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redactioneel

Rust
 
Haar blik straalt rust uit. En een stil vertrouwen. 
Hoe ze ons aankijkt, met een warme en stille genegenheid. Een 
liefde die afstraalt op haar schat, het kind op haar schoot. Zoals 
ze dit kleine mannetje vasthoudt, haar handen om hem heen 
gevouwen. 
Alles lijkt te zeggen: Vrede.
In werkelijkheid was het een hele toer om ze voor onze voorpagina 
vast te leggen. Onze eigen Mattanja Groeneveld, nog maar 15 jaar, 
met de kleine Lauren Booij op schoot. Als Lauren dan eindelijk even 
stil zat, dan was het Mattanja wel die in de lach schoot. Maar met 
engelengeduld is het Willemijn Bos, Roshani de Wit en Regina van 
de Munt toch gelukt. Een magazinecover die gezien mag worden 
en daarom geen pakkende koppen deze keer op de voorkant, maar 
alleen deze foto. Een klassieke Madonna zoals ze we haar kennen 
van de beelden en schilderijen uit de kerkgeschiedenis. De foto is 
aan de ene kant een verwijzing naar het programmaboekje uit de 
allereerste dienst van Mozaiek0318, precies 5 jaar geleden (zie de 
afbeelding op de pagina hiernaast). En tegelijk is het een opmaat 
naar onze kerstviering van nu, waarin Maria centraal zal staan. 
Natuurlijk vereren we Maria niet als persoon maar inspireren kan 
ze ons wel. Kijk haar nog maar eens aan. Zie je hoe jong ze is? De 
echte Maria was misschien nog wel jonger toen ze Jezus kreeg. En 
het is maar de vraag of ze wel tijd had om er zo ontspannen bij te 
zitten met haar kindje. De echte Maria was opgejaagd, moe van een 
lange reis. En er staat haar opnieuw een lange reis te wachten naar 
Egypte, op de vlucht voor de babymoordende Herodus.
En toch. Rust . 
En een stil vertrouwen. Dat is wat Maria zo inspirerend maakt. 
Hoe trouw ze was. Hoe gehoorzaam. In de storm van haar leven 
vertrouwde ze op haar God.
Met die ware kerstgedachte wil Mozaiek0318 Magazine met 
je meegaan richting kerst en het nieuwe jaar. Dat gaat verder 
dan de romantiek van lampjes, sneeuw en glühwein. Van de 
reeks kerstdiensten die we organiseren tot het werk van ons 
schoonmaakteam. Van samen koken tot het geld wat we samen 

verdelen. En ook in deze editie van het magazine, een terugblik 
op 5 jaar Mozaiek0318. Hoe begon het allemaal? 

Kees Kraayenoord schreef op 15 januari 2012, 
in de namiddag na die allereerste dienst de 

woorden: ik geloof dat we beetje bij beetje, 
mogen en zullen groeien. 5 jaar later kunnen 
we concluderen: God is met ons meegegaan, 
in de momenten van zegen, maar ook in de 
momenten van tegenslag, van verdriet en 

verlies.
En dat brengt ons terug bij Maria en haar 
kind. Deze kerst mag ze ons inspireren om 
onze redder te volgen en hem in alles te 
vertrouwen: Jezus, de zoon van God.

Martin de Wit
Eindredacteur Mozaiek0318 Magazine
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Mozaiek0318 Magazine wordt gemaakt door: 

Lotte Achterberg  |  Columnist 

Michiel Achterberg  |  Grafisch ontwerp / Vormgeving 

Rudy Boone  |  Correcties 

Wilma Koppenaal - Bruinekreeft | Verslaggeving 

Anja Diepeveen  |  Verslaggeving

Doreth Lagerwey  |  Kleurplaat  

Pim Molemaker  |  Verslaggeving

Machiel Mondria  |  Fotografie

Regina van de Munt  |  Fotografie 

Eelco Noortman  |  Fotografie 

Alize Diepgrond   |  Fotografie 

Marcel Sloothaak  |  Correcties 

Gerdien de Wit  |  Secretariële ondersteuning

Martin de Wit  |  Eindredactie / Verslaggeving

Reageren? Of heb je een tip? Mozaiek0318 Magazine is 

bereikbaar via magazine@mozaiek0318.nl

De eerstvolgende editie verschijnt 

vermoedelijk rond Pasen. De 

deadline valt op 20 februari.

Disclaimer:

Niets uit deze uitgave mag 

zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming 

van de uitgever openbaar 

worden gemaakt of 

verveelvoudigd, waaronder 

begrepen het reproduceren 

door middel van druk, offset, fotokopie of 

microfilm of in enige digitale, elektronische, 

optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in 

aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten 

behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of 

(ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt 

privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, 

nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm 

of online) of in een RTV-uitzending.

Van de Ridder Druk en Print, Nijkerk |  Drukwerk 

Wij geloven 

dat God van je houdt. 

Wie je ook bent. 

Wat je ook gedaan hebt. 

Elke zondag houden we twee 

kerkdiensten. Om 09.30 uur en om 

12.00. Je bent welkom in 

De Basiliek aan Wiltonstraat 56 

te Veenendaal. Gewoon, 

zoals je bent.

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 09.30 uur en om 

12.00. Je bent welkom. Gewoon, zoals je bent. 

Mozaiek0318 Magazine 9 verschijnt in een oplage 

van 2000 exemplaren. Via www.mozaiek0318.nl kun 

je iedere uitgave downloaden, speciaal interactief 

gemaakt voor pc.

https://www.mozaiek0318.nl/magazine-archief/
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KERST? FEEST!
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en daarmee Gods liefde voor deze 

gebroken wereld. Mozaiek0318 wil dit échte kerstverhaal vertellen. Aan jou, 

maar nog meer aan mensen die het verhaal misschien nog niet of nauwelijks 

kennen. Wie neem jij mee?

Vier het feest 

Lekker eten, lichtjes, gezelligheid en samenzijn. Het 

hoort intussen allemaal bij Kerst. En dat is prima, het is 

zelfs hartstikke fijn om met Kerst iets extra’s voor en met 

elkaar te doen. Maar er is méér, meer om te vieren. Kom 

het echte kerstverhaal beleven, met veel mooie muziek 

en een sfeer van warmte en gezelligheid. Kom naar de 

Mozaiek0318 Kerstnacht-Events.

