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Een nieuw jaar! Een nieuw
kerkgebouw! En een nieuw
magazine! Als de uitspraak
‘Gelukkig Nieuwjaar’ ergens op
z’n plek is dan is het wel bij onze
kerk, Mozaiek0318. Een kerk met
inmiddels landelijke bekendheid
dankzij dat merkwaardige
weekend eind november. In
kranten en op tv was
Mozaiek0318 volop in het nieuws.

Het nieuwe geluid klinkt maar
kort in de media en heeft een dag
later al weer plaatsgemaakt voor
economische cijfers, politieke
discussies en de laatste ruzie
tussen Brad en Angelina. De
Basiliek zal na een paar maanden
wennen en de nieuwigheid
verliezen. Zo ook dit magazine.
We hopen natuurlijk van niet,
maar laten we eerlijk zijn, over
een paar dagen ligt het misschien
al op de oud papier stapel. Om
deze keer de bijbel maar te
citeren in plaats van een
Amerikaanse komiek; "Wat er
was, zal er altijd weer zijn, wat er
is gedaan, zal altijd weer worden
gedaan. Er is niets nieuws onder
de zon."

Wat zich dat weekend achter de
schermen afspeelde en wat het
de kerk heeft gebracht lees je
verderop in dit magazine. Ook
hier te vinden; een onthullende
rondleiding door onze nieuwe
locatie; de Basiliek. Wij testen
alvast de beste zitplekken en
werpen een blik vanaf het
podium en het balkon.

Toch hopen we in dit magazine
iets mee te geven wat verder gaat
dan tekst en mooie foto's. Het zijn
uiteindelijk verhalen van mensen
en van de God die hen drijft en
inspireert. Soms zijn het
succesverhalen, soms zijn het
verhalen van strijd en ziekte. We
hopen dat je er iets van meekrijgt,
dat je je herkent in de verhalen
en dat ze verbinding brengen. En
bovenal hopen we dat je iets zult
zien van Gods liefde, Zijn trouw
en Zijn leiding. Want als er
iemand is die altijd nieuw blijft,
dat is het wel onze God.

Al dat goede nieuws; Het geeft
een euforisch gevoel. Dat je als
kerk zo kunt glanzen! Wat gaaf!
En het geeft energie en kracht
voor het nieuwe jaar. Maar zoals
een wijs man ooit zei; “With great
power comes great
responsibility”. God plaatst ons
niet voor niets in deze positie. Het
geeft kansen. Niet om zelf te
stralen maar om iets van Gods
glans te laten zien. Die kans hebben we in de media
volop gegrepen. Wanneer zagen
we eerder preekcitaten in kranten
of hoorden we muziek van
lofprijzing voor onze God op SBS
in Hart van Nederland?
Gelukkig Nieuw Jaar!
De eindredactie
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Van de Voorganger

B

Tekst: Kees Kraayenoord

ij ons op het toilet hangt een
knipsel uit de EO-visie
waarin een christelijke boer
zegt: ‘Mijn geloof is
belangrijk voor de manier
waarop ik boer’. Dit knipsel
is een aantal weken geleden
liefdevol opgehangen door mijn buurvrouw van
nummer 75. Niet dat zij met deze daad van
naastenliefde een toespeling maakt op mijn
groene vingers, mijn liefde om in de tuin te
werken en om te zien naar mijn gewassen, mijn
geiten en mijn vergeten groenten. Want ik heb
namelijk geen groene vingers en geen gewassen
en geiten om me over te bekommeren. Nee,
dit knipsel is een knipoog naar mijn ‘boeren’.
De Dikke van Dale kan mij helpen wat uitleg te
geven.

Dat boeren heel normaal is, dat heb ik niet
hoeven leren. Als baby heb ik al over de rug
van mijn moeder onder grote aanmoediging en
applaus geleerd boertjes te laten. Maar
wanneer het wel of niet gepast is, die les moet
ik nog leren. Nu heeft m’n moeder tegen de tijd
dat ik begon te praten daar een begin mee
gemaakt. Maar omdat ik niet zo makkelijk kan
leren is ze met lesgeven gestopt (ze wordt
immers deze maand 75 jaar) en heeft mijn
vrouw inmiddels deze rol overgenomen.

1boe·ren (boerde, heeft geboerd)

Geregeld hoor ik dus aan tafel dat de kids niet
mogen boeren. Maar, en ik ben maar eerlijk,
geregeld wordt deze les waarin Nicole wanhopig
onze kinderen probeert manieren bij te
brengen gevolgd door een geluid wat wijst op
de ontluchting van mijn maag via mijn slokdarm
(een boer) meestal gevolgd door een
ontluchting van Nicole’s frustratie (een zucht).
Vervolgens boeren onze ‘vrolijke vruchten’ er
flink op los aan tafel.

Nu begin ik te begrijpen dat het dus normaal is
om te boeren, maar dat het ongepast is om aan
tafel te boeren. Het gaat hier immers om
manieren. Je manieren zeggen iets over de
cultuur van je gezin. En die hebben we
natuurlijk hoog te houden.

1 het bedrijf van boer uitoefenen: hij heeft goed
geboerd heeft goede zaken gedaan
2boe·ren (boerde, heeft geboerd)
1 een boer laten
Het knipsel gaat over eigenlijk over de eerste
betekenis. Maar m’n buurvrouw gaf hem met
oog op betekenis nummer 2. Naar verluid wil ik
nog wel eens iets van me laten horen. ‘Boeren’
dus.

Waarom ik u dit schrijf? Om even duidelijk te
maken dat de cultuur van je gezin niet iets is
wat je bereikt door erover te praten, maar
vooral door het te doen.

Nu wordt boeren vaak als een beetje asociaal
gezien. Maar volgens een medisch encyclopedie
is ‘...boeren het ‘ontluchten’ van de maag via de
slokdarm en mond... De maag heeft een soort
‘ontluchtingsmechanisme’. Dit beschermt de
maag tegen extreme uitzetting door
luchtophoping. Iedereen moet wel eens een
boer laten, om lucht kwijt te raken. Dit is heel
normaal, ook al vindt men boeren in onze
cultuur ongepast’.
(http://www.maagproblemen.info/maagaandoeningen/boeren/)

En in ons kerkelijk gezin is dat niet anders. De
laatste weken klinkt bij ons op kantoor, in
overleg met de leiders, meer en meer het
verlangen om onze cultuur handen en voeten te
geven. Elke organisatie heeft een cultuur. Ook
Mozaiek0318.

