nummer 8 • september 2016

God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

“Wat er in jouw hart omgaat, doet er toe.”
Nieuw jaarthema: Met hart en handen
“Soms zijn we alleen maar stil”
Ministry in Mozaiek0318
“Onze levens zijn unieke, kostbare
en onvervangbare stukjes”
Wat je leert op de introductiecursus

Magazine • september 2016

God aanbidden

van elkaar houden

redactioneel

onze omgeving dienen

Lijk jij op David?

Colofon
Dit is het magazine van Mozaiek0318. Wij zijn een kerk in
Veenendaal. Wij geloven dat God van je houdt. Wie je
ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Elke zondag houden
we twee kerkdiensten. Om 09.00 uur en om 11.30. Je bent
welkom. Gewoon, zoals je bent.
Mozaiek0318 Magazine verschijnt in een oplage van 2000
exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl kun je iedere uitgave
downloaden, speciaal interactief gemaakt voor pc.

Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door:
Michiel Achterberg | Grafisch ontwerp
Rudy Boone | Correcties
Steef Broekhof | Kleurplaat
Wilma Bruinekreeft | Verslaggeving
Maartje Dekens | Coördinator communicatie
Anja Hardeman | Verslaggeving
Pim Molemaker | Verslaggeving
Machiel Mondria | Fotografie
Regina van de Munt | Fotografie
Eelco Noortman | Fotografie
Anja du Pont | Fotografie
Rachel van Reemst | Fotografie / vormgeving
Marcel Sloothaak | Correcties
Gerdien de Wit | Secretariële ondersteuning
Martin de Wit | Eindredactie / Verslaggeving

Let op mijn woorden: de naam ‘David’ gaat veel vallen komend
seizoen. Koning David, psalmdichter David, herdersjongen David.
David is the man, in seizoen 2016/2017. ‘Met hart en handen’ gaat
over hem en daarmee over ons allemaal.
Het geinige is dat David iets heeft van een ieder van ons, met mooie
en minder mooie kanten. Hij was knap, had mooie ogen, was rossig,
slim, niet bijzonder sterk of imposant. Hij was muzikaal en creatief.
Hij was soms moedig, tegenover Goliath, soms angstig, tegenover
Saul. Soms edelmoedig, als hij Saul laat leven in de grot of tegenover
Mefiboset, de manke en depressieve zoon van Saul, soms ook
zelfzuchtig en vol lust als hij de man van Batseba de oorlog instuurt,
soms een control freak, wanneer hij tegen de wil van God in een
volkstelling laat doen met rampzalige gevolgen. David bemint en
plundert, zorgt en breekt af, spreekt recht en verovert. Hij valt en
staat weer op. Telkens weer.
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We zijn allemaal David. In de septembereditie van Mozaiek0318
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ding David van elke koning die voor of na hem kwam.
Zijn hart en zijn handen stonden niet los van elkaar. Wat
hij deed kwam voort uit zijn hart. Een hart dat altijd dicht bij God
bleef. Ook tijdens zijn diepste ellende en in zijn grootste fouten
zocht hij God. Voor vergeving, voor kracht en voor steun kende
hij maar één bron. Zijn vader in de hemel. Hoe gaaf is het dat
die bron er is voor ons allemaal! Over een paar bladzijden lees
je meer over wat we daar komend jaar van gaan merken.
Voor nu: een goed kerkjaar toegewenst. Waar jij je hart
ook aan geeft en waarvoor jij je handen ook uit de mouwen steekt, doe het met God.
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Kort nieuws
Dramateam Impact: mannen gezocht!
“Wij staan overal voor open.” De boodschap van Truus
van de Bovekamp is duidelijk. Het dramateam Impact
wil graag aan het werk. “We kunnen grappige dingen
doen, maar soms ook serieuze dingen. Lang, kort, veel
praten of helemaal zonder spraak. Zolang we de
boodschap maar versterken.” En in het geval van Impact
is dat de boodschap met een hoofdletter.
“Bij sommige mensen komt een verhaal in beelden veel
sterker over. De één denkt in woorden, de ander denkt
in plaatjes.” De meeste Mozaiekers kennen Impact wel
van bijdragen in de kerkdienst, maar er is dus veel meer
mogelijk. “Voor WomenInc, bij een L2M-groep, bij de
jeugd. Wij willen graag beschikbaar zijn.”
Ondertussen kampt Impact wel met een kleine
uitdaging: mannen. Vooral mannen van 35+. “Misschien
durven ze niet. Wie weet.” Hoe dan ook, het lukt het
dramateam nog niet om mannen aan de groep te
binden. “Soms heb je bepaalde onderwerpen waarbij

je gewoon een wat oudere man nodig hebt. Of soms
heb je een echtpaar nodig. Ik ben 47, daar kunnen we
moeilijk een man van 25 naast zetten. En ook voor het
evenwicht van het team is het goed.” Een enthousiaste
regisseur zou het team trouwens ook nog wel kunnen
gebruiken. Genoeg te doen dus.
Interesse: mail naar marga.veer58@gmail.com

Landelijke dag van aanbidding

Op zaterdag 5 november organiseren Mozaiek0318 en Worship Central
een landelijke dag van aanbidding. Een dag voor aanbiddingsleiders,
zangers, muzikanten, technici, maar ook voorgangers en dominees.
Een dag om samen God te ontmoeten en te aanbidden.
Kees Kraayenoord: “Afgelopen april is onze eerste live CD “Feest van Genade” uitgebracht. De liederen op deze CD hebben al veel voor onze eigen
kerk en onze eigen diensten betekend. Ze hebben ons geholpen om God
te verhogen, ons geloof in Hem te bezingen en ons vertrouwen in Hem te
vernieuwen. Deze liederen hielpen ons door diepe dalen en ze brachten ons
terug naar het hart van God. Daarom verlangen we ernaar deze liederen ook
te delen met anderen in ons land, maar ook willen we andere kerken dienen
in aanbidding en onderwijs geven. We geven hiermee uiting aan de roeping
die we als Mozaiek0318 sterk ervaren: kerken dienen met muziek, aanbidding en nieuwe liederen.
Onderwijs en workshops
Luke Hellenbronth (schrijver van onder andere Spirit Break out) en Nick
Herbert (schrijver van bijvoorbeeld God’s Great Dance Floor) van het
Worship Central team komen voor een dag van onderwijs en toerusting
naar Nederland. Dat zullen we samen doen met onze eigen Mozaiekers
Kees Kraayenoord en Hanne de Vries. Er zullen seminars en workshops
worden verzorgd door Matthijn Buwalda (songwriting), Joke Buis
(stemgebruik) en Rob Buis (bandcoaching en arrangeren).

Worship Central is een beweging van aanbiddingsleiders wereldwijd die elkaar willen helpen en
dienen om hun kerken beter te dienen. Worship
Central komt oorspronkelijk uit Engeland en wordt
geleid door Tim Hughes (Here I am to worship).