 

Maria, net zo gewoon als jij 
Dit jaar staan de Kerstnacht-Events in het teken van 
Maria, de moeder van Jezus. Maria was maar een heel 
gewoon meisje uit een heel gewoon dorp. Toch  werd zij 
juist uitgekozen door God. Een engel bezocht haar 
en vertelde haar: “Je zult zwanger worden en een zoon 
krijgen. Je moet hem Jezus noemen.”. Hoewel Maria 
schrok en het niet direct begreep, vertrouwde ze op 
God: ”Ik wil de Heere dienen. Laat er met mij gebeuren 
wat u gezegd hebt.”  Ze werd door God geroepen en haar 
hele leven stond op zijn kop. Het is ontzettend dapper 
wat zij heeft gedaan!

IEDEREEN !!!welkom zoals je bent  
Kerst is een mooie gelegenheid om mensen mee 
te nemen die het kerstverhaal misschien niet of 
nauwelijks kennen. Aarzel dus niet, en neem daarom 
je collega’s, buren of vrienden mee naar één van de 
Mozaiek0318 Kerstnacht-Events. Bij Mozaiek0318 is 
iedereen welkom, gewoon zoals je bent.

Kerstzondag met de gemeente

Net als elke zondag zijn er op kerstzondag twee ‘gewone’ 

diensten, om 9.30 en 12.00 uur. Natuurlijk staan deze 

diensten ook in het teken van Kerst, met veel liederen en 

gericht op het hele gezin. Er zijn kinderactiviteiten voor 

de onderbouw, de oudsten blijven in de dienst. 

Koffie en kerstkoekjes

Kom lekker op tijd naar de Kerstnacht-Events, zoals altijd 

staat de koffie met kerstkoekjes voor jou en je gasten 

klaar. Ook na de dienst is er alle gelegenheid om met je 

gasten na te praten. Het facility team van Mozaiek0318 

heet je van harte welkom!

Kom naar het Kinderkerstfeest!
Ben jij tussen de 4 tot 12 jaar? Dan hebben we iets tofs voor jou: het Kinderkerstfeest! We gaan het hebben over Maria, de moeder van Jezus. En natuurlijk heel veel zingen. Het wordt een heel mooi feest en je mag al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Je ouders, opa en oma zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zien we je daar?

Op zaterdag 24 december om 14.30 uur in de grote zaal in de Basiliek. Tickets reserveren is niet nodig. Voor de kids van 0-4 jaar is er deze middag oppas. 

Drie Kerstnacht-Events

Dit jaar organiseren we maar liefst drie Kerstnacht-Events. 

Genoeg plek dus voor jou en al je familie en vrienden! 

De Kerstnacht-Events vinden plaats op:

• Vrijdagavond om 21.00 uur

• Zaterdagavond om 19.00 uur

• Zaterdagavond om 22.00 uur

Vergeet niet om een plekje te reserveren. En goed om te 

weten: de diensten zijn gericht op 12 jaar en ouder, er is 

tijdens de Kerstnacht-Events geen kinderopvang. 

tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft  • foto: Suzanne van der Zande

Reserveer en wees verzekerd van een plekje

Om te voorkomen dat de zaal vol is als jij aankomt - je 

nog-niet-zo-gelovige buren meegenomen, uitgedost in 

je mooiste kerstkleding - werken we dit jaar met een 

ticketsysteem. Reserveren doe je heel gemakkelijk 

via onze website www.mozaiek0318.nl. Je kunt zoveel 

plekken reserveren als je wil en natuurlijk blijft de 

toegang gratis.
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Handen omhoog 
of handen 
gevouwen? 

tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft  •  foto: Machiel Mondria

•  Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
Poeh… Een lastige vraag. Ja. Folders lezen. Die wil ik 
altijd even bekijken. Even zien wat er is. Vooral van 
elektronicazaken. Ik zit zelf in de automatisering en dan 
is het leuk om te zien wat er te koop is.

• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Ik kan heel goed rustig blijven. Relativeren. Een luiste-
rend oor zijn. Er rustig voor iemand zijn. Dat komt in 
mijn werk van pas, maar ook thuis. We zijn nu bij-
voorbeeld druk met verhuizen en dat is soms best wel 
stressen. Ik ben dan degene die af en toe zegt: rustig 
maar, het komt goed.

•  Welke christelijke uitspraak is belangrijk voor je? 
Ja, dat lied met de arend. (De kracht van uw liefde, 
opwekking 488). Het gevoel dat God altijd bij je is. Hij 
gaat altijd met je mee. En de arend uit mijn naam komt 
er ook nog in terug.

• Welk gerecht is je specialiteit? 
Dat zal de friet zijn. Vrijdag is frietdag bij ons thuis. 
Met kroketten en frikandellen. Ik kan wel wat dingen 
klaarmaken hoor, maar mijn vrouw kan goed koken dus 
dat scheelt. Eigenlijk kook ik verder niet zo vaak. Maar ik 
zorg altijd voor de friet.

• Waar zit je in de Basiliek?
Mijn kinderen zitten overal, maar mijn vrouw en ik zitten 
meestal in het midden voorin. Dan zitten we meestal de 
10e rij van voren ofzo. Je kunt op die plek echt goed 
gericht zijn op wat er op het podium gebeurt. We 
hebben ook wel eens boven gezeten maar dat leidt ons 
toch wat te veel af. We gaan altijd naar de tweede 
dienst, dus we moeten dan wel een beetje op tijd zijn. 
Ja, wel de tweede dienst. De kinderen willen toch een 
beetje uitslapen, hè?!

•  Handen omhoog of handen gevouwen?
Heel af en toe omhoog. Maar meestal gevouwen. Het is 
wel iets waar ontwikkeling in zit. Ik ben het van huis uit 
niet gewend. Ik ben gereformeerd opgegroeid. Daarna 
zijn we samen zo’n 20 jaar lid geweest van de baptisten 
in Ede. En sinds 1 januari komen we elke zondag naar 
Mozaiek0318 en zijn we nu ook officieel deel geworden. 

• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
Ja… bedoel je dan of ik vaak naar de kerk ga of meer 
inhoudelijk? Hoe ik het zelf interpreteer. Oké. Ik ga wel 
elke zondag naar de kerk. We missen eigenlijk nooit een 
dienst. Ja, ik vind mezelf wel kerkelijk. Op mijn werk ben 
ik er ook open over. Ja, ik zit wel tegen een 8 aan, denk 
ik. Ik probeer mijn geloof wel uit te stralen. 