En onze
cultuurwoorden zijn
‘genade’ en ‘waarheid’,
‘liefde’ en
‘gerechtigheid’.
Ze horen bij elkaar.
Ze maken de boel
open en eerlijk, maar
ook veilig en warm.
Het woord is vlees
geworden. (Joh. 1:14)

Maar we komen er niet mee weg door er alleen
over te praten. ‘Kees’, zei Ido Buwalda tegen me,
‘wij moeten onze cultuur incarneren’.
En dat is kerst! Het woord is vlees geworden.
(Joh. 1: 14). Vlees worden, tastbaar maken. Dat
heet met een moeilijk woord dus incarneren.
En dat heeft God gedaan. Liefde kreeg een
gezicht. Het waren geen mooie woorden van
God. Liefde werd echt. Liefde werd tastbaar. Zijn
woord van liefde is vlees geworden. Vraag het
maar aan Maria toen ze Liefde streelde, toen ze
Liefde tegen zich aandrukte, toen ze Liefde over
haar schouder legde, misschien ook wel om een
boertje te laten.
En omdat Gods woord vlees is geworden durf ik
te geloven dat onze woorden ook vlees kunnen
worden. Dat we niet alleen maar over cultuur
praten, maar vooral doen. Sterker nog, hoe
meer we het doen, hoe minder we erover
hoeven te praten. En God Zelf wil ons daarin
aan de hand nemen.
Doe je mee, bouwen aan die cultuur? In jouw
team, op jouw plek, met jouw collega
parkeerwachters, koffieschenkers, muzikanten,
kinderwerkers? Want als we dit samen doen,
dan is het Kerst in Mozaiek0318, elke dag weer.

Kees Kraayenoord
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In de media Kort nieuws
Color Kids zoeks leiders
“Jezus vindt kinderen belangrijk”

Youth zoekt jeugdleiders
Mozaïek Youth zoekt leiders voor de
jeugdgroepen in de kerk. De activiteiten van
Mozaïek Youth richten zich op jongeren van
12 tot 25 jaar. Deze jongeren komen om de
week op zondagavond bij elkaar. Op dit moment
hebben we 3 groepen, Rock Solid (12-14 jaar),
Solid Friends (15-17 jaar) en Durf te volgen (18+).
Voor meer info zie facebook MozaiekYouth.
Of mail Herman Pol: youth@mozaiek0318.nl

Zoektocht naar kerkloze jongeren
Op dinsdagavond 12 januari 2015 om 20:00 uur
organiseert Mozaïek Youth in de Basiliek een
droomavond, waar we samen op zoek willen gaan
naar Gods plan voor onze jongeren in Veenendaal
en omstreken. We willen een zoektocht starten
samen met Youth for Christ. Speciaal zijn we
op zoek naar jongeren die nog geen kerk bezoeken,
die van de kerk zijn afgedwaald of niet gelovig zijn..
Misschien wel de oprichting van Youth0318.
Heb jij ook het verlangen om met deze jongeren in
gesprek te gaan?
Mail Herman Pol; youth@mozaiek0318.nl

Spreuken 22:6 Wat een goede en
uitdagende tekst is dat. Voor ouders,
voor leerkrachten, voor de kerk en voor ons als
kinderwerk. We willen niet alleen kinderen
vermaken, maar discipelen maken! Jezus vindt de
kinderen belangrijk, hij plaatst ze in het midden
en zegt dat we mogen worden als een kind!
En daarom vinden we kinderen zo bijzonder, ze
hebben nog een heel leven voor zich. Laten we
bewogen zijn over onze kinderen en ze het beste
geven van wat God ons gegeven heeft. Een kind is
niet alleen voor de eeuwigheid gered, maar ook
voor zijn leven. (Wiliam Booth)
Blessings Karin Koornstra, Color Kids

Jeugd overweegt diaconale reis
Mozaïek youth overweegt de organisatie van een
diaconale reis. De reis zou gehouden moeten
worden in 2016. Youth zoekt mensen die hierbij
willen helpen.
Meer info bij Herman Pol youth@mozaiek0318.nl
Mozaiek Magazine zoekt tekstschrijvers,
fotografen en designers
Heb je ideeën voor het magazine, ben je
nieuwsgierig of schrijf je gewoon graag? Stuur een
mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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Leer een kind van
jongs af aan de
juiste weg,
en het zal er niet van
afwijken wanneer
het oud
geworden is.
Spreuken 22:6

Love
2 Meet
Interview met Gerdien de Wit. Tekst: Martin de Wit

Motorrijders, solo-ouders en sporters ontmoeten elkaar
Je kunt je alleen voelen, ook
al sta je in een zaal met
duizend man. Gerdien de Wit
weet het, en besloot er wat
aan te doen. De
mozaïeker van het eerste uur
maakt zich al nuttig
binnen het secretariaat, als
regisseur en binnen het
welkomsteam maar stort
zich nu op ‘Love 2 Meet’. Ze
wil mensen verbinden. Aan
Mozaïek
Magazine vertelt ze over de
start van de eerste 15
groepen, legt ze uit waarom
het ‘niet zomaar kringen
zijn’, en onthult ze waarom
ze zelf voor de groep
‘handwerken’ heeft gekozen.
Love 2 Meet, kun je als eerste
eens uitleggen wat dat nou
precies is?
Het gaat vooral om
ontmoeten. Elkaar leren
kennen. Juist omdat je een
nieuwe gemeente bent en
elkaar nog niet goed kent. En
dan vind ik het heel belangrijk
dat je een kleine groep om je
heen hebt die jou wel beter
kent. Die jou zondags ook ziet.

We hebben inmiddels een
grote kerk. Er komen elke
week meer dan duizend
mensen. Maak je je zorgen
dat mensen elkaar dreigen
kwijt te raken?
Ja, juist omdat je nog maar
drie jaar kerk bent is iedereen
eigenlijk nieuw. Bijna iedereen
komt nieuw binnen en kent
nog niet zoveel mensen. En
daarom is het belangrijk dat je
mensen leert kennen, zodat je
ook gemeente kan zijn.
Wat is dat dan volgens jou?
Gemeente zijn?
(Denkt even na.) Dat je zorg
ziet bij elkaar. Dat je weinig
woorden nodig hebt om je
zorgen duidelijk te maken.
Echt broers en zussen zijn. Laat
ik het zo zeggen.

