijke momenten. Met de 

Small Group wonen we samen dienst bij. We 

voelen ons geen nummertje meer: er wordt 

op je gerekend. Oorspronkelijk komt een 

Small Group één keer in de maand samen, 

wij hebben daar één keer in de twee weken 

van gemaakt. Vaak eten we met z’n allen en 

praten we bij. De groep gaat verder dan een 

oppervlakkige vriendschap. Wanneer het 

privé of in je geloofsleven niet lekker loopt, is 

er maar één appje nodig in de groepsapp en 

mensen bidden voor je. Sommigen bellen even, 

anderen komen de volgende dag een drankje 

doen.”

Anne ervaart hetzelfde. “Het is fijn om een 

groep om je heen te hebben met wie je voor 

de gezelligheid een borrel doet, maar wanneer 

het minder loopt ook terecht kan voor gebed.”

“Ik wilde niet alleen 

geloven, maar samen 

met een groep.''

NIET ALLEEN
“Niet iedere Small Group is hetzelfde,” 

vertelt Anne. “Ook onze Small Group is iets 

verschoven. Ik geloof dat je uiteindelijk 

geplaatst wordt waar je bent bedoeld. 

“Ik zou zeggen: meld je aan en probeert het! 

Sta open om te ‘connecten’. 

Voel jij je wel een nummertje? Stap over de 

drempel!

Het kan niet zo zijn dat je in zo’n grote 

gemeente met niemand klikt, je moet alleen 

wel de moeite nemen om te zoeken.”

“Geloven doe je niet alleen,” sluit Rick af. “Eén 

ding is zeker: samen komen we de donkere 

dagen voor kerst wel door. Anne valt bij: “En 

daarna ook!”
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C O N T A C T T E A M  M O Z A I E K

Al bijna drie jaar lang maken we elke zondag 

een livestream. En daar komt heel wat bij 

kijken! Iedere week is er een heel team voor en 

achter de schermen keihard aan het werk. De 

teams Worship en Productie kwamen onlangs 

bij elkaar voor een Team Night. Op deze avond 

stonden ontmoeting, verbinding en inspiratie 

centraal. Mooie thema's, zeker omdat deze twee 

teams nauw met elkaar samenwerken om de 

livestream mogelijk te maken. Beiden staan op 

een hele andere plek, maar hebben elkaar hard 

nodig om samen te dienen.

Team Night 
Worship & Productie

 Tekst: Anneloes Mauer

 Beeld: Regina van de Munt

ARTIENE 
(COÖRDINATOR 
PRODUCTIETEAM 
EN ORGANISATOR 
TEAM NIGHT):
 

“Ik heb de avond als heel 

erg gaaf ervaren, zo mooi 

om ook op zo'n avond ieders 

passie/talent en betrok-

kenheid te zien. Er was tijd 

om elkaar (beter) te leren 

kennen, maar er was vooral 

ruimte voor gebed, aanbid-

ding en goede gesprekken. 

Vanuit een luisterend bid-

den oefening zijn er mooie 

woorden en bemoedigingen 

met elkaar gedeeld. Zo 

waardevol om te ervaren 

dat we niet alleen groeien 

als team in bediening, maar 

ook in het uitdelen van 

Jezus liefde, vrede en hoop. 

Dit smaakt naar meer! Op 

naar de volgende Team-

night in het voorjaar.”

  SAMEN BOUWEN
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XANDER 
(CAMERATEAM): 
“Het is heel tof om in het 

camerateam mee te draai-

en. Ik werk ook in de media, 

dus het is wel echt mijn 

ding. Daar kan ik echt mijn 

creativiteit in kwijt. Het is 

fantastisch dat je met el-

kaar als team zoiets moois 

kunt neerzetten en dat voor 

God mag doen!”

HENK (VISUEEL): 
 “Ons team brengt de 

teksten, foto’s en video’s 

in beeld tijdens de dienst. 

Wat ik daar zo gaaf aan 

vind, is dat ik de gemeente 

mag dienen in aanbidding. 

Ik ben zelf geen zanger of 

muzikant, maar zo kan ik 

toch te gemeente helpen 

om God te loven. De juiste 

tekst op het juiste moment 

in beeld brengen; dat is een 

heel mooi steentje om bij te 

dragen.”

RAÏSSA (REGIE): 
“Vanuit mijn rol probeer 

ik de mensen op tijd de 

juiste cues te geven, zodat 

we alles zo mooi mogelijk 

in beeld kunnen brengen. 

Daarin stuur ik verschillen-

de mensen binnen het team 

aan, zodat zij in hun kracht 

te gaan staan. Als dat alle-

maal goed bij elkaar komt, 

dan is dat heel gaaf.”