• Wat is voor jou stille tijd?
Ik zet daar niet speciaal tijd voor apart, maar ik denk 
er wel vaak bewust over na. Bijvoorbeeld op een rustig 
moment in de auto. Of via een app op mijn telefoon 
komt er wel eens wat binnen om te lezen en dat doe ik 
dan ook. Ik neem daar dus niet een apart moment voor, 
maar ben eigenlijk doorlopend door de dag met mijn 
geloof bezig. 

naam

Harm van den Arend 
leeftijd

45 jaar
woonplaats

Ede
relatie

Getrouwd met Jiska
kinderen

De tweeling 
Jasper en Elise (16) 
en Sanne (15)

 

In elke editie van Mozaiek0318 Magazine 
onderwerpt de redactie een nieuw deel van 
de kerk aan zeven prangende vragen. 
Deze keer: Harm van den Arend
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Nieuwe delen
1 aug 2016 - 23 okt 2016
Harm van den Arend
Jiska van den Arend 
Elise van den Arend
Jasper van den Arend
Sanne van den Arend
Gerine van Barneveld
Oscar Bassie
Esther Bassie 
David Bassie
Marline Bassie
Jeffrey Beaupain
Linda Beaupain 
Lesley Beaupain
Steven Beaupain
Amber Beaupain
Hanneke van den Berg
Claudia van Beuzekom
Senna Bisschop
Ernst Jan van de Bovenkamp
Marian van de Bovenkamp 
Jan Broedersz
Tineke Broedersz 
Dick Brouwer
Marleen Brouwer 
Evert Diepeveen
Marline Diepeveen 
Sven Diepeveen
Milou Diepeveen
Dirk Jan van Dijk
Regina van Dijk 
Noah van Dijk
Fay van Dijk
Elias van Dijk
Connie van den Dikkenberg
Jan van Ee

Jenneke van Ee 
Marieke van Ee
Marianne Evers
Johan Geelhoed
Eline Goedhart
Bernard van Grootheest
Corine Hendriks
Peter Kas
Gea Kas
Stefan Kas
Anouk Kas
Marto-Jan Koerts
Rianne Koerts 
Lotte Koerts
Kevin Koerts
Tom Koerts
Sjoerd-Jan Koerts
Thijs Koerts
Anne-Marije Koerts
John Korver
Annemieke van den Bosch
Benjamin Schoonhoven
Gideon Schoonhoven
Jos Kramer
Karin Kramer
Rick Kramer
Tim Kramer
Marie-Louise van Kranenburg
Hope Folkeringa
Marja Kuster
Evert van Laar
Eline van Laar 
Boaz van Laar
Joëlle van Laar
Aliette Last
Lisa van Leeuwen
Derk van der Linden

Linda van der Linden 
Iris van der Linden
Kevin van der Linden
Robin van der Linden
Ingrid Lubach
Helen van Hattem
Cees van Munster
Wenda van Munster 
Veerle van Munster
Wilma Mussche
Henk Rebergen
Jantine Rebergen 
Koen Rebergen
Marina Rijksen
Eva den Boer
Marco Roelofsen
Peter van Rossum
Rosa van Rossum 
Elliot van Rossum
Lauren van Rossum
Jeroen van Santen
Jelma van Santen 
Eli van Santen
Bart Schenk
Cateleijn Schenk 
Tijs Schenk
Teddie Schenk
Morris Schenk
Daniëlle Schoute
Johan Stok
Arjen Tombroek
Mariska Tombroek
Esmee Tombroek
Marit Tombroek
Laura Tombroek
Sjoerd Tombroek
Heidi Tombroek

Judith Top
Marc de Valk
Angela Gaasbeek
Norbert van der Vegt
Marieke van der Vegt 
Donnée van der Vegt
Loïs van der Vegt
Sophie van der Vegt
Norah van der Vegt
Arie Venhuizen
Marloes Venhuizen 
Rosa Venhuizen
Kian Venhuizen
Reinier Verweij
Giel-Jan de Visser
Coralie de Visser
Rico van de Weerd
Ita van de Weerd 
Arno van de Weerd
Hester van de Weerd
Mathilde Weststrate
Juan Weststrate
Veralie Weststrate
Emma Weststrate
Ivan de Wolf
Jan Koos de Wolf
Jorren de Wolf
Anne Jet de Wolf
Loïse de Wolf
 
Uitgeschreven 
aug – eind okt 2016
Bas Wajer 
Gert Drost
Hetty Drost
Riëlle Drost
Anja Hoogeveen

De foto’s werden gemaakt op donderdagavond  20 oktober. Om 
17:15 uur moest ik er zijn. Als eerst werd mijn haar gedaan, dat 
moest met behulp van krullen en een aantal speldjes. Mijn haar 
leek nu een stuk korter.  Als tweede werd mijn make-up ge-
daan. Het haar en de make-up werden gedaan door Willemijn, 
het zag er erg goed uit! Ondertussen werden alle spullen voor 
de fotoshoot klaargezet, de camera werd getest en de kleding 
werd uitgekozen. Als allerlaatst moesten de baby Lauren en ik 
nog de goede kleding aan.
 
Toen kon de fotoshoot echt beginnen, dat was rond 19:00. De 
foto’s werden gemaakt door Regina. Ik moest recht, op een 
mooi bekleed krukje gaan zitten met de baby Lauren op mijn 
schoot. In het begin was het vooral kijken in welke houding we 
het beste konden zitten, waar de baby het beste paste en hoe 
ik in de camera  moest kijken. Na een tijdje ging alles vanzelf 
en verliep het vrij snel. De blik in de camera was vooral erg 
belangrijk.
 
Daar zat ik dan met een baby op schoot. Ik voelde me een soort 
zorgzame moeder die veel om haar kind gaf. Als ik voor zo’n 
bijzondere baby mocht zorgen zou dat voelen als een grote 
verantwoordelijke taak. Ik zou het op zich wel zien zitten hoor. 
Je moet hem nog steeds opvoeden zoals elke baby. Maar Maria 
zat ondertussen wel in een stal en moest ook nog op reis. En 
babyvoeding halen langs de snelweg zit er niet in. Nee, dan zou 
ik het niet zien zitten denk ik. Maarja, anders zorgt er misschien 
niemand voor.
 
De fotoshoot was rond 21:00 uur afgelopen. Het was een hele 
leuke ervaring en ik hoop het vaker te mogen doen. De foto is 
uiteindelijk ook erg mooi geworden. Het was zeker de moeite 
waard!
 
Bedankt aan iedereen die aan de foto heeft meegewerkt!

8

      EEN HELE 
VERANTWOORDELIJKHEID

Mattanja over dé fotoshoot 
en zorgen voor een baby

tekst: Mattanja Groeneveld  •  foto: Regina van de Munt

“Op een zondagmorgen werd er aan mij 

gevraagd of ik Maria wilde spelen  voor 

op de voorkant van het magazine. 