‘Echt broers en
zussen zijn’
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Veel kerken hebben daarom
kringen. Opgedeeld per wijk
of per postcode. Waarin is
jouw plan anders?
Ons plan is om groepen te
vormen met als basis je
interesses of je hobby’s. Dat
kan na een tijdje natuurlijk ook
weer veranderen, dat je denkt,
ik wil weer wat anders gaan
doen. Dat is juist leuk. Als je
een verdeling maakt per wijk
of per postcode moet je maar
afwachten of het ook echt
klikt.
Wat voor interesses moeten
we aan denken?
Er is nu al van alles. We
hebben een kookgroep. Een
groep voor fotografie. Voor alleenstaande ouders. Een groep
voor jonge gezinnen. Jonge
stellen. Motor rijden. Sporten.
Wandelen. Van alles.
Bij kringen ga je vaak ook
samen Bijbelstudie doen.
We hebben het expres geen
kringen genoemd. Vaak heeft
dat een negatief beeld bij
mensen. Omdat je dan in een
groep wordt gezet waar je niks
mee hebt. Kringen is inderdaad ook meer Bijbelstudie.
Dit gaat vooral om ontmoeten.

Er zijn heus wel groepen waar
je wel Bijbelstudie gaat doen,
of waar je samen gaat bidden.
Heb je er een recept voor?
Hoe een avond er uit moet
zien?
Dat mag de groep helemaal
zelf bepalen. Komen ze er niet
uit dan kunnen ze natuurlijk
altijd mijn hulp inroepen. Ook
hoe vaak ze elkaar ontmoeten,
of het nou een keer per week,
of een keer per maand is. Daar
laat ik de groep helemaal vrij
in.
Als je aan iemand zou uitleggen waarom hij of zij zich
voor love 2 meet zou moeten
opgeven. Wat zeg je dan?
Goede vraag (Stilte). ‘Moeten’
opgeven. Dat vind ik al
moeilijk. Ik vind niet dat mensen zich moeten opgeven. Ik
adviseer het wel omdat je dan
een groep om je heen hebt die
jou kent. Zodat je je niet
eenzaam hoeft te voelen. Want
dat hoor je nu wel heel erg
veel.
Oh ja?
Ja. Dat krijg ik wel vaak te horen ja. Dat je toch snel trekt
naar mensen die je wel kent.
Naar familie of naar vrienden. En dat er dan ook mensen zijn die nieuw binnen
komen, en dat je je dan toch
een beetje verloren voelt. Dat
hoop ik hiermee op te lossen.
Wanneer besloot je je hier op
te storten?
Dat was bij een midweekse samenkomst toch nog. Ergens
is januari. Toen mochten de
aanwezigen dingen voorleggen
bij het kruis

(red; het houten kruis voor in
de kerkzaal). En toen kwam
heel veel de vraag; wanneer
komen de kleine groepen? Of;
wanneer komen de
Bijbelstudies? Dat werd heel
veel genoemd.
En waarom dacht je, dit moet
ik oplossen. Waarom liet je
het niet aan iemand anders
over?
Kees (red; Kraayenoord) zei
een keer: “als je ergens
tegenaan loopt, het gevoel
hebt dat iets anders moet,
misschien is dat een teken dat
die taak voor jou bestemd is.”
En zo voelde ik dat als het gaat
om Love 2 Meet. Ik heb al vanaf
het begin een groepje waar ik
regelmatig mee samenkom, en
dat gun ik iedereen.

“Ik kan
helemaal
niet handwerken.
Maar ik
wil het wel
heel graag
kunnen.”

Je hebt sindsdien niet stil
gezeten. Hoe staat het er nu
voor?
Er zijn nu rond de 15
verschillende groepen met
elk 5 tot tien personen. Voor
de start vind ik dat al best een
goed begin. De eerste samenkomsten zijn inmiddels al
achter de rug. De rest is nu
bezig met de planning voor de
eerste ontmoeting.
Als je zelf nu zou mogen kiezen. Bij welke groep zou jij je
nu aansluiten?
Ik heb me aangemeld bij een
handwerkgroep. (Grinnikt.)
Waarom lach je daarom?
(Lacht nog harder). Ja,
handwerken. Dat verwacht je
niet bij mij. Het enige dat ik
kan is borduren. Eigenlijk lach
ik daarom.
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Foto: Gerdien de Wit

Aanmelden voor Love 2 Meet kan via
L2m@mozaiek0318.nl.
Contactpersoon: Gerdien de Wit.
Love 2 Meet valt onder
coördinator Grow :
René Koolhaas.

‘De Basiliek’
Op 21 december vieren we onze eerste samenkomst in
‘De Basiliek’, Mozaïeks nieuwe kerkgebouw. In een relatief
korte tijd is er dagelijks keihard gewerkt om de bouw te
realiseren. We kregen een onthullende rondleiding door
het gebouw. Eind november zijn de grootste klussen
geklaard. Met een hoogwerker wordt een beamerscherm
van vier meter breed opgehangen. De ruimtes worden
ingericht en afsluitend zorgen de schoonmakers voor een
brandschoon gebouw.
Interview met Harm Hardeman | Tekst & Beeld: Rianne van Soest
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oe is Mozaïek in dit
geweldige gebouw
terecht gekomen?
We spreken
Harm Hardeman,
mede-eigenaar van
H. Hardeman BV (bouw-en
handelsbedrijf) en tevens
Mozaïeker. “Samen met mijn
vrouw Rianne kwam ik in
maart 2013 voor het eerst in
Mozaïek. De dienst werd toen
nog gehouden in The Shelter.
Tijdens die dienst werd
duidelijk dat het gebouw te
klein was en dat de gemeente
twee diensten zou gaan
houden op de zondag. Die
dienst maakte veel indruk op
mijn vrouw en mij. Na een
aantal bezoeken aan de
gemeente realiseerden wij
ons dat we ons plekje hadden
gevonden bij Mozaïek0318. We
werden lid van de gemeente”.
Harm Hardeman voegt er aan
toe dat al heel snel het idee
ontstond bij hem en zijn vrouw
om een nieuw thuis te maken
voor Mozaïek0318, omdat daar
dringend behoefte aan was.
“We hebben samen met
Mozaïekers om de tafel
gezeten en zo ontstond het
idee om een multifunctioneel
gebouw te maken. De kerk
alleen kan een groot gebouw
namelijk bij lange na niet
bekostigen”.
Daarna is het balletje snel gaan
rollen. Eind maart 2014 startte
de bouw van het
imposante gebouw. Een
gebouw met een grote
hoeveelheid ruimtes. Want het
is enorm. De grote zaal waar
de zondagse diensten worden
gehouden is zonder podium,
foyer en balkon al groter dan
de hele Veenendaalhal.