Het productieteam bestaat uit 
verschillende specifieke teams 
zoals techniek (licht en geluid), 
media (camera en regie) en 
visueel.  Meer hierover, of over 
het worshipteam, willen weten? 
Neem contact op via 
productie@mozaiek0318.nl
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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

 Maatwerk advies
 Eigen montage

 Topkwaliteit

www.suntechenergy.nl

Arsenaal 6 | Veenendaal
0318 - 25 34 42

info@suntechenergy.nl

 Ona�ankelijk advies
 Goed verzekerd

 Lagere maandlasten

www.groene-huis.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 55 32 32

info@groene-huis.nl 

 Aankoop en verkoop
 Gratis waardebepaling

 Planontwikkeling

www.ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 52 99 19

info@ginkelbemmelen.nl

HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN

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

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
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ADVERTENTIES

1 a Zorg-opmaat 
Begeleiding aan huis in 

..., Renswoude 

..., Rhenen 

www.zorg-opmaat.nl 
0318 - 26 00 22 

..., Utrechtse Heveulrug 

..., Veenendaal & Ede

1 

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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KIDS

FEESTELIJKE HAPJES!

BLADERDEEG 
VUURPIJL

MARSHMALLOW 
SNEEUWPOP

Je kan ook deze  simpele 
versie van de marshmallow 
sneeuwpop maken. Net zo 
leuk! Het gezichtje en de 
knopen teken je erop met 
chocolade stift en de neus 
kun je tekenen van oranje 
glazuur.

Nodig:
• sateprikker
• knakworst
• kaas
• bladerdeeg 
• eigeel

Doen:
1. Prik een knakworst op 
een sateprikker
2. Wikkel daar een strookje 
bladerdeeg omheen. 
3. Smeer het eigeel op het 

bladerdeeg
4. Bak de hapjes gaar in 
15-20  minuten in de oven 
op 200 graden. 
5. Snijd een punt uit een 
blokje kaas en schuif deze 
op de prikker.
6. Jouw bladerdeeg 
vuurpijl is nu klaar!

KERSTSUDOKU

VERSIER DE
KERSTBOOM!
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KIDS

KERSTVERASSINGS
CAKE

Nodig:
• Pak mix voor 

cake + benodigde 
ingredienten. 

• Pak mix voor 
chocoladecake 
+ benodigde 
ingredienten

• Kerstig 
uitsteekvormpje

Doen:
1. Bak de chocoladecake 
volgens de aanwijzingen 
op de verpakking. Als 
deze goed is afgekoeld 
snijd je deze in 
plakken en steek je je 

kerstvormpje uit.
2. Maak het beslag voor 
de andere cake. Giet 
ongeveer een derde 
van de cakebeslag in 
het cakeblik. Plaats de 
chocoladecakestukken 
achter elkaar in de 
cakevorm. Giet de rest 
van het beslag erbij en 
bak de cake.
3. Laat de cake goed 
afkoelen. Snijd de 
cake aan, als het 
goed is zie je nu jouw 
kerstvormpje in je plak 
cake. Geniet van deze 
kerstverrassingscake!

WAT HEB JE NODIG?
• Leeg glazen potje met deksel
• Ongeveer 3 glow-in-the-darks-sticks

Dit is een leuk experiment voor 
oudjaarsavond. ‘Breek’ de glow-in-
the-dark-sticks, zodat het neon licht 
geactiveerd wordt. Knip de staafjes 
voorzichtig door en giet de inhoud in 
een glazen potje. Doe de deksel op 
het potje en schud even. Nu heb je je 
eigen vuurwerk gemaakt!

Alvast een fijne jaarwisseling 
gewenst!

Op de website www.gelovenisleuk.nl 
vind je een werkblad waarmee je deze 

mooie sterren kunt maken.
Kleur de sterren in, knip ze uit en plak 
ze op elkaar. Je kunt de ster ook nog 

versieren met glitters.

KNUTSELEN!

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

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

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, een overzicht vind je op 
www.mozaiek.nl. 

Naast onze zondagse diensten 
is er ook gedurende de week de 
gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. 

  MANIEREN OM

 ELKAAR TE ONTMOETEN

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

SAVE THE DATE:
Op 11 maart is de eerste editie van ‘The 
Garden’, de vrouwenconferentie van 
Mozaiek0318. Een conferentie waar 
ontmoeting, worship en verdieping 
centraal staan. Scan de QR code voor 
meer informatie en/of aanmelden en 
noteer deze datum alvast in je agenda.

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 Alpha cursus 
iets voor jou! Het is ook mogelijk 
om de Alpha cursus in een online 
variant te volgen.

 VROUWENCONFERENTIE
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EEN ONTMOETING OP 
ZONDAGMORGEN IN 

STADSKANAAL

“Mozaiek Family 0599 komt 1x per 2 
weken samen in de Kunstenschool, in het 
centrum van Stadskanaal. Zo ook deze 
zonnige zondagmorgen. We zijn bezig 
met het opbouwen, de koffie pruttelt en 
men is bezig om de stoelen klaar te zetten 
en opwekking schalt al door het gebouw, 
vanaf het scherm.