Dat vond ik natuurlijk erg leuk en ik heb 

meteen ja gezegd.”

Geboortes t/m 25-5-2016

4 aug 2016
Hope Folkeringa

2 sep 2016 
Bartel Joris Tobias Meeuwsen

3 okt 2016 
Joël Westerink

9 okt 2016 
David Martin Vink

25 okt 2016 
Manell Reza de Visser

9 aug 2016
Laura Legemaat

3 sep 2016
Ezra Zefanja van den Brink

5 okt 2016
Sarah Naomi van Roekel



Magazine  •  december 2016

1110

tekst: Anja Diepeveen  •  foto: Regina van de Munt

Wilma Hartman
Getuigenis

Wilma Hartman is 53 jaar, woont in Zeist en heeft een 

bewogen leven achter de rug. Haar levensverhaal 

bevat indrukwekkende gebeurtenissen. Ondanks 

dat, vertelt ze ook over Gods leiding in haar leven en 

de prachtige wending die het onlangs maakte. 

“Ik weet dat Hij ons draagt 
en ons leert genieten van alle 
kleine dingen.”

“Ik ben opgevoed met een straffende God.” vertelt Wilma. 
“Ik had geen makkelijke jeugd. Eigenlijk zo moeilijk, dat ik 
op 17-jarige leeftijd een reden zocht om uit huis te kunnen 
gaan. Jim was mijn jeugdliefde en ik klampte me helemaal 
aan hem vast. Dat werkte averechts en onze relatie liep 
stuk. We vonden allebei een andere partner. Ik trouwde 
met mijn nieuwe partner en we kregen samen twee zoons. 
Maar er was eigenlijk geen sprake van een eenheid binnen 
ons huwelijk. Mijn man gaf mij keer op keer het gevoel 
niets te kunnen en niets waard te zijn. Na een aantal jaren 
werd hij korte tijd opgenomen nadat hij een psychose had 
gekregen. Dit zette ons gezin volledig op zijn kop. Dit leidde 
uiteindelijk tot een scheiding.”

De tijd na haar scheiding bezocht Wilma op internet ver-
schillende forums voor alleenstaande ouders. Ze vond er 
steun, herkenning en kon er met gelijkgestemden praten 
over allerlei zaken die alleenstaande ouders betreffen. 
Wilma: “Zo kwam ik op een forum iemand tegen, die ook 
in Zeist woonde en hulp vroeg bij het ophalen van zijn 
kinderen van school. Ik bood aan om zijn kinderen op te 
halen. Toen ik daar op een middag op het schoolplein 
stond te wachten, zag ik een bekende staan. Het was Jim, 
mijn jeugdliefde! We raakten direct met elkaar in gesprek. 
Hij vertelde dat hij een moeilijke tijd doormaakte, omdat 
hij een kindje had verloren, het niet goed ging met zijn 
huwelijk en geopereerd moest worden aan een tumor in 
zijn speekselklier. Hij zei letterlijk tegen me: “Als ik na mijn 
operatie niet meer wakker word, dan vind ik dat niet erg.” 
We namen afscheid na ons gesprek, maar wisselden geen 
gegevens uit. Later heeft hij mij verteld dat ons gesprek 
hem op de been heeft gehouden. Hij heeft gedacht: “Ik 
moet weer beter worden, want ik moet Wilma terugvin-
den.” En dat heeft hij ook gedaan. Via een aantal omwegen 
vond hij mijn emailadres. Via MSN spraken we elkaar weer 
regelmatig en sprong de vonk opnieuw over.”
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Ik ben net onderweg vanuit Ede naar huis. Ik was liever 
daar gebleven, want het ontbrak mij in alles aan plezier 
om op dit moment van de dag dat stuk te moeten fietsen. 
Het is een gure herfstavond. Hoewel de bomen nog niet 
alle bladeren van zich af hebben geworpen, kan ik de 
winter al ruiken. Uit de dopjes in mijn oren klinkt een 
vrolijke melodie. Door mijn happen naar adem heen zing 
ik af en toe ongegeneerd een zin mee: ‘Heer, Uw licht en 
Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.’ 
Voor mijn voorwiel uit danst de reflectie van mijn 
fietsverlichting in het donker, die de weg zichtbaar maakt. 
Stevig trap ik door om mijn lichaam op temperatuur te 
houden. 

Plotseling slaat mijn hart een slag over als een donker 
gestalte een zwengel aan mijn stuur geeft. Ik kan nog net 
uitwijken voor een tegenligger. ‘Kijk eens uit, mafkees!’ 
Roep ik hem gefrustreerd na. In mijn hoofd mopper ik op 
het feit dat hij geen lamp aan had. 

Even later botst opnieuw iemand tegen mijn fiets op, dit 
keer een flitsend licht. Ik verlies mijn evenwicht en ervaar 
hoe de zwaartekracht mij met haar overmacht omlaag 
trekt. Ik scheld nijdig op de tegenligger die mijn afgang 
heeft veroorzaakt. ‘Dat is niet aardig van je. Jij hebt geen 
licht op je fiets. Sorry, ik heb je niet gezien.’ ‘Wat nou, 
geen licht?’ Roep ik verontwaardigd uit. Om mijn onschuld 
in dit voorval te bewijzen wijs ik naar de voorkant van 
mijn fiets, maar tot mijn verbazing valt mijn blik op een 
lamp die er niet over piekert om maar een straaltje licht 
te geven. ‘Ik weet zeker dat hij het net nog deed.’ Stamel 
ik. ‘Het geeft niet, maar dan moet je mij niet de schuld 
geven. Ik heb toevallig een extra lampje bij me. Je weet 
maar nooit. Hier, je mag het wel hebben. Ik kan het 
wel missen. Dan kun jij een volgende val misschien wel 
voorkomen.’ 
Vinnig pak ik het lampje aan, zonder te bedanken. Mijn 
oog valt op een tekst die op het lampje staat: 

“Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die 
is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder liefheeft, 
blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.”

Als ik op kijk zie ik dat het meisje alweer is door gefietst. Ik 
realiseer me dat ik fout zat. ‘Bedankt. Het spijt me!’ Roep 
ik haar achterna. Voordat ik op mijn fiets stap zie ik dat 
mijn eigen lamp weer brandt. 
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Jouw getuigenisverhaal delen? Mail naar magazine@mozaiek0318.nl

De kinderen van zowel Jim als Wilma reageerden positief 
op hun relatie. Al snel woonde het stel samen. Het bleek 
heel erg moeilijk om met beide ex-partners afspraken 
te maken over de opvoeding van de kinderen. Het werd 
zelfs zo zwaar, dat Jim en Wilma besloten om naar hun 
lievelingsland Zweden te emigreren. Een grote stap. 
Financieel en emotioneel bleek deze beslissing echter ook 
te zwaar. Zo keerden ze terug naar Nederland.