Mozaïek0318 op het gebouw
staan. Dan is ons ideaalbeeld
bereikt. Echter, dat is nu nog
niet realistisch” zegt Harm.
Vanaf de opening van het
gebouw is de wens dat er altijd
een Mozaieker aanwezig is in
‘De Basiliek’. Het gebouw moet
een plek worden waar Mozaïekers en anderen heen kunnen
gaan op momenten dat zij
daar behoefte aan
hebben. Bijvoorbeeld wanneer
ze een voorganger willen
spreken. Of wanneer ze
behoefte hebben aan
bezinning. Daar is een
stilteruimte voor ingericht met
zitjes.Mozaiek0318 huurt twee
ruimtes binnen de
Basiliek permanent als
voorgangerskantoor,
secretariaat, vergaderruimte
en oefenruimte voor de bands.

Maar liefst 1420 man kan op
een stoel de diensten
meemaken.
‘De Basiliek’ is een
multifunctionele
evenementenhal. En het
nieuwe thuis van Mozaïek.
“De zondagse- en
doordeweekse samenkomsten
mogen niet ten koste gaan van
de concerten, evenementen

“Maar het
gebouw is in de
eerste plaats
het thuis van
Mozaïek”
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en beurzen die nodig zijn om
het geheel mogelijk te maken.”
zegt Harm. Op dit moment is
de agenda van ‘De Basiliek’
voor 2015 al gevuld met onder
andere een modeshow,
concerten, beurzen, de SingIn, diensten van Royal Mission
en familiefeesten. ‘De Basiliek’
biedt veel mogelijkheden, van
vergaderingen tot grote
concerten. Maar een groot
dancefeest of iets dergelijks zal
niet plaatsvinden in de hal. Dit
past niet in het beleid van het
nieuwe gebouw.
De droom van Rianne en Harm
voor het gebouw is dat het in
de toekomst volledig bezet zal
zijn door Mozaïek0318. Zowel
op de zondagen als
doordeweeks. “Het liefste zie
ik in de toekomst de naam van

Het nieuwe kerkgebouw is
ook ingericht om alle kinderen
iedere zondag weer te
ontvangen. Achterin de foyer
toont Harm ons twee grote
crècheruimtes. Achter de
keuken zijn de ruimtes die
doordeweeks dienen als
vergaderzalen en op zondag
gebruikt worden voor het
kinderwerk. De kinderen
worden opgevangen in
gezellige ruimtes met leuke
kleuren en mooie aankleding.
“Hier is mijn vrouw Rianne
verantwoordelijk voor” zegt
Harm met een lach. “Dat heb ik
maar volledig aan haar
overgelaten. Dezelfde ruimtes
moeten de rest van de week
weer multifunctioneel
inzetbaar zijn voor zakelijke
vergaderingen en dergelijken,
dus dat was nog een hele
uitdaging.”

‘De Basiliek’ in het kort

Start bouw: 30 maart 2014
Parkeerplaatsen: 360 (op 8 verdiepingen)
Zitplaatsen grote zaal: 1020 + 400
Breedte podium: 23 meter
Lengte koffiebar: 13 meter
Om de rondleiding door ‘De
Basiliek’ compleet te maken
nemen we de trappen naar de
eerste verdieping. Hier is de
semi-grote zaal waar ruim 250
mensen in kunnen. Deze zaal
is geschikt voor de midweekse
samenkomsten van
Mozaiek0318. Daarnaast kan
de zaal gebruikt worden voor
congressen of vergaderingen.
Samen met Willem Diepeveen
(Beheerder van ‘De Basiliek’)
en Harm Hardeman nemen we
een kijkje op het balkon. Op
een laatste schoonmaakbeurt
na is deze plek gereed voor
gebruik. Willem en Harm
nemen plaats op één van de
voorste rijen op het balkon.
“Dit is mijn favoriete plek”, zegt
Willem. “Lekker dicht bij het
podium en toch veel overzicht.”Het balkon is inderdaad
een prachtige plek om tijdens
de dienst te gaan zitten. Van
bovenaf kijk je mooi uit over
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de zaal. Aan ruimte is geen
gebrek. Voor de
brandveiligheid mochten er
maar 400 zitplekken op het
balkon komen. Dat betekent
dat de klapstoelen ruim
opgezet konden worden.
Daarom hebben de zitplaatsen
veel beenruimte en kun je
lekker op je plekje blijven
zitten als andere mensen langs
je op lopen.
Helemaal bovenin het gebouw
zijn de BaseValley Studio’s
gevestigd waar CD’s
opgenomen kunnen worden.
Hier zullen onder anderen
Mozaïekers Ralph van Manen,
Rob Buis en Jan Pronk
regelmatig te vinden zijn.
Harm & Rianne werken hard
om Mozaiek0318 op
21 december te mogen
verwelkomen in ‘De Basiliek’.

DRIVE-IN

DIENST
Midden in de spelersbus
van GVVV is een vergadering
gaande. Het is 23 november
zondagochtend kwart over
negen. Ferry Gerritsen, coördinator communicatie, deelt het
persprogramma uit. Het is een
strak schema, tien keer geprint
op een A4’tje. Half elf, start van
de dienst, tien over half elf,
vertrek richting radiostudio,
tien voor elf, aankomst bij radiostudio. Aan de twee tafeltjes in de spelersbus zitten tien
vrijwilligers. Voor één dag zijn
ze persbegeleider. Petri doet
SBS. ‘Dat past wel bij haar”,
wordt er gelachen. Herman
krijgt het jeugdjournaal, Carl
doet de fotografen en Rianne
neemt De Telegraaf op zich.
Elke journalist krijgt een eigen
begeleider.