V.l.n.r. Nick Herbert, Luke Hellenbronth, Kees Kraayenoord en Hanne de Vries

Zaterdag 5 november 2016
Dagprogramma start om 10.00 uur
Avondprogramma start om 19.30 uur
Kaarten zijn te bestellen via de website van Events4Christ
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Mozaiek0318 op
vakantie
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NIEUW JAARTHEMA:
MET HART EN HANDEN

“Wat er in jouw hart
omgaat doet er toe”

tekst Martin de Wit • foto’s: Machiel Mondria & Regina van de Munt

Hoe overtref je ‘More of You’ als
jaarthema? Het verlangen naar ‘meer
van God’, meer verdieping, meer
verbinding. Tja, dat overtref je niet.
Het lijkt er op dat ‘Met hart en handen’
dan ook eerder een extra hoofdstuk,
een extra verdieping is dan een
compleet nieuw jaarthema. Oftewel:
‘More of You, part two’.
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Op tafel staan broodjes. De drummer zit alvast smakelijk
te eten, andere muzikanten druppelen nog binnen in
de Constantijnzaal in de Basiliek. Na de vroege dienst
kunnen ze hier even bijkomen en zich klaarmaken voor
de tweede. “De uitslaapkamer is dit.” grapt Kees Kraayenoord. Hij heeft vanmorgen geen rol in de dienst maar
loopt toch even langs voor een schouderklopje en een
praatje. Bijvoorbeeld over het nieuwe jaarthema.
Nog maar een week geleden werd de knoop over het
thema doorgehakt. Het heeft even zijn tijd nodig gehad.
‘Het is ons nog niet gegeven’ klonk het dan. Maar nu
klinkt het vastberaden. “Met hart en handen. Bekend
natuurlijk als een lied van het nieuwe album. (Zie tekstkader 1) We hebben het uit psalm 78. (zie tekstkader
2).” Psalm 78 is een verhalende psalm, bedoeld om te
onderwijzen over en te herinneren aan de grootheid
van God. Het gaat over de uittocht uit Egypte en de
tocht door de woestijn van het volk Israël. En in de
laatste verzen gaat het over David, vertelt Kees. “God
maakte van David in het groot wie hij in het klein was.
David was ook herder zonder publiek. Hij was herder
zonder de troon. En dat zegt iets over ons, als Mozaiek0318 zijnde. Het heeft te maken met ons hart. Met
hart en handen. Wat wij met onze handen doen, komt
dat uit het hart waar niemand kijkt? En dan staat er van
David dat hij met bekwame hand regeerde en met een
oprecht hart, dan voel je hem al.”
Het thema komt niet zomaar uit de lucht vallen. “We
gaan ons vijfde jaar in.” Zegt Kees. “En eigenlijk hebben
we afgelopen jaren heel veel gereageerd op groei, en
soms kan je dan zo bezig zijn op de ‘handen-kant’. Staat
de dienst? Is het welkomstteam compleet? Hebben we
de koffie wel? En toen vroegen we ons als voorgangers

Met Hart & Handen
van Live@mozaiek0318
“Ik leef voor u met hart en handen
Om wie alleen is te omarmen
Neem het aan als liefdeslied voor u
Laat mijn stem uw woorden spreken
Om uw liefde uit te delen
Neem het aan als liefdeslied voor u”
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Psalm 78:70-72
70 Hij verkoos Zijn dienaar David
en haalde hem bij de
schaapskooien vandaan.
71 Van achter de zogende schapen
deed Hij hem komen om te weiden
Jakob, Zijn volk, en Israël,
Zijn eigendom.
72 Hij heeft hen geweid met een oprecht hart
en hen geleid met zeer bekwame hand

af, hoe is het eigenlijk met het hart van de mensen? Wat
gebeurt er van binnen?”
Die vragen sluiten opvallend goed aan op het jaarthema
van vorig jaar met als kerntekst Hosea 6:6. (Want liefde
wil ik, geen offers.) “Je zou kunnen zeggen, we vonden
dat ons jaarthema niet af is.’ zegt Kees. “Maar we vonden het wel mooi er nieuwe woorden aan te geven.” Het
accent komend jaar is dan ook wel degelijk anders. “We
zeggen het in Mozaiek0318 vaker, we bestaan als kerk
voor onze niet-leden. Maar we willen met dit thema
ook benadrukken hoe dankbaar we zijn voor onze delen
die zich week in week uit zo enorm inzetten. We willen
onze aandacht ook op hen richten. We willen tegen ze
zeggen: your heart matters to us. Wat er in je om gaat
doet er toe. We zouden het zo gaaf vinden om het met
elkaar wat vaker te hebben over; hoe groeit Jezus in
mijn leven? Ik wil dat hij groeit in mijn hart.”
More of You was een thema dat, terugkijkend, een
rode lijn was door het hele jaar. Van de LEV-avonden
over gebed en de uitgave van het Mozaiek0318 album
tot de reeks preken over het verlangen naar meer van
God. Het is de bedoeling dat we ook komend jaar veel
zullen terugzien van Met Hart en Handen. “Eén van onze
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verlangens is om een omgeving te creëren waarin we
onze vrijwilligers meer toe kunnen rusten om te groeien
in hun geloof en toewijding (hart) en in hun bediening
(handen). Als je elke week een wedstrijd hebt te spelen,
dan is het normaal dat je af en toe door een coach
wordt toegesproken, dat je wordt geholpen, dat de
tactiek even wordt doorgenomen. Je kunt groeien. En
dan bedoelen we niet direct aan de uitvoer. Maar dan
denken we aan de binnenkant van een persoon. Aan de
hartskant. We dromen ervan dat we die mensen die nu
geven, geven en geven, dat we hen op een plek kunnen
brengen dat ze ook ontvangen, ontvangen en ontvangen. Hoe gaan wij onze werkers toerusten? Hoe gaan
we ze dienen? Hoe gaan we ze helpen?”
Mozaiek0318 is de laatste jaren stevig gegroeid en
groeit nog steeds. Die groei vraagt ook om een persoonlijke aanpak. “Als iemand verdrinkt en er lopen
drie mensen op de kant, dan zeg je niet, ik heb een
handboek reddingszwemmen, laten we die eerst even
doornemen. Dan spring je er gewoon in. Maar op dit
moment, nu we een beetje stabiliseren is dat moment
er wel. Laten we een aantal dingen leren. Dingen die
ons helpen ook geworteld te blijven in ons geloof.”
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tekst: Wilma Bruinekreeft • foto: Regina van de Munt

In elke editie van Mozaiek0318 Magazine
onderwerpt de redactie een nieuw deel van
de kerk aan zeven prangende vragen.
Deze keer: Suzanne Schoute

Handen omhoog of 			
handen gevouwen?
•	Hoe was je eerste kennismaking met Mozaiek0318?
Mijn zusje ging vorig jaar eens met een vriendin mee
naar Mozaiek0318. Zij kwam zo enthousiast thuis, dat ik
er erg nieuwsgierig naar werd en een week later ook
een dienst bezocht. Dat was in september vorig jaar. Na
die eerste kennismaking wist ik meteen: ‘Hier hoor ik
thuis’. Ik ben de introductiecursus gaan volgen en sinds
kort ben ik ook deel van de gemeente. We gaan nu vaak
met het hele gezin naar Mozaiek0318.
• Waar zit je in de Basiliek?
Meestal kom ik samen met mijn ouders naar de tweede
dienst en zit ik met hen op het balkon. Soms spreek ik af
met een vriendin, dan zit ik beneden, in het midden van
de zaal. Dat vind ik zelf prettiger. Tussen de mensen in
beleef ik de dienst veel intenser.
• Is er iemand die je inspireert?
Niet een persoon in het bijzonder, het zijn gewoon
de mensen die ik tegenkom die me inspireren. En elk
persoon inspireert op zijn eigen manier. Bij de één is
het de passie die er af spat, bij de ander is het lef en
weer anderen inspireren me omdat ze zo goed muziek
kunnen maken.
naam

Suzanne Schoute
leeftijd

21 jaar
woonplaats

Leusden
opleiding

Net geslaagd voor
Art & Entertainment
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•	Handen omhoog of handen
gevouwen?
Handen omhoog voelt wat ongemakkelijk. Alhoewel ik
bij een concert van Hillsong wel als vanzelf mijn handen
omhoog deed. Waarschijnlijk komt het doordat ik het
niet gewend ben om tijdens een kerkdienst mijn handen
omhoog te doen. Dus voor mij is het handen gevouwen.

• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
Het was een tijdje een sleur, ik ging gewoontegetrouw
op zondag naar de kerk en dat was het. Dat is het laatste
half jaar wel veranderd, nu geef ik mezelf een 8. De kennismaking met Mozaiek0318 kwam precies op het juiste
moment. Als die er niet geweest was, was ik misschien
helemaal niet meer naar de kerk gegaan.
• Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
Lekker Netflixen! Ik vind het heerlijk ontspannend om
languit op de bank series te kijken. Maar ik ben ook
benieuwd naar hoe ze tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld in de serie Orphan Black die ik onlangs keek,
speelt de hoofdpersoon maar liefst 13 karakters. Ik wil
dan weten hoe dat in elkaar gezet is. Ook lees ik over
achtergronden van acteurs, over kostuums en hoe het
verhaal ontstaan is.
• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Ik kan geen noten lezen, maar wel goed piano spelen en
zingen. Wat ik hoor, kan ik omzetten in muziek. Daarnaast ben ik goed in organiseren, heb ik ontdekt tijdens
mijn stages. Ik hielp bij verschillende stages evenementen te organiseren en het geeft me zo’n kick om te zien
dat dingen gaan zoals je ze voor ogen hebt.
• Wat ga je doen nu je opleiding is afgerond?
Reizen! Ik ga eerst naar Engeland, 3 jaar geleden heb
ik daar als au pair gewerkt en zo’n leuke band met de
familie opgebouwd dat ik nu weer een tijdje naar hen
toe ga. Ze wonen net onder Londen, op 20 minuten
afstand van het centrum van Londen. Daarna wil ik zelf
nog wat meer van Engeland zien. Wat ik ga doen als ik
terugkom, weet ik nog niet. Iets met muziek, cultuur of
evenementenorganisatie, met mijn opleiding kan ik veel
kanten op. Het allerliefst zou ik achter de schermen bij
een film of serie aan de slag gaan.
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De introductiecursus:
ontmoeten, delen en
ontdekken.

“Onze levens zijn unieke, kostbare
en onvervangbare stukjes”

tekst: Pim Molemaker • foto: Eelco Noortman

Voor wie deel wil worden van Mozaiek0318 of dat overweegt, worden regelmatig
introductiecursussen georganiseerd. Deze cursus bestaat uit twee avonden. Hoe zien
die avonden er eigenlijk uit, wat wordt er verteld en door wie? Mozaiek0318
Magazine nam een kijkje in de keuken.
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Er is vanavond gerekend op zo’n 50 mensen, maar als
het tijd is zitten er zeker 60 in de zaal. De Taverne zit
dus goed vol met een zeer gemêleerd gezelschap.
Cees van Harten leidt de avond. Oudste Ejo Smit opent
met gebed, waarna Cees vervolgt met het voorlezen
van de tekst: ‘Onze levens zijn unieke, kostbare en
onvervangbare stukjes in het mozaïek van de menselijke
geschiedenis.’ Dat ook tijdens de diensten van Mozaiek0318 de nadruk wordt gelegd op dat iedereen, wie
je ook bent en wat je verhaal ook is, welkom is, wil uiteraard nog niet zeggen dat iedereen zich er thuis hoeft
te voelen. Om dit te benadrukken legt Cees uit wat het
belangrijkste doel voor de deelnemers aan de cursus is;
‘pas ik wel bij Mozaiek0318 en, niet minder belangrijk,
past Mozaiek0318 bij mij?’ Aan het eind van de twee
cursusavonden staat het iedereen daarom ook vrij om
deel te worden, of niet.
Het tweede doel van deze avonden is om elkaar
beter te leren kennen. De twee avonden kennen
daarom een vergelijkbare opzet. In het eerste deel van
de avond wordt er inhoudelijke en praktische informatie
over Mozaiek0318 gedeeld. Het tweede deel van beide
avonden wordt in kleinere groepen verder gepraat.
Onder leiding van een voorganger of oudste krijgt
iedereen de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen
en is er ruimte om van gedachten te wisselen over het
geloof, Mozaiek0318 of allerlei andere zaken.
Wat vooral in het tweede deel van de avond opvalt, is
hoe snel deelnemers erg persoonlijke dingen met elkaar
delen. De gesprekken zijn open, emotioneel soms en er
wordt geluisterd, bemoedigd en gebeden. Er is ruimte
voor de gebrokenheid van elkaar en er komen bij som-

mige deelnemers negatieve ervaringen naar boven die
zij in het verleden hebben gehad met kerk en geloof.
Cees legt uit dat de informatie die op de eerste avond
wordt gedeeld, vooral gaat over de oorsprong van
Mozaiek0318, de Bijbelse visie en identiteit en
daarmee samenhangend, de uitgangspunten. Deze
avond wordt altijd geleid door één van de voorgangers.
Tijdens de tweede avond, die door coördinatoren wordt
geleid, ligt de nadruk vooral op praktische informatie
over hoe Mozaiek0318 is georganiseerd en wie daarin
welke rol heeft.
Wie uiteindelijk besluit om deel te worden, moet in
ieder geval de twee cursusavonden volgen. Daarna
volgt een huisbezoek van één van de voorgangers
en/of een oudste, waarna je definitief deel kan worden.
Veerle is 21, ze woont in Veenendaal en studeert
pedagogiek aan de universiteit in Utrecht. Ze komt uit
een gezin waarin ze met drie oudere broers opgroeide.
Voordat ze kennis maakte met Mozaiek0318, bezocht
ze de diensten in de Bethelkerk. Ze maakte voor het
eerst kennis met Mozaiek0318 toen ze vrijwilligerswerk deed voor het kinderfestival, vorige jaar zomer,
en tijdens het begeleiden van Youth-Alpha cursussen.
Daar ontmoette ze mensen die al deel waren en daar
zo enthousiast over praatten, dat ze ook diensten ging
bezoeken. De reden waarom ze de introductiecursus
bezocht, is om te weten te komen of ze ook daadwerkelijk deel wil worden van Mozaiek0318.
Sinds ze hier diensten bezoekt, is ze opener over haar
geloof naar anderen en merkt ze dat ze daar makkelijker
diepere gesprekken over heeft.
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Al 45 jaar uw adres voor
staalproducten, bouwmaterialen
en materialen voor tuin en erf

“Blij dat het vanavond niet alleen maar
informatie is, maar dat we ook in

ru im

groepen uiteen gaan”
Claudia komt uit Amersfoort, is 21 jaar en is bezig met
een opleiding verpleegkunde. Haar voorkeur gaat daarin
uit naar de psychiatrie. Ze komt uit een gezin met een
broer die een jaar ouder is dan zij. Met haar ouders
bezocht ze een P.K.N. gemeente in Amersfoort en was
de afgelopen jaren, wat betreft haar geloof, zoekende.
Claudia wil graag deel worden van Mozaiek0318 en wil
ook actief gaan meewerken in de kerk waarbij ze zich
het liefst wil richten op jeugdwerk. In oktober 2015
kwam ze voor het eerst in aanraking met Mozaiek0318.
Tijdens een familieweekend werd besloten om met een
aantal mensen een dienst bij te gaan wonen. Sindsdien
bezoekt ze, wanneer mogelijk, de diensten. In tegenstelling tot vroeger merkt ze dat ze iedere dienst wel
geraakt wordt door wat er gezegd en gezongen wordt.

Als gezin kwam zij voor het eerst met Moziek0318 in
contact op de Betteld in Zelhem. Hun dochter Judith
bezocht allerlei activiteiten en daar hoorde ze van
Mozaiek0318. Ze besloten om een keer een dienst
te bezoeken wat er toe heeft geleid dat ze nu vrijwel
iedere zondag de rit van Meteren naar Veenendaal
maken om de diensten te bezoeken.
Sinds die eerste keer merkt ze dat er op geloofsgebied
veel bij haar is veranderd. Haar persoonlijke geloof
heeft een vernieuwing ondergaan. Ze heeft hierdoor
een groot verlangen gekregen om nog meer te leren
over hoe de Heilige Geest in haar dagelijkse leven kan
werken.

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset
en digitale print via duurzame productie, door innovatie en
vooral de creatieve inzet van onze mensen.

T. 0318 - 52 17 00
E. bouwproducten@hardeman.nl

Arja is 49 jaar en komt uit Meteren, vlak bij Geldermalsen. Ze is getrouwd met Erik en samen hebben ze drie
kinderen van 10, 17 en 24 jaar. In de afgelopen jaren
waren ze lid van de Hervormde kerk in Geldermalsen.

Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl

Combineer kapsalon
en schoonheidssalon
Ervaar je voordeel:
• Na je gezichtsbehandeling nooit
meer met ongewassen haar de
deur uit
• Tijdens je kappersbehandeling
worden gelijk de wenkbrauwen
geëpileerd of geverfd

Kom je om de 6 weken knippen?
Dan gratis service-knippen
binnen 3 weken.
Amazing Grace Beautycenter
Scheepjeshof 138 - 140
3901 CX Veenendaal
0318- 526376
www.amazing-grace.nl

Arja
Claudia
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Veerle
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Nieuwe delen

15 mei 2016 - 5 augustus 2016
Bertwin Achterberg
Margo Achterberg
Joep Achterberg
Puk Achterberg
Guus Achterberg
Theo Bakkenes
Wendy Bakkenes
Erik van Barneveld
Martin van de Beek
Teri Lynn van de Beek
Piet van de Beek
Anna van de Beek
Harmina van de Beek
Koos Berg
Rinke Berg
Willo Booij
Hilde Booij
Sven Booij
Bert Bosscha
Hildegard Bosscha
Henrike Bosscha
Thijs Bosscha
Daan Bosscha
Berry Degen
Graddie Degen
Melvin Degen
Shannah Dirks
Jamey ten Dam
Naomi Schoemaker
John Ditewig
Angela Ditewig
Timo Ditewig
Kim Ditewig
Marjolein van Doorn
Margot van de Ende
Herman Garritsen
Christa Garritsen
Sharon Garritsen
Alex Groen
Jan-Willem de Groot
Thérèse de Groot
Elise de Groot
Joran de Groot
Esmée Hage
Robert Monster
Marc Hage
Heidi Hage
Tycho Hage
Jan Harthoorn
Herna Harthoorn
Floortje Harthoorn
Tonnie Hermans
Conny Hermans
Jochem Hermans
Wouter van de Hoef
Frieda van de Hoef
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Geboortes
Nathan van de Hoef
Boaz van de Hoef
Elske Hoekstra
Menno Hoekstra
Anne Hage
Lisa Hoekstra
Floris Hoekstra
Martijn IJmker
Vera IJmker
Evelien de Jongh
Roland de Kleine
Saskia de Kleine
Lars de Kleine
Sander de Kleine
Roos de Kleine
Dennis van de Koekelt
Regiene van de Koekelt
Barend Kramer
Annet Kramer
Menno Lammers
Sharon Lammers
Erwin Lenards
Annet Lenards
Naomi Lenards
Elisa Lenards
Joel Lenards
Levi Lenards
Willem Mak
Willy Mak
Gea van Manen
Leen van de Meer
Nicky van de Meer
Matthijs van de Meer
Lotte van de Meer
Arja Moree
Judith Moree
Monique Moree
Shaylesh Motiram
Bea van den Brink
Sanne Prins
Lenno Muit
Femke Muit
Yentl Muit
Jip Muit
Plonie Mulder
Henri Postmus
Coby Postmus
Marco Schoute
Viktoria Schoute
Flavio Schoute
Maarten Schoute
Theo Schoute
Suzanne Schoute
R. Kovacs
Femke Stok
Dennis Supèr

Tim Termorshuizen
Sharon van Tuil
Carola Veldhuizen
Adriaan Wanner
Annie Wanner
Jeroen van de Weerd
Ellen van de Weerd
Yara van de Weerd
Roos van de Weerd
Jorald van Werven
Blanche van Werven
Aron van Werven
Beatrix Willemsen
Martijn Zegwaard
Marlies Zegwaard
Mirjam Zegwaard
Daniel Zegwaard
Levi Zegwaard

Uitgeschreven

mei 2016 – juli 2016
Renée Blom
Vera Blom
Jan Lammers
Jolanda Roks
Sander van der Smit

t/m 30 juli 2016

19 mei 2016
Boaz Last

9 juni 2016
Jaron de Vries

28 mei 2016
Riv Heikamp

27 juni 2016
Lauren Booij

1 juni 2016
Amy Knot

The New Baby
Zaterdag, 30 juli 2016

18 juli 2016
Thomas Willebrand
Tweede uitgave van uitgeverij Bisschop

Na 9 maanden wachten…
Een Meisje Geboren
We hebben er een mooie
dochter en zusje bij.
Renswoude Senna is geboren op 30
juli 2016. Zij is om 9.45
uur ter wereld gekomen
en is kerngezond. Ze heeft
een mooie lengte van 48
cm en weegt 3000 gram.
Julia, haar grote zus, is
enorm blij met haar
nieuwe zusje.

6 juni 2016
Lisa-Lynn Agteres

Wegen en Meten
3000 gram
09.45 uur

30 juli 2016
Senna
Naomi Bisschop is geboren
Senna Naomi Bisschop

Senna is een Nederlandse naam en betekent ‘waarheid’.
De naam Naomi betekent in het Hebreeuws ‘mijn lieflijke’.
In Japan betekent Naomi ‘beeldschoon boven alle’.
--------------------------------------------------------------------------------------------

48 cm
-----------------------------------------

9 juni 2016
Harmina van de Beek

Wilt u haar oogjes zien
twinkelen? Laat dan de
telefoon even rinkelen.
-----------------------------------------------------------------Lars, Mirjam, Julia en Senna Bisschop
Leeuwerikweide 8, 3927SP Renswoude
Lars: 06-39146127 Mirjam: 06-23118098
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Werk in de kerk:

Theo en Ina van Laar

tekst en foto’s: Martin de Wit

“Wij laten zelf ook regelmatig voor
ons bidden. Als we ergens tegenaan
lopen in ons leven. Of gewoon omdat
het fijn is.” Theo en Ina van Laar bidden als leden van het Ministryteam
regelmatig voor bezoekers van
Mozaiek0318. “Soms willen mensen
alleen maar bidden omdat ze God
zo dankbaar zijn. Er hoeft niet altijd
iets ernstigs aan de hand te zijn.
Maar dat mag natuurlijk wél.”

Theo en Ina:

“Soms zijn we alleen
maar stil, dan laten
we de Heilige Geest
het werk doen”
22

Het laatste lied is ingezet als Theo en Ina opstaan van
hun stoelen op de vierde rij. Ze lopen haast onzichtbaar
naar voren en gaan naast elkaar staan in de schaduw
onder één van de schermen. Terwijl de kerk lof prijst,
de eerste mensen zich omkeren naar de uitgang, de
kinderen de zaal juist weer binnenkomen, schuifelt
hier en daar ook iemand naar die hoek voor in de
zaal. Soms vastberaden, soms is de twijfel te zien in
de manier van lopen. Vanmorgen weet een jongeman
Theo en Ina te vinden. Hij is pas voor de tweede keer in
de kerk, maar dat geeft niet. Het gebedsteam is er voor
iedereen.
“We zijn geen supergelovigen hoor.” Ina is er direct
duidelijk over. “Soms weten wij het ook even niet.”
Theo vult aan. “Elke christen kan en mag voor anderen
bidden. Maar deze vorm, in een ministryteam is wel
heel mooi om te doen.” Ministry betekent ‘bediening’.
De letterlijke definitie luidt: ‘Bidden met mensen in de
kracht van de Heilige Geest’. “Wat wij doen is mensen
in gebed bij God brengen. Daarom vragen we ook altijd
of wij een hand op de schouder mogen leggen om zo
die schakel te zijn tussen God en de persoon waarvoor
wij bidden. Wij hoeven het zelf dus ook niet te doen en
dat is een hele opluchting.” zegt Theo. Toch komt niet
zomaar iedereen in het ministryteam. “Het is wel de
bedoeling dat je een ministrycursus hebt gedaan, zodat
je de basisbeginselen kent. We willen als kerk ook wel
iets weten van hoe je in het leven staat, hoe je geloof
eruit zien en waarom je voor anderen wil bidden.”