De rust bleek het stel niet gegund. De zorgen rondom 
het contact met de kinderen en de ex-partners bleven 
bestaan. Het verergerde zelfs zo, dat Jim het contact met 
zijn kinderen verloor. Ook op het gebied van gezondheid 
ontstonden er zorgen: Wilma kampte met fibromyalgie 
en Jim had regelmatig last van vermoeidheid en zijn hart 

was in slechte conditie. “Maar,” vertelt Wilma, “er ge-
beurden ook mooie dingen. Al heel lang was ik niet meer 
naar een kerk geweest. Maar tijdens een vakantie op 
camping De Betteld bezocht ik een dienst en dacht: ‘Dit 
is bijzonder. Dit is familie! Ik hoor erbij!.’ Daar begon mijn 
relatie met Jezus. Vanuit daar ging ik op zoek naar een 
soortgelijke gemeente en uiteindelijk kwam ik terecht in 
Mozaiek0318. Ik heb me er nooit verloren gevoeld en heb 
er tot nu toe veel moois meegemaakt.”

Ruim een jaar geleden ging het bergafwaarts met de 
gezondheid van Jim. Na aandringen van Wilma bezocht 
hij de huisarts en deze sloeg direct alarm. Jim werd direct 
verder onderzocht en doorverwezen naar de cardioloog. 
Bovendien bleek dat de huisarts in 2006 al een brief aan 

hem had moeten geven, waarin stond dat hij geopereerd 
moest worden. Deze was echter zoekgeraakt. De arts 
vertelde Jim dat het een groot wonder was, dat hij nog 
levend in zijn spreekkamer zat. Nadat de klachten nog ver-
der verergerden, werd Jim opgenomen in het ziekenhuis. 
Zijn aorta bleek ernstig vernauwd. Na veel onzekerheid 
werd besloten om de aortaklep te vervangen.  Wilma: 
“Op de dag na de operatie ging ik ’s middags met de bus 
naar het ziekenhuis. Bij de bushalte werd ik overspoeld 
door het gevoel dat er iets niet klopte. Ik belde naar het 
ziekenhuis en hoorde dat Jim met spoed een uitwendi-
ge pacemaker kreeg, omdat het niet goed ging. Ik werd 
radeloos en dacht huilend dat ik hem kwijt zou raken. Op 
de een of andere manier kreeg ik toch een gevoel van rust 
en kon ik bidden:

 ‘Heer, wat er ook gebeurt: het is goed’. Toen ik in het 
ziekenhuis kwam, bleek het moment dat ik radeloos had 
gedacht hem kwijt te raken, ook het moment was geweest 
dat zijn hart daadwerkelijk even stil had gestaan.”

“De operatie slaagde”, vertelt Wilma. “Jim knapte 
langzaam weer wat op en we waren allebei zo dankbaar! 
Jim, die altijd vastbesloten had gezegd nooit meer te gaan 
trouwen, vertelde mij dat deze gebeurtenis hem toch wel 
had doen inzien dat wij bij elkaar horen. En om deze reden 
vroeg hij mij zelfs ten huwelijk! Ik gaf aan, dat ik dan toch 
ook heel erg graag in de kerk wilde trouwen. Na een ge-
sprek met Cees van Harten gaf Jim aan, dat hij niet meer 
in staat was om te geloven in een God die van hem houdt, 
maar dat hij wel achter de beloften stond. En zo moch-
ten we afgelopen zomer tijdens een kerkdienst de zegen 
over ons huwelijk ontvangen. Je kan het allemaal toeval 
noemen, maar God heeft hier echt wonderlijke dingen 
gedaan! Een relatie met Jezus is voor mij een avontuur. 
Maar ik weet dat Hij ons draagt en ons leert genieten van 
alle kleine dingen.”

Een relatie 
met Jezus is 
voor mij een 
avontuur

Getuigenis

foto: Eelco Noortman
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Esra van Riessen (12 jaar)
• De geboorte van Jezus.
•   Lichtjes, sneeuw, familie. Eerste kerstdag 

ben ik bij mijn moeder en dan gaan we 
naar opa en oma. De tweede kerstdag ben 
ik bij mijn vader en dan komt mijn oma 
meestal ook.

•  Ze gingen op een ezel. Maria was zwanger. 
Toen kwamen ze uit bij een stal en toen 
werd Jezus geboren. En toen werd Hij in 
een voerbak gelegd met stro. De rest weet 
ik eigenlijk niet.

• 	 	Omdat	Hij	alles	heeft	gemaakt	en	wij	
daarom ook bestaan.

•  Dat je vanaf je geboorte van God houdt.

Sam Veenvliet (8 jaar)
• Dan wordt Jezus geboren.
• Gezellig samen zijn.
•  Dat de vader en moeder van Jezus naar 

een ander dorp moesten, want het kind 
moest geboren worden waar de familie 
ook is geboren. Dan kunnen ze niet naar 
een herberg en dan moeten ze naar een 
stal. En daar wordt Jezus geboren.

•  Om dat uit te leggen vind ik moeilijk, maar 
ik snap het wel.

Jotte Kooistra (11 jaar)
•  Dat is een soort van verjaardag van Jezus 

eigenlijk.”
• Naar de kerstdienst van de kerk.  
  Eten…feestvieren. Met de hele familie 

komen	we	altijd	samen,	want	mijn	neef	is	
dan ook jarig. En dan gaan we eten bij 
mijn opa en oma.

•  Toen Jezus geboren werd, toen kwamen er 
ook nog herders en drie wijzen. En de 
wijzen zeiden dat Jezus de nieuwe koning 
was. En dat was ook zo.

•   Omdat Jezus heel veel dingen voor ons 
heeft	gedaan	en	als	Hij	niet	geboren	zou	
worden dan deed Hij dat niet.

•  Dat je net zo naar Jezus toe wil leven.

kids over Kerst
tekst Anja Diepeveen •  foto’s: Regina van de Munt

Het thema voor de kerstdienst in 

Mozaiek0318 is dit jaar: “Be born in me”. 

Wie weet wat dat betekent? 

Jotte: “Wees geboren in mij.”

Wat is Kerst?

Waarom is Kerst een belangrijk 
     feest voor jou?