Ferry geeft een korte briefing.
“Het verhaal waar de journalisten voor komen is een kerk die
getroffen is door de vogelgriep.
Wij willen iets anders
meegeven. Wij zijn als kerk
niet getroffen, wij hebben een
ongemakje. Wij redden ons
wel. Het gaat vandaag om de
getroffen boeren. We bidden
vandaag voor hen en we
kunnen vertellen dat ze met
hun zorgen terecht kunnen
bij onze God.” De briefing
duurt maar kort. Nog even en
de eerste kerkgangers zullen
arriveren.

650 kippen, 150 auto’s, 10 journalisten
en 1008 op de middengolf.
Hoe een hal vol met kippen een kans werd
om het hele land iets van God en
Zijn kerk te laten zien. Tekst: Martin de Wit

Het parkeerterrein naast de
spelersbus is nog leeg. De
eerste koffie staat klaar. De
popcornmachine wordt
gevuld.
Het besluit om de drive in
dienst te organiseren valt
slechts 40 uur eerder. Die
vrijdagmiddag zit Ferry uren
lang aan de telefoon. Het
nieuws van de afgesloten
Veenendaalhal vol kippen is
nog vers maar de tijd dringt.
Een alternatieve locatie vinden blijkt een lastige opgave.
Mocht er al een zaal zijn waar
1200 man in kan, dan loopt
het wel stuk op het regelen
van een vergunning. Veenendaal en Rhenen kunnen
allebei weinig voor Mozaïek
doen. Zelfs het plan voor
een massale wandeltocht op
Kwintenlooijen sneuvelt als de
gemeente Rhenen waarschuwt
voor de risico’s en de verantwoordelijkheden. Ferry last
een sportpauze in, en daar aan
het eind van de middag in de
sportschool ontstaat de eerste
voorzichtige versie van het
plan van wat er uiteindelijk zal
gaan gebeuren. Wat nou als we
zondag iedereen
opvangen met een cd met
daarop een kerkdienst en dat
we die gezamenlijk in de auto
afspelen? Of zou een radiopiraat ons kunnen helpen met
een lokale uitzending naar de
autoradio’s?
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Om vijf uur komt het complete
coordinatorenteam bij elkaar
bijgestaan door Dirk Koudijs
namens de oudstenraad. Er is
crisisoverleg. Alle opties
worden afgewogen maar het
ene idee na het andere valt af,
totdat de ideeën op zijn. Maar
de dienst afzeggen? Opnieuw?
En hoe zorgen we dat iedereen
het op tijd weet? Een dienst
niet laten doorgaan is een
klein drama voor het
coördinatorenteam. Drie
weken eerder was dat ook al
een keer noodzakelijk. “Je
kunt iedereen proberen te
informeren, en voor een groot
deel lukt dat als je het op tijd
weet.” Zegt Kees. “Maar zelfs
dan staan er altijd bezoekers
voor een dichte deur. Weinig
mensen weten het, maar op
die paar keer dat we moesten
uitwijken of afzeggen stond er
altijd iemand bij de
Veenendaalhal, gewoon om
eventueel mensen op te
vangen. “

“We willen
niet dat
mensen voor
niets komen.”

Op dat moment komt Ferry
voorzichtig met zijn idee. Een
kerkdienst in de auto. Een
drive in dienst. Zou dat wat
kunnen zijn? Er gebeurt iets in
het team. Een vlaag van
creativiteit. Niet veel later
wordt het telefoonnummer
van Groot Nieuws
Radio opgezocht.
RTV Utrecht verslaggever
Peter Knieriem arriveert
zondagochtend stipt om half
tien. De journalist komt een
televisiereportage maken. Hij
legt zijn statief en cameratas
op de grond, “die liggen hier
wel veilig hè?”, en kijkt verbaasd naar het popcornstalletje. Voor hij het weet is hij voorzien van koffie en op z’n gemak
werpt hij een blik op het nog
bijna lege parkeerterrein. “Het
was wel weer eens tijd dat ik
naar de kerk ging.” Zegt hij
lachend. “De laatste keer was
in mijn jeugd.” Peter schiet
beelden van de kippen in de
hal, van de GVVV bus, van de
spandoeken en spreekt even
later met de eerste
kerkgangers. Arno van
Turennout valt direct met de
neus in de boter. Na een
interview met RTV Utrecht
komt het Jeugdjournaal een
plekje reserveren is de auto.
Presentatrice Milouska
Meulens zit op de achterbank,
een cameraman manouvreert
zich naast de auto. Arno en Ina
vinden het allemaal prima.
Cameraploegen verdringen
zich rond de andere
kerkgangers die inmiddels
arriveren. Een vrouw legt uit
dat het pas de tweede keer is
dat ze Mozaïek bezoekt.
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Een man worstelt met de
instellingen van zijn radio. De
uitzending in zijn auto heeft
twee seconden vertraging ten
opzichte van de andere auto’s.
Hij besluit het erbij te laten.
De liederen die hij zingt samen
met zijn zoon klinken als een
echo over het parkeerterrein.
Het maakt niet uit. Ergens
steekt iemand zijn hand in
lofprijzing uit een autoraam.
De camera’s verdringen zich
om het vast te leggen. Dan is
het tijd om richting de studio
te gaan. Nog een laatste quote
vanuit de parkeerplaats. Dan
vertrekken de journalisten in
colonne richting de
Einsteinstraat.
Het is vrijdagavond half zes als
de telefoon van Nico Schipper
gaat. De directeur van Groot
Nieuws Radio heeft zich
opgemaakt voor het weekend.
Hij kijkt naar zijn telefoon.
Anonieme omroep. “Het is
weekend” denkt Schipper en
hij drukt de oproep weg. Even
later gaat de telefoon opnieuw.
Deze keer staat er Kees
Kraayenoord in het display.
Schipper besluit het
telefoontje maar op te pakken.
“Wij zenden elke zondagochtend een kerkdienst uit,” zegt
Schipper “maar zoals nu, live
vanuit onze studio, dat is wel
wat anders. Het eerste dat
ik heb gedaan is het verzoek
voorleggen aan een eindredacteur. Die reageerde direct
enthousiast.” De directeur
van de radiozender belt terug
naar Kees Kraayenoord. “Ja,
het gaat waarschijnlijk wel
lukken.” Maar daar neemt de
voorganger van Mozaïek 0318
geen genoegen mee. “We
hebben een go of een no-go
nodig.” Zegt hij tegen Schipper.