De Heilige Geest speelt een grote rol bij het gebed.
“Soms krijg ik tijdens het bidden ineens een woord
binnen. En als ik dat woord dan voorleg dan is er
soms ineens herkenning. Er komt dan een diepere
laag in het gebed,” zegt Ina. “Soms laten mensen ons
in eerste instantie voor iets redelijk oppervlakkigs bidden. Maar door zo’n openbaring komen we soms ineens
tot de kern. Dat waar het echt om ging.” Theo en Ina
bidden altijd met de ogen open. “Zo kunnen we contact
houden met elkaar en ook zien wat er gebeurt met de
persoon voor wie we bidden. Als iemand emotioneel
wordt, kunnen we daar ook de ruimte voor geven.
Soms zijn we alleen maar stil, dan laten we de Geest
het werk doen.”
Het gebedsonderwerp varieert enorm. Soms er alleen
gebed uit dankbaarheid. Soms heeft iemand een drukke
week gehad en gewoon wat nieuwe kracht nodig. Maar
vaak speelt er ook meer. “Sommige mensen hebben te
maken met zoveel gebrokenheid. Er is dan zoveel verdriet. Het is zo mooi dat we dat verdriet bij God kunnen
brengen en iets kunnen laten zien van Gods liefde.”
Ook al horen Theo en Ina veel verdrietige verhalen,
pastorale hulp geven ze op dat moment niet. “Dat
doen we als kerk wel, maar dat is niet waar ministrygebed voor bedoeld is. Eerst brengen we het verdriet
bij God. Als iemand meer hulp nodig heeft kunnen we
bijvoorbeeld verwijzen naar iemand van het care-team,
zodat er zonodig alsnog hulp komt.”
Vaak komen mensen ook voor genezing. Het koppel
naast Theo en Ina bidt gepassioneerd voor een jongen.
Ze hebben een hand op zijn knie gelegd en vragen om
herstel. “Iedereen kan bidden voor genezing. Het is
geen kracht van ons maar van God. Vaak mogen we
getuigen zijn van wonderen die gebeuren.” En dan
komen mensen ook vaak naar voren om zonden te
belijden. “Het is heel gek,” zegt Ina. “Als ik die mensen
een week later dan weer zie, dan weet ik nog wel dat
we voor ze hebben gebeden, maar wat er precies aan
de hand was, is dan weg. Ik kan daar dan niet meer bij.
En dat is misschien ook wel hoe het moet zijn.”
Intussen is de zaal bijna leeg. De band speelt nog. In de
hal is het dringen bij de koffie. De eerste auto’s verlaten
de parkeergarage. “Er komen altijd mensen. We hebben
hier nog nooit voor niets gestaan. Soms zien we nog iemand die in de zaal is achtergebleven. In gebed, in stilte,
soms in tranen. Dan vragen we of die persoon gebed
nodig heeft. Desnoods bidden we gewoon voor de kerk.
Er is altijd iets om voor te bidden.”

23

Magazine • september 2016

Love2Meet Motorrijders
tekst: Anja Hardeman • foto’s: eigen foto’s van de L2M & Martin de Wit

Vorig jaar februari ontstond de
-waarschijnlijk- stoerste Love2meetgroep van Mozaiek0318: motorrijders!
Toen bekend werd dat er Love2meetgroepen zouden worden gevormd,
diende Pieter Koning zijn idee in om een
motorrijdersgroep te starten. Op een
avond kwamen er vervolgens een aantal
motorrijders bij elkaar om te praten
over het doel en de opzet van de groep.
En zo ontstond deze groep met stoere
Mozaiekers. De in omvang variërende
club motorrijders is zo nu en dan op
een zondagmiddag op de wegen van
Veenendaal en omstreken te vinden.
24

Anderhalf jaar later stoeit coördinator Pieter Koning
eigenlijk nog steeds een beetje met het doel van deze
groep: “Het eerste doel is ontmoeting. Maar vanaf het
begin heb ik me afgevraagd of we ook iets aan geestelijke vorming zouden moeten doen. Daar bleek in het
begin geen behoefte aan te zijn, maar ik zou me nog
wel eens een keer willen buigen over een manier waarop we toch meer inhoud kunnen geven aan onze club.”
Vooralsnog wordt er via de groepsapp een datum en tijd
afgesproken en werpt iemand zich op om een route uit
te zetten. Meestal wordt er vervolgens afgesproken op
een zondagmiddag op de parkeerplaats van de McDonald’s, dat als verzamelplek fungeert. Laagdrempelig
als deze Love2meet-groep is, is het iedere keer een verrassing hoeveel personen en welke personen zich daar
melden. Pieter: “De groep heeft tot nu toe gevarieerd
van drie tot twaalf mensen. Ook niet-Mozaiekers rijden
mee. Zo neem ik vrijwel altijd mijn buurman mee. Hij is
niet gelovig, maar vindt het leuk om mee te gaan. We
hebben geen strakke regels dus. Iedereen mag mee.”

de hokjes!” Pieter: “Ook mensen van andere kerken zien
dan via Facebook dat we weer gaan rijden en dan geven
zij zich ook op. Eigenlijk zijn we dus een interkerkelijke
Love2meet-groep!”
Naast de zondagmiddagritjes van zo’n honderd kilometer wordt er in september een barbecue georganiseerd
en rijden de motorrijders in oktober de ‘snertrit’. Vorige
maand werd er een hele dag uitgetrokken om een wat
langere rit te kunnen rijden. “Wie weet breiden we onze
activiteiten nog verder uit. Afgelopen zomer hebben
twee mensen van onze groep meegedaan aan een
toertocht naar Italië. Dat zijn wel leuke dingen. We zien
wel hoe onze groep zich ontwikkelt. Maar ondertussen
genieten we van de mooie tochten. Halverwege iedere
tocht pauzeren we altijd ergens. Daar nemen we uitgebreid de tijd voor. Dan hebben we fijne en interessante
gesprekken met elkaar. En dat is de meerwaarde van
onze groep”, aldus Pieter Koning.

Een voorzichtige inschatting dat motorrijden toch vooral
een mannending zou zijn, blijkt hier volledig onterecht.
Zeker vijf vrouwen maken deel uit van deze groep. Pieter: “En dat vinden we ook heel leuk! Het is sowieso een
gemengd gezelschap. Vaak zie je toerrijders in een groep
rijden. En in een andere groep vindt je dan weer vooral
racers. Motorrijders zetten zichzelf dus vaak in een
hokje. Maar bij ons rijdt alles bij elkaar. Wij zijn niet van
25
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Het schooljaar is
weer begonnen!

Wat wil je later worden?
Nathalie: “Ontdekkingsreiziger. Daar heb ik alleen
aardrijkskunde voor nodig. O nee, daar heb ik een
telefoon voor.
Of ik wil professor worden en dan moet je wel naar
school, want dan moet je goed kunnen rekenen.”
Rosalie: “Ik weet nog niet wat ik later wil worden.”
Bas: “Ik weet het echt niet. Bij mij is het telkens
verschillend.”
Maarten: “Ik weet nog niet wat ik wil worden. Het
lijkt me wel leuk om een computerfreak te zijn.”
Hoe denk je dat dit schooljaar zal gaan?
Maarten: “Ik denk dat dit schooljaar wel moeilijker gaat
worden. We leren ook studievaardigheden en ik dat dat
wel het moeilijkst zal worden.”

KIDS
tekst Anja Hardeman • foto’s: Rachel van Reemst

Het luie leventje van de zomervakantie is weer ten einde. ’s Morgens vroeg
gaat de wekker en maken we ons klaar voor een nieuwe werk- of schooldag.
Ook de basisscholen zijn weer begonnen. Vier stoere Mozaiekdeeltjes beant-

Maarten

Wanneer is een juf of meester een leuke juf of
meester?
Rosalie: “Als ze goed uitleggen.”
Bas: “Als ze aardige dingen zeggen tegen jou. En als ze
leuke lessen geven.“
Nathalie: “Als je dingen mag doen, die normaal niet
mogen, bijvoorbeeld een spelletje doen op de computer.”
Is een goed rapport belangrijk voor jou?
Bas: “Beetje. Als je later gaat werken, dan gaat jouw
baas wel kijken wat jij goed kan.”
Rosalie: “Een beetje. Het allerbelangrijkste is dat je
alles goed weet.”
Maarten: “Het belangrijkst vind ik dat je alles goed
begrijpt.”
Nathalie: “Ik had de laatste keer al een goed rapport. Dus
ik denk dat ik dit jaar een uitstekend rapport ga halen!”