Bij de deur komt een jongeman staan, ik 
heb hem nog niet eerder gezien, dus heet 
hem van harte welkom. Ik vraag of hij 
komt voor de Kunstenschool of voor ons. 
Hij vraagt wat er te gebeuren staat. Ik 
leg hem uit dat we straks een kerkdienst 
hier hebben. Hij is verbaasd, want had dit 
niet verwacht. We praten even verder, 
over kerk, geloven en zijn opvoeding die 
wel christelijke tintjes had, maar in zijn 
pubertijd helemaal verwaterd is. Ik nodig 
hem uit voor de dienst. Hij vraagt wat 
de kosten zijn, en als ik aangeef dat dit 
uiteraard niets kost, ruikt hij even flink 
en vraagt of de koffie ook gratis is. Ik geef 
aan dat we vooraf gratis koffie hebben, 
en na afloop koffie met gebak. Of hij nog 

1 vraag mag stellen, zegt hij. Ik geef 
aan dat hij wat mij betreft nog heel 

veel vragen mag stellen. ‘Hoelang 
duurt dit?’ ik geef aan dat we 

een dik uur bezig zijn. Hij 
kijkt op zijn horloge en geeft 

daarna snel aan, dat hij wel 
een uurtje de tijd heeft, 

maar dat hij eigenlijk 

voor de kunstenschool kwam om een vraag 
te stellen, dus dat hij dit nu eerst snel gaat 
doen.

Tijdens de dienst zie ik de jongeman 
geïnteresseerd meekijken en na de dienst 
zoekt hij mij op.  Hij heeft ondertussen 
koffie en gebak gekregen. Hij vond het mooi 
om de zondagmorgen zo nuttig te maken, 
want nuttig was het zeker. Ik nodig hem uit 
voor de volgende samenkomst over twee 
weken. Ik krijg zijn mobiele nummer, ‘want 
ik ga het misschien wel vergeten, wilt u mij 
helpen herinneren?’ En vooruit nog 1 vraag 
‘welke bijbel moet ik kopen?’ We hebben het 
even over de verschillende soorten, hij kent 
alleen de kinderbijbel. Ik beloof hem dat ik 
de volgende keer een bijbel voor hem heb. 
Hij loopt naar buiten, want ‘ik ben ook nog 
wel zondig’ zegt hij met een sigaret in de 
handen. Buiten staat een groepje jongeren 
waar hij bij gaat staan praten. Daar vertelt 
hij: ‘tja er was een vrouwtje dat mij naar 
binnen kletste, en eigenlijk was het best 
een mooie dienst’. Hij loopt vrolijk groetend 
richting huis. We hebben er samen nog veel 
plezier van en zijn onder de indruk van wat 
er gebeurt.

De volgende samenkomst staat hij er weer 
op tijd. De zondagmorgen lijkt niet meer 
zo nutteloos, als dat die de afgelopen jaren 
geweest zijn. Hij verwoordt het zelf met 
de woorden ‘ik was een verloren schaapje’ 
waarop ik antwoord ‘welkom in het 
schapenverblijf, van onze goede Herder’

En als wij het hem helpen herinneren op 
zaterdag, dan is hij een trouwe bezoeker 
van onze samenkomsten op zondag. God 
doet ook in Stadskanaal bijzondere dingen!”

Fenna Brouwer  
mede coördinator Mozaiek Family 0599

  UITGELICHT
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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 
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. 

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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OKTOBER 2022
Mozaiek Magazine 28 verschijnt in een oplage van 
12.500 exemplaren. Via www.mozaiek.nl/magazine 
kun je de uitgave tevens downloaden. 

REDACTIE
Janine Beijer, Martin Bloemendal, Wyke Bokma, Anja 

Diepeveen, Emiel Hop, Annemarie Kok-van Twillert, 

Wilma Koppenaal,  Anneloes Mauer,  Everdien Molenaar, 

Hilde Stapert, Martin de Wit.

FOTOGRAFIE
Wiebe van der Hoek, Pieter van Kempen, 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 N

VOORGANGERSTEAM 
Arjen ten Brinke en vacant
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek036.nl 
www.mozaiek036.nl

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

VOORGANGERSTEAM
Peter van Rijn en vacant
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0548.nl 
www.mozaiek0548.nl

VOORGANGERSTEAM
Peter van der Mark en vacant
CONTACTGEGEVENS 
contact@mozaiek0521.nl 
www.mozaiek0521.nl

VOORGANGERSTEAM
Melvin Blankenstijn en vacant 
NTERIM LEIDERSCHAPSTEAM (ILT) 
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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ZOON VAN GOD EN MENSENZOON.

ALS KWETSBAAR KIND EN HOOGSTE KONING, 

ZIEN WIJ KRACHT IN NEDERIGHEID.

DIT IS DE

Vind onze muziek op:

MOZAIEK WORSHIP

grootheid van Jezus