“Toen
hebben we
het er
maar op
gewaagd.”
Een extra uitzending op een
zondagochtend organiseren is
geen dagelijkse klus voor de
radiozender. ”Normaal gesproken komen onze kerkdiensten
uit een opnamebestand. De
dienst is meestal een week
oud. Maar dit is toch wel heel
anders. Gelukkig wisten we dat
er wat audiotechniek betreft
bij Mozaïek 0318 veel kennis in
huis is. Dat scheelt een stuk.
Toen waren we er al snel
helemaal klaar voor.”
Kees staat niet bekend om zijn
korte en bondige preken. Het
moet die zondag in tien minuten. “Wat ga je dan zeggen,
wetende dat er vanuit het hele
land wordt meegeluisterd.”
Zegt Kees. “Die tien minuten
waren voor mij een stuk
lastiger dan een normale
preek. Ik heb collega-voorgangers nog gebeld met; wat
zou jij doen? Inhoudelijk moet
het ook allemaal goed zijn. De
toon moet passen bij wat er
gaande is. Er is een drama aan
de gang voor veel boeren. Dan
mag het bij ons niet klinken
alsof we een feestje vieren.”
Met de coördinatoren
communicatie wordt een dag
van tevoren de preek
geoefend.
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Kees krijgt nog een paar tips.
Nog een keer wordt er
geoefend en getimed. Past het
wel echt in tien minuten? Ja,
het gaat net. En het
schaven aan de preek gaat nog
steeds door, tot half twee ’s
nachts. Dat zijn de tien
minuten precies zoals ze
moeten zijn.
Er is deze zondag geen zaal die
ingericht moet worden, toch
zit zaterdag niemand stil. De
banners die op
zondagochtend aan de
Veenendaalhal hangen, ze zijn
zaterdagavond gedrukt. Voor
alle kerkgangers worden de
liederen op papier gezet. Het
parkeerteam krijgt instructies,
want hoe krijg je zo veel
mogelijk auto’s op die
parkeerplaats. En waar
moeten de kinderen naar toe?
Wat doen zij tijdens de dienst?
De muzikanten moeten zich
klaarmaken. Een koor wordt
samengesteld. Er is zoveel te
doen. En iedereen helpt mee.
Het ene moment staan Kees en
Joke nog in alle rust te zingen
in de studio, samen met een
technicus, een pianist en een
bescheiden achtergrondkoor,
het volgende moment staat de
kleine ruimte vol met
journalisten. “Met meer passie
dan ooit.” Wordt er gezongen
voor het oog van NOS, Rtl en
SBS. “Oh mijn ziel.
Verheerlijk zijn heilige naam.”
De Nos heeft van tevoren een
kleine camera in de studio gehangen en kijkt de hele dienst
al mee. SBS zoomt in op een
open bijbel. Niet veel later zit
de dienst er op.
“Gods zegen, kerk” zegt Kees
en dan is de eerste drive in
kerkdienst van Nederland
voorbij.

Maar voor de voorganger is dat
het begin van een essentieel
moment van de dag. De
interviews. Ferry heeft een
indeling gemaakt zodat alle
journalisten aan bod komen.
Maar SBS komt onmiddellijk
met een ander plan. “Kunnen
we een stuk van de dienst nog
eens over doen?” Geen
probleem. Eerst de NOS en RTV
Utrecht te woord staan. Een
vergaderingkamer is ingericht
als interviewruimte. “Moet ik in
de camera kijken? Nee? Met of
zonder pet op? Wat doen we?”
“We hadden natuurlijk goed
nagedacht over wat ik tegen
de journalisten zou zeggen.”
Zegt Kees. “Ferry stuurde mij
om half zeven ’s ochtends
alweer het eerste mailtje met
wat ik aan vragen van de pers
kon verwachten. Het was een
overweldigend gevoel al die
journalisten. Zodra de één
klaar was begon de volgende
met zijn reeks vragen.” Kees
voelde juist het doen van die
interviews als een grote verantwoordelijkheid. “Ik spreek
niet namens mezelf, de camera’s zijn er niet voor mij, ze zijn
er voor onze kerk. Ik ben de
woordvoerder en dan moet ik
wel de juiste dingen zeggen.”
Zo maakt Kees duidelijk dat
het niet ‘om ons’ gaat. Het
gaat om de getroffen boeren.
“Ze pakken maar een of twee
quotes, dus elke zin die je zegt
moet goed zijn.”

Wie wil kan zondag de hele
avond op elke zender wel een
reportage vinden over de drive
in dienst. Het Nos
Jeugdjournaal vanuit het
perspectief van twee jongens
op de achterbank van een
auto. Het RTL Nieuws, kort een
paar plaatjes. Het achtuurjournaal wat uitgebreider, en
RTV Utrecht en SBS6 met een
volledige reportage. Nergens
wordt om God heen gedraaid
en in alle media overheerst
een gevoel van respect. De
volgende ochtend is het in de
kranten niet anders. “Het
Algemeen Dagblad en De
Volkskrant die volledige
citaten uit de preek van Kees
halen. Ongelofelijk.” Zegt
Ferry. “Zo gaaf dat we iets
kunnen laten zien van dat
Gods kerk alive and
kicking is.”

Ook Groot Nieuws Radio
directeur Nico Schipper is
verrukt. “Eerst was ik niet eens
van plan te komen kijken maar
toen ik hoorde dat alle
landelijke media zouden
komen dacht ik, daar moet ik
bij zijn. Het is best bijzonder
dat we als christelijke
radiozender ook eens zo
positief in de publiciteit
komen.”
Voor Kees is de dienst een
bewijs van waar Mozaiek 0318
op dit moment toe is staat
is. “De Telegraaf schreef de
volgende dag dat ik niet alleen
geloof in God maar ook in mijn
team. En dat klinkt wat vreemd
maar het is ook waar. Niemand
van ons had dit alleen gekund.”