Hoe
ging het kerstverhaal ook al weer?

Hoe vieren jullie de verjaardag van Jezus?

Wat gaan jullie met Kerst doen?

KIDS

Wat zouden 
ze ons met 
het thema 
Be born in me
willen leren?

Rogier Meijering (12 jaar)
• Kerstboom, cadeautjes, opa en oma.
•  Daarna gingen ze een soort van vluchten 

voor de koning, want die wilde hem 
doden. 

•   Hij werd geboren om iedereen zijn slechte 
dingen te vergeven.

•  Dat je moet geloven in God.

15
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WE WILLEN  
VERBINDING,  
VAN ELKAAR  
LEREN, OVER 
KERKMUREN 
HEEN

LANDELIJKE 
DAG VAN 
AANBIDDING

tekst Martin de Wit  •  foto’s: Suzanne van de Zande

“We waren zo verrast door de opkomst. Het was echt boven 

verwachting.” Projectleider Pieter Zuidema klinkt erg tevreden 

als hij terugblikt op de eerste Landelijke Dag van Aanbidding in 

Mozaiek0318. De dag trekt op 5 november 450 geïnteresseerden. 

“En dat is meer dan we hadden verwacht.” Genoeg voor een 

tweede editie, zo blijkt.

Die opkomst is belangrijk want Mozaiek0318 heeft zich-
zelf een missie gesteld. “Het verlangen is dat we iets 
mogen betekenen voor alle kerken in Nederland, om 
mensen te helpen om aanbidding op een hoger plan te 
brengen.” En uit de opkomst blijkt dat daar inderdaad 
behoefte aan is. En het publiek is breed. “Heel veel mu-
zikanten waren erbij, aanbiddingsleiders en mensen die 
aanbidding een warm hart toedragen. En vanuit diverse 
kerkgenootschappen. PKN, Nederlands gereformeerd, 
Christelijk Gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en 
ook vanuit Pinkstergemeenten.“
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Ingezonden
De 13-jarige Naomi Lenards stuurde ons deze 
zelfgemaakte tekening. Speciaal gemaakt bij ons 
jaarthema ‘Hart en Handen’. Bedankt Naomi. 
Gaaf gemaakt.

De Landelijke Dag van Aanbidding kent dit jaar een vol 
programma. ’s Ochtends wordt de aftrap gegeven door 
de Britse Luke Hellebronth van Worship Central. “We 
hebben uitgebreid de tijd genomen voor aanbidding. 
Dat is uiteindelijk de reden waarom we samenkomen.” 
Tussen de middag was er speciaal voor de aanwezige 
voorgangers een voorgangerslunch. Zo’n 15 voorgangers 
van diverse kerken schuiven aan. En daarna staan er in 
de middag workshops op het programma.
Pieter geeft zelf, samen met Nanda Ravesloot, twee 
workshops met als thema; waarom staat aanbidding 
centraal? Daarbij komen allerlei vragen voorbij; Hoe ben 
je een goed team? Hoe geef je leiderschap vorm?  In de 
workshops zit veel interactie. Waar loop je tegenaan? 
Wat zijn de uitdagingen die je meemaakt met je aanbid-
dingsteam? En we hebben ook uitgebreid voor elkaar 
gebeden.

“Wat mij is opgevallen is de enorme honger naar meer. 
Er is een intens verlangen in heel Nederland om dit 
handen en voeten te geven in de gemeenten. Veel men-
sen zeggen; zo gaaf dat dit eindelijk weer eens wordt 
georganiseerd. Er zijn allerlei soorten conferenties, maar 
zo’n aanbiddingsdag ontbrak nog.”
Veel gemeenten worstelen met de basisprincipes, zegt 
Pieter. “We moedigen mensen aan de Worship Central 
cursus te volgen. Net als de Alhpa-cursus combineer je 
dan de inhoud met het opbouwen van een onderlinge 
relatie. Samen eerst eten voordat je gaat oefenen met 
muziek bijvoorbeeld. Of dat je de instrumenten een keer 
thuis laat maar eens gaat praten met elkaar. Sommige 
mensen zie je elkaar dan aankijken. Hoort dat ook bij 
aanbidding? Ja!”

Wat volgens Pieter vooraan staat is dat je als gemeente 
ook visie hebt. “Wat ik terug hoor is dat in veel gemeen-
ten die visie weinig handen en voeten krijgt. We krijgen 
nu ook uitnodigingen om een keer langs te komen om 
mee te denken, en dat is precies wat we graag willen.”
De reacties zijn volgens Pieter ook bemoedigend. “Er ligt 
hier een stapel met 450 evaluatieformulieren, en wat 
daarin vooral doorklinkt; we willen verbinding, van el-
kaar leren, over de kerkmuren heen, geen aparte kerkjes 
maar samen God centraal stellen.”
Na de eerste editie in Veenendaal is direct al duidelijk 
dat het hier niet bij zal blijven. Er komt volgend jaar een 
nieuwe dag van aanbidding. “Schrijf maar vast op. De 
datum ligt al vast. Het wordt 18 november 2017.” En zo 
is de Dag van Aanbidding een schakel in de missie van 
Mozaiek0318. “Met de cd, en misschien een tweede 
cd, en er zijn ook plannen voor een aanbiddingsweek, 
volgend jaar. Ik hoop dat mensen ook weten dat dit 
gebeurt en dat we dit doen. We geloven dat we hier heel 
stapsgewijs in mogen groeien.”

Meer informatie: Kijk op www.mozaiekworship.nl
 

LANDELIJKE 
DAG VAN 
AANBIDDING

VOLGENDE EDITIE:
18 NOVEMBER 2017

http://www.studiosmaak.eu
http://www.breinbrekers.nl
https://audiocentrumveenendaal.nl
http://www.mozaiekworship.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=JsNG8HsMPEU
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Het bieden van praktische hulp is vaak vanzelfsprekend, 
dat doe je gewoon. En dat is makkelijk als het om buren 
of familieleden gaat. Maar binnen zo’n grote gemeente 
als Mozaiek0318 wordt dat lastiger. Je kent natuurlijk niet 
iedereen persoonlijk, en kent dus ook niet ieders behoef-
te. Daar komt het ‘Serve’ in beeld, dit team brengt vraag 
en aanbod bij elkaar. 