Rosalie

Nathalie
Bas

woorden vijf vragen over het nieuwe schooljaar.
Nathalie van Kruistum is 10 jaar en is begonnen in groep 8 van basisschool
Tamim. Rosalie Boon, Bas Kok en Maarten Schoute zijn alle drie 9 jaar. Zij zijn
alle drie gestart met groep 6 op respectievelijk de Rehobothschool, basisschool De Burcht en basisschool De Ceder.

Kidschurch

Wat vinden jullie eigenlijk van school?
Nathalie: “Ik vind school veel te makkelijk. Tamim is wel
een leuke school, omdat er leuke kinderen op zitten en
we hebben leuke juffen en meesters. En we doen altijd
leuke dingen, zoals leerzame schoolreisjes. We zijn de
laatste keer met een dubbeldekker-bus naar het Openluchtmuseum geweest.”
Rosalie: “Ik vind school niet zo leuk, want ik vind werken
saai.”

Wat was het gaaf afgelopen seizoen, onze eigen kidschurch!
We hebben genoten van verhalen, drama, dans, spel en aanbidding. Bijzonder was ook de Kidscare, zoveel kinderen die wilden
bidden voor zichzelf en anderen. Wat heeft God de kinderen en
ons team gezegend dit seizoen!
Aankomend seizoen mogen we ook weer uitzien naar mooie
plannen, we willen de visie rondom het kinderwerk verder
uitwerken. We gaan vanaf september elke vierde zondag een
Kidschurch draaien. Vanaf oktober gaan we de tweede zondag
van de maand Kidspraise houden voor kinderen van groep 3
tot 8. Voor de onderbouw: Iets nieuws! De kinderen van groep
1-4 komen tijdens de kinderdienst eerst in de kleine zaal samen
voor gebed, worship en een verhaal. Daarna zullen ze in hun
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Bas: “Ik vind school soms leuk, want er zijn dingen op
school die ik totaal niet leuk vind. Taal en spelling vind
ik nooit echt leuk, maar rekenen vind ik wel leuk. Buiten
spelen ook!”
Maarten: “Ik vind naar school gaan leuk. Het leukste vind
ik gym en het minst leuke vind ik aardrijkskunde. Dat is
gewoon niet zo interessant.”

eigen groep aan de slag gaan met een uitwerking. We hopen
voor de bovenbouw ook snel Kidspraise te organiseren.
Veel mooie plannen, ook veel uitdagingen. We kunnen nog
handen gebruiken voor verschillende onderdelen en boven
alles gebed om Gods leiding en zegen in deze plannen, waarin
we de kinderen nog meer van Gods liefde willen laten zien en
laten ervaren.
Wilt u met ons meewerken? Laat het ons weten via:
mozaiekkids@mozaiek0318.nl
En kids; wij kijken naar jullie uit!
Hilja Wiersma
Teamleider Kidschurch
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tekst: Pim Molemaker • foto’s: Regina van de Munt

Nieuw leven: Boaz Last
Boaz bekijkt met grote, blauwe ogen de wereld vanuit zijn
kinderwagen. Zijn driejarige zusje Norah ligt al boven in bed
te slapen. “Het gaat echt heel goed met Boaz”, zegt Rebecca.
“Het is een heel tevreden en gezond mannetje.” Gezondheid
is voor Rebecca zelf helaas niet weggelegd.

Rebecca is heel open over de ziekte waar ze al lang
mee te maken heeft. “Ik ben op mijn zestiende gaan
kwakkelen. Eerst een probleem met de schildklier,
daarna de diagnose fibromyalgie. Hierdoor had ik pijn
en was ook snel moe. Daarna kwam daar nog eens ITP
bij. Dat betekent dat ik te weinig bloedplaatjes heb.
Die zorgen ervoor dat je bloed stolt bij een verwonding.
Toen het ontdekt werd, had ik zo weinig bloedplaatjes dat het een wonder is dat ik toen geen inwendige
bloedingen heb gehad. Van de kleine verzameling aan
auto-immuunziektes die ik heb, is ITP het lastigst te
accepteren. Iedere keer als het aantal bloedplaatjes in
mijn bloed te laag wordt, moet ik een prednison kuur
ondergaan. Dat is een paardenmiddel, waardoor je zowel fysiek als mentaal verandert. ITP is een chronische
ziekte. Als je ‘geluk’ hebt, komt het eens in de 10 jaar
terug. Bij mij is het helaas vrijwel ieder jaar weer raak.”
De vraag of artsen een zwangerschap bij iemand met
ITP niet sterk afraden ligt natuurlijk voor de hand. “Dat
doen ze niet. Wel wordt het sterk afgeraden om tijdens
een prednisonkuur, en een half jaar daarna, zwanger
te raken. Dat we twee kinderen hebben gekregen,
zien we daarom ook echt als een wonder. Voordat ik
zwanger was van Norah, daalde mijn bloedplaatjes fors
en bereidden we ons voor op een nieuwe kuur. Ik bleek
toen zwanger te zijn en dat bleek zelfs een positief
effect op de bloedplaatjes te hebben. Die stegen weer
en ik voelde me heel goed. Ook vorig jaar daalden mijn
bloedplaatjes fors en leek een zwangerschap ver weg.
We hadden een nieuwe kinderwens al in de koelkast
gezet! Uiteindelijk bleek ik vlak voor de bevalling een
mooie score te hebben.”
De manier waarop Gert in het leven staat, helpt Rebecca
door moeilijke periodes heen. “Ik ben niet iemand die
bij de pakken neer gaat zitten. Toen ik Rebecca leerde kennen, had ze al schildklierproblemen en wist ik
dat ze weinig energie had. Later kwamen die andere
problemen erbij, maar zij kiest daar tenslotte ook niet
voor. Dan ga je toch niet zeggen, dan maar niet? Je gaat
28

samen verder en maakt er gewoon het beste van.”
Rebecca vult aan: “Wij leven en genieten ook heel
bewust van de dingen. Wij proberen van iedere dag iets
te maken. Soms moet ik ‘s ochtends eerst even die knop
omzetten en bedenk ik me: ‘ik leef vandaag. Gisteren is
geweest en morgen blijft me altijd een dag voor.’ Gert,
die zodra Boaz begint te huilen de kinderwagen zacht
heen en weer schudt, zegt: “Wij voelen ons ook zo
gezegend dat we twee zulke prachtige kinderen hebben.
Ondanks dat ik door mijn werk als vrachtwagenchauffeur lange dagen maak, lukt het mij vrijwel iedere dag
op tijd thuis te zijn, zodat we als gezin kunnen eten. Dat
vind ik gewoon heel belangrijk. En op de dagen dat ik
niet werk, proberen we altijd samen iets leuks te doen.”
Rebecca moest in 2009 al noodgedwongen stoppen
met werken en is sinds die tijd arbeidsongeschikt.
“Dat is soms wel lastig. In mijn hoofd ben ik namelijk
nog altijd degene die ik daarvoor was, alleen wil mijn lijf
gewoon niet. Het liefst zou ik gewoon weer gaan werken
en bijvoorbeeld ook taken in de kerk doen, zoals ik dat
vroeger ook deed. Mijn geloof is niet altijd ‘groot’, maar
Abba is dat wel! Hij helpt me door de moeilijke periodes
heen. Ik merk dan dat ik rust en blijdschap in mij heb.
Muziek helpt daar voor mij ook enorm bij. Ik zet dan
vaak de top 40 Amerikaanse Worship aan. ‘Houd vol’
is ook zo’n nummer dat veel met mij doet. ‘Laat maar
komen, wat hierna komt’. Dat geeft zo’n sterk gevoel
van dat je vertrouwen kunt hebben en dat je weet dat
je geliefd bent!”
Rebecca: “Dat is wat we Norah en Boaz ook mee willen
geven. Geloof is iets wat leeft. We willen ze opvoeden
in de liefde van Jezus, zodat ze weten dat we er niet
zijn om elkaar te veroordelen, maar om elkaar lief te
hebben. Als je mensen lief hebt, kan je er ook voor ze
zijn. We leven in een tijd en maatschappij waarbij het
belangrijk is om te weten dat je geliefd bent en dat
je van daar uit je keuzes kan maken en je leven mag
leven.”
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Youth talks

Zo op de grens van het oude seizoen en het
nieuwe seizoen kijk ik terug en vooruit met
twee tieners van RockSolid. Er is veel gebeurd,
mooie avonden, lol, serieus en veel plezier.
tekst: Arjen Wiersma • fotografie: Regina van de Munt

Mees,
16 jaar.