“Maar samen, met z’n allen, dienen we de
kerk, dienen we God en
kunnen we ongelooflijke dingen.
Gaaf is dat.”
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KERK

WER
in de

“Kinderwerk is meer dan op kindjes passen en
knutselwerkjes maken”, zegt Martine.
“De kinderen van groep 3 & 4 krijgen het
evangelie mee op een manier die ze aanspreekt.
Ze hebben de capaciteit om het op te slaan en
thuis na te vertellen”. Sandra voegt er aan toe:
“De kinderen komen iedere zondag met blije
koppies bij de samenkomst binnen. Ze genieten
zichtbaar. Ook omdat ze de vrijheid hebben om
na het verhaal te knutselen of spelen. Niet ieder
kind geniet er namelijk van om een
knutselwerkje te maken.”
Martine, Sandra en Matthijs zijn iedere
vier weken aan de beurt om de
kindersamenkomst te leiden. “We genieten hier
enorm van. We bereiden voor uit een boek wat
de leidraad is van de samenkomsten.”, vertelt
Martine. “Extra kinderwerkers zijn van harte
welkom. Je werkt altijd in een vast team zodat
de kinderen je makkelijk leren kennen.”

“Kinderwerk is meer
dan op kindjes
passen en
knutselwerkjes
maken”.
Interview met Martine den Hertog
Tekst & Beeld: Rianne van Soest

“Wees blij van hart, u die de Heer zoekt” klinkt
het in koor bij Colorkids groep 3 & 4 op zondag.
Samen herhalen ze meerdere keren de tekst
tot ze hem kunnen uit hun hoofd kunnen op
zeggen. Jongens en meisjes zitten en staan op
hun stoel. Één jongetje klimt onder de tafel

“Je moet echt liefde
hebben voor
kinderen. En een
beetje lef, om voor de
groep het vrije
verhaal te kunnen
doen .”

om er daarna met een grote grijns weer onder
vandaan te komen. Een blond meisje maakt een
vlecht in haar lange lokken. Het is een
gezellige boel bij Colorkids. Deze zondag leiden
Sandra & Martine samen met hun buddy
Matthijs de dienst.
Iedere zondag mogen de kinderen naar hun
eigen samenkomst. Hier zingen ze liedjes,
horen ze een verhaal en knutselen of spelen ze.
Martine leidt het kidswerk al weer ruim een jaar.
“Ik ben gek op kinderen. Groep 3&4 is een leuke
groep bijdehante kleuters die echt al vragen
beginnen te stellen. Ze doen enthousiast mee
en zijn er heel trots op als ze een antwoord op je
vraag kunnen geven.”
Tijdens het centrale moment luisteren de kinderen naar Martine, die het vrije verhaal vertelt.
Daarna knutselen ze een Engeltje, spelen ze
Twister of bouwen ze kastelen.
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IN GEBED
Harold Nijkamp

CT-scans, hartfilmpjes, koortspieken,
bloedonderzoek. Hij heeft het de afgelopen
maanden allemaal voorbij zien komen. De altijd
enthousiaste en actieve Harold Nijkamp wordt
eind augustus tot stilstand gedwongen. “Er zal
wel een bedoeling achter zitten.”
Zijn gezicht is breder geworden, maar de blik is
onveranderd. Een vastberaden blik, waar
nuchterheid uit straalt. “Ja, ik ben wat
opgezwollen. Dat komt van de prednison.
Rotspul.” mompelt Harold. “Het ergste nog vind
ik dat het mijn smaak zo aantast. Veel dingen
zijn niet lekker meer”.

Het is eigenlijk een prima teken dat Harold
klaagt over zijn eetlust. De pijnklachten zijn
dankzij de medicijnen blijkbaar redelijk onder
controle. Vanavond zit hij achter een laptop,
bezig met de installatie van een virusscanner.
“Ja, ik werk nu en dan nog wel wat. Geen zware
dingen maar dit gaat wel.” Wie Harold kent weet
dat hij niet te houden is. Ook afgelopen
maanden kon je hem regelmatig gewoon in
de kerk zien, voor het oog weer in oude staat,
meestal in een BHV hesje gestoken. Maar dat
beeld is maar schijn. Veel minder mensen zagen
hoe hij alweer eerder naar huis ging, soms zelfs
voor de dienst überhaupt begonnen was. Dat
Harold in zijn hesje rondloopt, of ‘weer wat aan
het werk is’, het zegt niets. “Als je mij toen het
begon had verteld dat het zo lang zou duren,
dan had ik je niet geloofd.”
Harold meldt zich eind augustus ziek. Griep.
Spierpijn. Futloos. Dat er meer aan de hand is
blijkt een paar dagen later. De huisarts stelt een
dubbele longontsteking vast. Een
medicijnkuur helpt, maar als de kuur voorbij is
keren de klachten terug. Een ziekenhuisopname
volgt en in het ziekenhuis

gaat het helemaal mis. Harold krijgt een
ernstige pijnaanval. Met een hoge dosis
morfine wordt Harold in een roestoestand
gebracht zodat in ieder geval de pijn
hanteerbaar is.

“Voor mij was dat een dieptepunt.” zegt
Hanneke. De vrouw van Harold kent haar man
niet meer terug. “Op dat moment vreesde ik
echt voor zijn leven. Niemand wist wat er aan
de hand was. Ik wist alleen dat het heel ernstig
was. En ik voelde me ook zo verantwoordelijk.
Harold leek niet meer door te hebben wat er
met hem gebeurde.”
Ondertussen heeft Hanneke nog haar kinderen
om voor te zorgen. Er komt die dagen weinig
uit haar handen. Gelukkig staan er mensen om
haar heen om te helpen. Er komen mensen
uit de kerk eten brengen of de kinderen even
ophalen. Dat helpt. Ze vindt wat rust door met
mensen te praten en door opwekkingsliederen
te zingen.
Het duurt niet lang of er wordt en diagnose
gesteld. A.O.S.D., oftewel; Adult-Onset Still’s
Disease. Volgens Wikipedia is het een zeldzame
aandoening, meestal goed te behandelen, maar
soms door complicaties toch levensbedreigend.
Het geeft rust om te weten wat er aan de hand
is maar de onzekerheid over de toekomst blijft.
Met prednison moet de aandoening ‘in slaap’
worden gebracht, en zodra dat gebeurt kunnen
de medicijnen worden afgebouwd.
Zo voortvarend gaat het helaas allemaal niet.
Net als Harold denkt dat het wat beter gaat
komen er dramatische uitslagen van
bloedonderzoek. Er zijn nieuwe maatregelen
nodig. Een nieuwe opname volgt in het UMC
Utrecht.
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De weken verstrijken en inmiddels is Harold
al maanden ziek. Recent is gestart met een
nieuw medicijn. Het lijkt perspectief te geven en
Harold heeft opnieuw goede hoop. Maar echt
enthousiast zijn lukt nog niet. Harold noemt het
zelf ‘voorzichtig optimisme’.
Waarom juist hij getroffen werd door ziekte,
van de een op de andere dag werd stil gezet,
het is een vraag die hem niet zo bezig houdt. “Ik
vertrouw er op dat God een bedoeling met dit
alles heeft. Sommige mensen zeggen precies te
weten wat de bedoeling van God is. Dat vind ik
knap”, zegt Harold met zijn kenmerkende
eigenwijze glimlach.
“We hebben vaker uitdagingen in het leven.”
zegt Hanneke. “Het lijkt wel alsof we elke twee
jaar voor een uitdaging worden geplaatst.
Misschien zet God ons inderdaad even stil,
misschien om een andere weg in te slaan.”
“Op die moeilijkste momenten, toen tijdens de
aanval in het ziekenhuis, voelde ik dat ik nooit
alleen ben gelaten.” zegt Harold, doelend op
God. Maar tegelijk blijven Harold en Hanneke
nuchter.