Het Serve-team 
Of het nu gaat om eenmalig een schilderijtje ophangen, 
wekelijks vervoer van en naar de dienst of een vraag om 
financiële hulp. Wat je hulpvraag ook is, je kunt ermee 
terecht bij het Serve-team. Zij gaan onder de aangemelde 
vrijwilligers op zoek naar de juiste persoon voor de taak. 
Maar liefst  200 mensen hebben zich al aangemeld als 
vrijwilliger. En dat is fijn, want de hulpvragen nemen toe. 
Je kunt je dus wel voorstellen dat dat goede coördinatie 
vergt.

Een kijkje in de kas
Mozaiek0318 is zo transparant mogelijk. We vinden het 
belangrijk dat onze delen weten waar hun periodieke gift 
of bijdrage in de collectezak aan uitgegeven wordt. Als 
het om Serve gaat, vinden we het nog belangrijker dat 
mensen met een financiële hulpvraag zich veilig voelen 
om bij ons aan te kloppen. Daarom presenteren we dit 
keer alleen de jaarcijfers. En geven we je inzicht in de 
inzet van al die vrijwilligers, waar Willy Koudijs – coördi-
nator van het Serve-team zo vol lof over spreekt. Want 
daar mogen we als gemeente best trots op zijn!

Welke rekening van de kerk wil jij wel eens inzien? 
We horen het graag via magazine@mozaiek0318.nl. Of 
kom naar onze gemeenteavonden voor een actuele stand 
van zaken rondom de begroting.

Een kijkje in de kas van Mozaiek0318

(uit)gave
                Serve

  

Voor een zieke zus kook je met liefde een pan eten. Je kinderen die net een huis  

hebben gekocht help je graag een handje met verhuizen. En even de kliko aan de 

weg zetten voor de buurvrouw die slecht ter been is, dat vind je helemaal geen 

moeite. Zomaar drie praktische voorbeelden van omzien naar elkaar. En precies  

op zo’n praktische manier willen we ook in Mozaiek0318 er voor elkaar zijn.

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

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset 

en digitale print via duurzame productie, door innovatie en 

vooral de creatieve inzet van onze mensen.

ruim

06 - 41 19 19 28      info@rudyboone.nl 
 

Voor onderhoud en reparatie 
 

aan woning en bedrijfspand 

Voor behangen en schilderen, maar (bijvoorbeeld) ook voor 
het plaatsen van schuttingen kunt u bij mij terecht.  

Daarnaast kunt u mij inhuren voor talloze  
andere klusjes, kleine reparaties, enz. 

Neem gerust contact op voor  
een vrijblijvend gesprek of offerte. 

 
RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening 

 
06 - 41 19 19 28      info@rudyboone.nl 

Gespecialiseerd in 
huidverzorging,
huidverbetering en in het 
creëren van een fris 
gestylde coupe

Spinnebosweg 3
6744 WC  Ederveen
Telefoon 06-29244903
www.gewoon-mooi.net

Gegarandeerd 
persoonlijke aandacht 
en professioneel advies

•

•

DAGOPVANG • PEUTEROPVANG • BSO

www.kinderopvangluna.nl of bel 0318-745700

De beste zorg voor uw 
kostbaarste bezit!

door: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft 

Totaal uitgaven voor steun in 2016  e6700Beschikbare inzet vrijwilligers in 2016  304

42

34

29

28
201717

117

e200 e600

e3650e2250

Gift Voedselbank**  Eerste levensbehoefte

Gebruisvoorwerpen***Financiële noodhulp

Huishoudelijke hulp

Klussen

Koken

Vervoer

Financieel advies Reparaties

Tuinonderhoud

Algemeen*

*)  Vrijwilligers die hulp hebben aangeboden, maar nog niet hebben aangegeven waar hun specifieke ‘serve’ kwaliteiten liggen
**)   De tassen die gebruikt worden voor de actie, zijn aangeschaft door de voedselbank. Lang niet alle uitgedeelde tassen zijn terug gekomen ondanks herhaalde oproep. Dit 

betekende dat er nieuwe tassen bijgemaakt moesten worden. Een financiele strop voor de voedselbank. Vanuit ‘serve’ is tegemoetgekomen in deze kosten.
***) Zoals bijvoorbeeld een wasmachine of autoreparatie (voor degene, die er afhankelijk van is) 

http://www.vdr.nl
mailto:info%40rudybone.nl?subject=
http://gewoon-mooi.net
https://www.kinderopvangluna.nl
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SERVE
Het dienen van je omgeving, dichtbij of ver weg, 

is al eeuwenlang een belangrijke taak van de kerk. 

Niet voor niets ook één van de drie pijlers van 

Mozaiek0318. Jezus gaf zelf het voorbeeld, 

Hij zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’ en liet 

dat veelvuldig zien. Het ‘Serve’-team geeft een 

praktische invulling aan dat dienen. 

Oproep aan vrijwilligers: 

WAARVOOR MOGEN 
WE JE INZETTEN?
Ruim 200 delen van Mozaiek0318 
hebben aangegeven zich voor Serve in te 
zetten.	Een	ongelofelijk	groot	aantal,	
daar	zijn	we	ontzettend	blij	mee!	Helaas	
is	van	bijna	de	helft	van	hen	niet	bekend	
waarvoor zij precies inzetbaar zijn. 
Twijfel je of jij wel duidelijk hebt 
doorgegeven welke hulp jij kunt bieden?
 
Geef het dan (nogmaals) door via 
serve@mozaiek0318.nl. 

Willy Koudijs is coördinator van Serve: “Voorheen 
heette het nog gewoon diaconie, we zijn pas onlangs 
overgegaan op de naam ‘Serve’. Dat past beter bij deze 
tijd vinden we - ‘diaconie’ heeft toch iets oubolligs -  en 
bij Mozaiek0318 hanteren we voor alle teams Engelse 
termen. Wat we doen is echter onveranderd: dienen!” 

Enthousiast team vrijwilligers
Het team van Serve bestaat uit 6 personen. Daarnaast 
is er een grote achterban van wel 200 vrijwilligers. “Ik 
ben ontzettend blij met ons team en trots op al die 
vrijwilligers. Als je je aanmeldt bij Serve, vragen we altijd 
waarvoor we je in kunnen zetten. Als je zelf niet zo’n 
ster bent in boekhouden, vragen we je natuurlijk niet de 
belastingaangifte voor iemand te doen. Iedereen zet zich 
in naar zijn kwaliteiten, dat is het mooie.” 

Coördinatie	is	key
Met een zo’n grote gemeente als Mozaiek0318 en een 
poel van meer dan 200 vrijwilligers, is goede coördinatie 
onmisbaar. Het Serve-team pakt het dan ook heel gede-
gen aan. Ze hebben de hulp onderverdeeld in 3 pijlers: 
bezoek, praktische hulp en financiële ondersteuning. 
Hulpvragen komen op verschillende manieren binnen. 
Mensen trekken zelf aan de bel, anderen signaleren dat 
een naaste wel wat hulp kan gebruiken en daarnaast zijn 
er de teamleden zelf die daar een rol in spelen. 