Iedere zondag bezoeken honderden jongeren -met of
zonder ouders- Mozaiek0318. Mozaiek Youth biedt hen
een plek om samen te komen, te lachen en te praten
over de dingen die in hun leven spelen. Ze kunnen er
vooral zichzelf zijn. Betrokken jongerenwerkers begeleiden de vijf verschillende groepen met de bijbel in
de hand en een hart vol liefde.
Voor Mozaiek0318 Magazine praten jongerenwerkers
met een groepje jongeren over een bepaald thema. In
deze editie gaat Arjen Wiersma in gesprek met Robert
en Mees.
Wat vonden jullie van het afgelopen seizoen?
Robert: Ik vond dit jaar heel gaaf en gezellig. Veel lol
gehad en ook veel serieuze gesprekken en onderwerpen.
Mees: Leuk, het was mijn eerste jaar in Mozaiek0318 en
ik ging dus ook voor het eerst naar de jeugd daar. Dus ik
wist gewoon niet echt wat ik moest verwachten. Maar
ik werd daar gelijk enthousiast begroet door de leiding
en de groep was echt super! Ook door die leuke groep
krijg je ook leuke avonden samen. Met serieuze momenten, en de nodige lol momenten.
Welke avond vond je het mooiste en waarom?
Mees: De avond over pesten, iedereen was er zo open
over naar elkaar, en iedereen liet zijn gevoelens voor
hem/haar spreken. En iedereen was er ook voor elkaar,
en dat vond ik zo mooi.
Robert: De avond over het pesten was een mooie en
emotionele avond, ook omdat ik er zelf veel mee te
maken heb gehad. Dat was heel mooi.

Robert,
16 jaar.
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Wat verwacht je van het nieuwe seizoen?
Robert: Ik verwacht dat we veel plezier gaan maken
en toch ook veel gaan leren van elkaar en met elkaar.
Mees: Ik hoop dat ik in deze open groep mag blijven en
ook deze enthousiaste leuke leiding mag houden. Want
dit jaar was echt een super jaar!

Youth
Als gemeente zijn we gezegend
met heel veel jeugd, waar we onwijs
blij mee zijn! Binnen ons jeugdwerk
willen we jongeren een plek bieden
om samen God te aanbidden, van
elkaar te houden en onze omgeving
te dienen. Jezus laten zien aan deze
wereld door wie we zijn en met hart
en handen Hem te volgen en te
dienen. We willen meer van Jezus
zien in meer tieners/jongeren.
Vanuit dit verlangen zijn we
de afgelopen maanden hard aan
het nadenken geweest over de
geweldige groei die we meemaken
en hebben we gekeken naar hoe we
ons jeugdwerk op een nog leukere en
nog betere manier kunnen opzetten.
Hier zijn een aantal hele leuke
plannen uitgekomen!
De komende maanden zal hier meer
informatie over komen. Dus volg ons
op Instagram, check Facebook en de
website om niks te missen van alles
wat er komen gaat!
Heb jij een hart voor jongeren
en wil je graag meer weten over
ons jeugdwerk of ons komen
ondersteunen met jou gaven en
talenten? Stuur dan een mailtje
naar: youth@mozaiek0318.nl
Norbert van Hooidonk
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Care

Connect
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Coördinator: vacant06 463 204 80 | connect@
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Coördinatoren: Fred en Margreeth Steitner
care@mozaiek0318.nl

Communicatie
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mozaiek0318.nl
Mozaiek0318 is een snelgroeiende gemeente. Fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te zien om God groot
te maken en Hem te eren. Samen je geloof beleven,
vieren en Hem prijzen maakt dat je groeien mag in je geloof. Met elkaar, met God. Dat betekent: Verbonden zijn
met elkaar, elkaar ontmoeten, bemoedigen en zegenen.
En ook daardoor weer groeien. Daarom: ‘Groeien door
te verbinden’.
Dat geldt zeker niet alleen voor de zondag, maar ook in
tal van andere activiteiten binnen Mozaiek0318.

In Mozaiek0318 is een groeiend team beschikbaar voor
pastorale zorg voor jong en oud, voor een veelheid aan
hulpvragen. Juist in deze gemeente, waarin ruimte is
voor gebrokenheid, willen zij er graag voor u en jou zijn.
Kortom, een hart voor mensen, dichtbij én veraf.

Dit geven we vorm door:
• Alphacursus
• Youth Alpha
• Marriage- en Pre-marriagecourse
• Women inC
• Love2Meet-groepen.

onze omgeving dienen

Coördinator: Maartje Dekens
Op diverse manieren wordt binnen Mozaiek0318
gecommuniceerd en daarmee iets verteld over de
gemeente, onze wensen en verlangens, onze boodschap
en onze missie en visie. Met communicatie willen we
het ‘verhaal’ van Mozaiek0318 vertellen en daarmee
wijzen op onze God. Hiervoor ontwikkelen we verschillende communicatiestrategieën, en verzorgen we ook
allerlei communicatie-uitingen. Denk bijvoorbeeld aan
de website, de nieuwsbrief, de Socie-app, het drukwerk,
Mozaiek Nieuws en andere videoproducties, persberichten en het Mozaiek0318 Magazine. Ook beheren wij
de verschillende social mediakanalen, zoals Instagram,
Facebook, Twitter en YouTube.

Facility
God aanbidden

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinator: Marco van Schoonhoven

06 523 864 23. | facility@mozaiek0318.nl
We mogen onze kerk dienen op praktische wijze in de
volgende teams:
•
•
•
•
•
•
•
•

NextGen
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God aanbidden
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Coördinator: Frits Versluis

06 511 167 64 | financien@mozaiek0318.nl
Team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van
de middelen die nodig zijn om de doelen van alle pijlers
te realiseren. Geld is dienend en geen doel op zich.
Samen met het team verzorgen wij:
• de collectes
• de boekhouding
• het innen van gelden
• het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven

van elkaar houden

Wij proberen een veilige omgeving te creëren waar de
jongeren van de Next Generation mogen komen zoals ze
zijn en ieder op zijn of haar tempo kan en mag groeien
in geloof en vertrouwen. Per zondag komen er bijna 300
kinderen en meer dan 200 jongeren.
NextGen is gesplitst in 2 hoofdgroepen:
MozaiekKids (0-12) en MozaiekYouth .

• MozaiekKids (0-12)

Tijdens de samenkomst in de grote zaal staat er elke
zondag een team (leiding en buddy’s) klaar om de kids
op hun niveau een eigen samenkomst te bieden.
• Kids Church
Een volledig eigen dienst voor de kids op de laatste
zondag van de maand.
• Parelkids
Voor kinderen die extra aandacht/begeleiding nodig
hebben is er Parelkids (4-12). In overleg met de leiding
en ouders kunnen we deze kinderen extra aandacht
geven, indien nodig of gewenst 1-op-1 begeleiding.

onze omgeving dienen

Coördinator: Jim van Geest
contact@mozaiek0318.nl

Intro richt zich volledig op de introductie van nieuwe
delen binnen Mozaiek0318: Van inschrijving voor de
introductiecursus, de inhoud van de cursus, de inschrijving, de administratie en de huisbezoeken. We vinden
het belangrijk om nieuwe delen snel wegwijs te maken
in onze gemeente. Wil je ook deel worden? Stuur dan
een mail naar Intro.