“Het is niet zo dat we
ons constant
gedragen hebben
gevoeld door God. Zo
voelde dat echt niet.
Maar we weten wel
dat het zo is en dat
Hij er altijd bij was.
En dat geeft rust.”
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EEN NIEUWE DAG

Elke nieuwe dag is er eentje die je krijgt van
onze God. Hoe die dag er ook uitziet voor jou en
mij. De zucht en de jubel horen bij elkaar. Juist
op de moeilijkste momenten.

Als je zegt: ‘een nieuwe dag’, wat denk jij dan?
Het antwoord kan hangen tussen een “zucht”
en een “jubel”.
Een aantal van jullie zullen misschien midden in
het leven staan en jubelen over een nieuwe dag.
Genietend van wat je beleeft op deze wereld.
Anderen zullen zuchten door omstandigheden,
het leven niet zien zitten, denkend; hoe kom ik
deze dag nu weer door?

Als ik dit doe, dan gaat mijn dag als een speer.
Wat er ook gebeurt. Het geeft mij een rust die ik
niet uit kan leggen. Een veilig gevoel wat niet te
verwoorden is.

Wat betekent die ‘nieuwe dag’ voor ons, voor
jou en mij? Voor mij betekent dit dat ik kan
genieten, ik ben een zogenaamde genieter.
Maar op bepaalde momenten kan ik ook een
enorme zuchter zijn.

Het staat zelfs in de bijbel:
Dankt onder alle omstandigheden. 1 Thess
5:18.

Terwijl ik dit schrijf moet ik denken aan al die
prachtige momenten die ik tegenkom in de
natuur. De wisselende beelden van bomen,
bloemen en luchten. Die piepkleine
glinsterende druppels op een groen blad. Aan
een oud pad (tenminste, ik denk dat hij oud is)
zittend in de zon op het terras. Aan die enorme
wolkenvariaties die ik zie als ik met de auto op
de snelweg zit. Aan de prachtige bossen die in
elke seizoen een ander beeld laten zien. En
altijd weer kan ik niet anders denken dan dit:
wie is Hij die dit alles heeft gemaakt?

Let op: niet voor alles, maar onder alles.
Dat kan niet, zeg jij.
Ik zeg: God helpt je een handje. Hij doet dat
echt. Probeer het eens uit. Ook samen doen,
samen zijn, laten we elkaar steunen hierin.
Dit is onze uitdaging als Mozaïekers, ‘een
nieuwe dag’, ‘een nieuw begin.’

Maar ook ik kan zuchten. En ook ik heb te
maken met dieptepunten van verdriet in mijn
leven. De zware dagen die haast niet voorbij
willen gaan. Dan lijkt het wel of de mooie
dingen van deze wereld niet meer zichtbaar zijn.
Je leven verloopt in een soort ritme zonder dat
je je kunt richten op positieve mensen of dingen
om je heen. Je doet je ding, maar de glans is er
niet. Leven is worstelen.
Mocht jij er zo voor staan: geldgebrek,
eenzaamheid, geen liefde krijgen, geen baan,
ziekte, dan is dat worstelen.

Hoe kan dat nou? Zul jij je afvragen. Ja, toch
kan het. God zelf is degene die je daarbij helpt.
Je kiest op je moeilijkste momenten om voor
God een lied te gaan zingen of Hem gewoon te
bedanken voor de nieuwe dag. Niet op je gevoel
reageren, maar met je verstand de keus maken
om dit te doen!

COLOFON
Mozaïek magazine vaker lezen?
Je hebt een eerste pilot editie van Mozaïek
Magazine gelezen. We hebben grote plannen
voor nog veel meer verhalen en rubrieken.
Allemaal om te inspireren en te verbinden en
te laten zien wat God doet in onze gemeente.
Het maken van een magazine is
arbeidsintensief en kostbaar. Daarom willen
we graag weten of je er blij mee bent. Mail
ons op magazine@mozaiek0318.nl en laat
weten wat je vindt!
Hoofdredactie:
Ferry Gerritsen
Contact: ferry@mozaiek0318.nl
Eindredactie:
Rianne van Soest
Martin de Wit
Contact: magazine@mozaiek0318.nl
Mozaïek magazine is het magazine van
kerkelijke gemeente Mozaïek0318 in
Veenendaal. Met het magazine willen we een
gezicht geven aan de kerk. We willen
inspireren en verbinden.
Voor meer informatie, vragen, reacties,
ingezonden stukken of tips is de redactie
bereikbaar via magazine@mozaiek0318.nl.

‘Dank God onder alle omstandigheden, want
dat is wat hij van u, die één bent met Christus
Jezus, verlangt.’ De bijbel in gewone taal.

Akke Smit

En dan? Wat betekent dan een nieuwe dag?
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Akke is oudste in de Oudstenraad
van Mozaïek0318.
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‘Dank God
onder alle
omstandigheden,
want dat is wat hij
van u, die één bent
met Christus Jezus,
verlangt.’
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