Mission
God aanbidden
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• MozaiekYouth (12-25+)

Voor Youth hebben we de 1e en de 3e zondagavond van
de maand voor elke leeftijdsgroep activiteiten.
• The Bridge (Voortgezet Onderwijs klas 1-2)
• Rock Solid (klas 3-4)
• Solid Friends (16-17 jaar)
• Durf te volgen (18-21 jaar)
• Next Level (21+)

onze omgeving dienen

Coördinator: Cees van Harten
contact@mozaiek0318.nl

Mozaiek0318 is een naar buiten gerichte gemeente en
verlangt er naar om ook in andere landen Gods liefde
te delen, door het evangelie te brengen en dienstbaar
te zijn. Heb je ook het verlangen om als zendeling uit te
worden gezonden, neem dan contact met ons op.

• Youth Worship
Op de 4e zondagavond van de maand.
• Youth0318
Samen met Youth for Christ zijn we bezig om de rand/
niet-kerkelijke jongeren in Veenendaal te benaderen.
• Youth Travel
Het doel van Youth Travel is om samen met onze
jongeren onze omgeving te gaan dienen.

parkeerteam
koffieteam
catering
welkomstteam
kosters
BHV
schoonmaakteams
gebouwbeheer

Prayer

foto: Rachel van Reemst

God aanbidden
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NextGen@mozaiek0318.nl

Intro
God aanbidden
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Coördinator: Herman Pol

foto: Rachel van Reemst
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Financiën

van elkaar houden

onze omgeving dienen

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen
prayer@mozaiek0318.nl

Aan het eind van elke zondagse samenkomst zijn er
leden van het team ‘Voorbede’ aan beide zijden van
het podium voor u beschikbaar. Zij willen graag naar je
luisteren en met je bidden.
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Serve

Worship

God aanbidden

Coördinator: Kees Kraayenoord en Rebecca
van der Kruit a.i.06 364 333 50 | worship@mozai-
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Coördinator: Willy Koudijs
serve@mozaiek0318.nl

Voor allerlei vormen van praktische hulp, zoals bij ziekte
of voor helpen met boodschappen, koken, oppas, administratie of klussen, kunt u zich wenden tot het team
Serve (voorheen ‘Diaconie’.)

Wil je contact? Stuur dan een mail
naar het secretariaat via
contact@mozaiek0318.nl

Samenkomsten 2016
Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318 twee
samenkomsten in ‘de Basiliek’. De eerste om
9.00 uur en de tweede om 11.30 uur.
De koffie staat al klaar vanaf 8.30 uur.
Secretariaat
Mozaiek0318 is de bereikbaar via
contact@mozaiek0318.nl.
Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook
telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

onze omgeving dienen

ek0318.nl
‘Als we Hem aanbidden worden we gevuld met Zijn
aanwezigheid en krijgen we kracht om brengers van Zijn
vernieuwing en verandering te zijn. Onze harten worden
zacht gemaakt om meer zoals Christus lief te hebben en
onze ogen worden geopend om de noden en mogelijkheden om ons heen te zien.’
Vanuit Worship zijn er verschillende activiteiten te
onderscheiden. Iedere week is het worshipteam in touw
om de zondagmorgendienst zo in te richten dat we in de
aanwezigheid van God mogen komen.
Aanbiddingsleiders, bandleiders, muzikanten, vocals,
cameramannen, technici, tekstprojectie, fotografie, licht
en productie zijn allemaal onderdelen binnen een dienst.
Maar ook tijdens de Kingdom Come en de LEV-avonden is
er een belangrijke bijdrage vanuit worship.

Een nieuwe dag
Lieve mensen,
De redactie heeft me gevraagd om te schrijven
over mijn werk als ‘oudste’. Hier is 1 uitspraak voor:
Ik geniet. Dit had ik niet willen missen.

Oudstenteam
Stephan van de Velde
Ejo en Akke Smit
Dirk en Willy Koudijs
Evert en Anja van Klompenburg

We zaten begin 2014 bij elkaar in huis: Kees, Nicole,
Ejo en ik. Kees vertelde dat gemeentedelen mijn
naam hadden aangedragen. Ik was blij maar tegelijk
dacht ik: is dit Gods wil?

Careteam
Pastoraat: Fred en Margreeth Stidner
Praktische hulp: Willy Koudijs
Voorbede: Leo en Jeanet Dijkhuizen
Zending: Cees van Harten

Ik ben op de knieën gegaan: ‘Heer, laat me zien
waarom ik oudste moet zijn.’ Ik sloot mijn ogen,
opende de bijbel en prikte biddend met mijn vinger
op een willekeurige tekst. Toen ik begon te lezen
kwamen de woorden verbondenheid en eenheid
naar voren: Phil. 2:1. Dit was helder.

Voorgangersteam
Kees Kraayenoord
Ido Buwalda
Cees van Harten

foto: Suzanne van de Zande

Wil je Mozaiek0318 steunen?
Dat kan door bij te dragen via IBAN nummer:
NL51ABNA0546661572 t.n.v. Mozaiek0318

Coördinatorenteam
Voorzitter: Johan Ravesloot
Care: Fred en Margreeth Steitner
Communicatie: Maartje Dekens
Facility: Marco van Schoonhoven
Financiën: Frits Versluis
Grow : René Koolhaas
Nextgen: Herman Pol
Worship: Kees Kraayenoord en
Rebecca van der Kruit a.i.
Prayer: Leo en Jeanet Dijkhuizen

van elkaar houden
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Toen ik op het podium stond, de eerste keer in
de Veenendaalhal, en jullie gezichten zag, werd ik
warm. Ik heb God lief, daarom ook jullie en ben ik
oudste.
In het begin was het best zwaar, de vergaderingen
duurden lang. We moesten nog zoveel afstemmen
en letterlijk bouwen aan een kerk. Dit was enerverend en nooit saai. God heeft ons gezegend, de
gemeente in knop is gaan bloeien. Ons leidersteam
werd een eenheid.
Het gebedsteam kwam in ons huis bij elkaar en dit
waren zeer kostbare avonden waarin ik merkte dat
Gods Geest aan het werk was. Gebed is de basis
van al ons werk. De explosieve groei van onze gemeente heeft ons niet om zeep geholpen, maar
ons gebracht tot een volwassen gemeente van
warme geliefde mensen waarin Jezus centraal
staat. Een ‘levende gemeente’ zijn is belangrijk.
Jezus zichtbaar in mensen, Zijn Geest aan het werk,
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daar ga ik voor. Gods Geest zorgt voor die verbondenheid en maakt ons tot een eenheid.
Wat doe ik als oudste? Vergaderen: via vergaderen
bewaak ik de visie en missie van onze gemeente. Ik
ben nogal kritisch en moet me af en toe inhouden.
Moeilijke gesprekken kosten me de meeste energie.
Verder ben ik actief met: Intro-cursus en -bezoeken,
doopgesprekken en dopen, voorbereiding opdragen
en opdraagdiensten, ministryteam, vanuit Care met
bevrijdingspastoraat, mensen bezoeken, 55+, enz.
Dit is kort gezegd wat ik doe, maar meestal is het
meer.
Ik blijf kritisch kijken naar de bouw van Mozaiek0318 en onze gemeente is niet klaar. Maar
zeg nou zelf: moet het wel af zijn?
Het is een feest om dit te mogen beleven en ik zie
ernaar uit wat God nog meer gaat doen met deze
gemeente, met jou.
Tot slot: Ik heb een droom: op deze ‘grond’ in de
Gelderse Vallei ontstaat een hoos aan Gods wonderen en tekenen: lichamelijke en geestelijke genezingen, zoveel dat het in heel Nederland bekend gaat
worden en mensen zich verwonderd afvragen: wat
gebeurt daar?
Daarom vraag ik ieder die dit leest: bid met me
mee dat dit werkelijkheid mag worden TOT EER
VAN ONZE HEER!
In Gods liefde verbonden,
Akke Smit
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“Nu u door Christus zozeer bemoedigd
wordt en liefdevol getroost, nu er onder
u zo’n grote verbondenheid met de Geest
is, zo veel ontferming en medelijden,
maak mij dan volmaakt gelukkig
door eensgezind te zijn, één in liefde,
één in streven, één van geest.”
Philipenzen 2:1 en 2