”Als het team een aanvraag voor hulp krijgt, dan gaat er 
altijd eerst iemand op bezoek om helder te krijgen hoe 
we het beste kunnen helpen. Daarna sturen we onze 
vrijwilligers een e-mail. De reactie op de e-mails hangt 
af van het soort hulpvraag. Als er veel vragen achter 
elkaar komen is het soms lastig,” vertelt Willy. Ook al is 
de groep vrijwilligers al groot, het Serve-team kan altijd 
meer mensen gebruiken. “Hoe meer vrijwilligers, hoe 
meer we het werk kunnen verdelen.” 

Op bezoek
Zeker in zo’n grote gemeente als Mozaiek0318 is het 
belangrijk om naar elkaar om te blijven zien. Serve is 
net gestart met de inzet van bezoekteams; vrijwilligers 
die gewoon eens op bezoek komen voor een praatje of 
goed gesprek onder het genot van een bakje koffie of 
thee. Geen structurele hulp dus, daar zijn andere teams 
voor, maar puur eens meeleven. Vanwege ziekte, zorgen 
of bijvoorbeeld eenzaamheid. Ben of ken je iemand die 
best eens een bezoekje kan gebruiken? Aarzel niet om 
het door te geven, want Serve kent natuurlijk niet ieders 
situatie in Mozaiek0318.

Handen uit de mouwen
Een schilderijtje ophangen voor iemand die dat zelf 
niet kan, boodschappen en huishoudelijke hulp in een 
gezin waar de moeder is uitgevallen, vervoer naar de 
kerk voor mensen die slecht ter been zijn. Zomaar een 
paar voorbeelden van praktische hulp die door het 
Serve-team wordt gecoördineerd. Specifiek naar vervoer 
wordt steeds meer gevraagd, ook van mensen buiten 
Veenendaal.   

Willy Koudijs: 

“Ik ben ontzettend 
trots op ons enorme 
team vrijwilligers!”tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft   •  foto’s Regina van de Munt

“Wow, wij mogen 
anderen helpen. 
Wat is dat gaaf 
om te doen!”

Financiële ondersteuning en advies
Serve biedt uiteenlopende hulp. Dat kan eenmalig hulp 
zijn om de financiën goed op orde te krijgen. Bijvoor-
beeld eens in kaart te brengen op wat voor toeslagen ie-
mand allemaal recht heeft, of hulp bij een belastingaan-
gifte. Maar het kan ook financiële hulp zijn. Daarvoor 
vindt eerst een intake plaats: wat is het probleem en wat 
kunnen wij doen? Aan het einde van het jaar neemt al-
tijd de vraag naar financiële  hulp en ondersteuning toe, 
want dan komen rekeningen, verwacht en onverwacht. 

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen
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tekst: Anja Diepeveen • foto’s: Regina van de Munt

stamppottenbuffet zitten. Dan zitten we heer-
lijk met een wijntje in de tuin en steken we de 
barbecue aan. En soms komt er een initiatief 
om eens iets heel anders te doen. Zo zijn we 
een keer uit eten geweest en zijn we aanslui-
tend naar een concert in de Basiliek gegaan.”  
Zijn de thema’s, ideeën en recepten onuitput-
telijk? Tot nu toe heeft de groep veel uitge-
wisseld. Ook is er iedere keer nog een nieuw 
thema gekozen. Zo is er eens een Indische 
avond geweest en heeft de groep zich een an-
dere avond verdiept in het maken van tapas. 
Marcel: “Soms hebben we een thema, waarbij 
een aantal van ons zich maar weinig voor kun-
nen stellen. Dat is juist leuk, want dat maakt 
het heel verrassend. De laatste keer was het 
thema ‘Chinees’. Toen moesten we wel even 
gaan zoeken naar wat en hoe. Het eerste wat 
je bedenkt is tenslotte toch de afhaalchinees.” 

De groep wordt telkens hechter. De leeftijd 
varieert van eind dertig tot eind vijftig. Maar 
ieder zorgt elke maand voor een bijdrage. 
Uiteraard is er wel eens iemand die zich moet 
afmelden. “Maar,” zegt Marcel, “toch zijn 
we eigenlijk wel meestal met meer dan de 
helft.” Uiteenlopende gespreksonderwerpen 
passeren de revue, juist omdat het gezelschap 
divers is samengesteld. En zo doet deze Love-
2meet-groep ook recht aan het doel van dit 
onderdeel binnen de grote Mozaiek0318-ge-
meente: een ontmoeting van Mozaïek-delen 
in kleinere groepen zodat deze elkaar vinden, 
naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Gezellige mensen, lekker eten…wat wil je nog meer?!  

De Love2meet-groep Koken zorgt iedere maand voor een tafel vol met eten 

om van elkaar kookkunsten te kunnen genieten. Elf enthousiaste Mozaïekers 

vormen al twee jaar deze ‘hongerstillende’ Love2meet-groep. 

Koken

Magazine  •  juli 2016

Twee jaar geleden ontstond het idee om 
een Love2meet-groep op te starten, waarbij 
koken centraal zou staan. Coördinator Marcel 
Sloothaak: “Al snel kwamen we erachter dat 
echt culinair bezig zijn toch op een bepaalde 
manier moet gebeuren en dat daar ook speci-
ale keukens en keukenmaterialen voor nodig 
zijn. Daarom zijn we van dat idee afgestapt en 
hebben we de nadruk gelegd op het eten en 
elkaar ontmoeten.” 

Op initiatief van Marcel wordt er een geschik-
te datum en plaats afgesproken en wordt 
er een thema voor het eten vastgesteld. 
Daarna worden de gangen verdeeld onder 
de deelnemers en brengt iedereen zijn of 
haar gang mee op de afgesproken avond. 
“Op z’n Amerikaans dus.” aldus Marcel. Met 
het kiezen van een thema wordt er uiteraard 
rekening gehouden met de seizoenen. Marcel: 
“We gaan natuurlijk niet in de zomer aan een 
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Youth Talks
In Youth Talks praat een jeugdleider met jongeren over de dingen die 
hen bezighouden. In deze editie is jeugdleider Jos Kramer van Solid 
Friends in gesprek met Renate, Ilse en Stijn.

Het afgelopen jaar is er een groep jongeren mee geweest met Youth Travel naar  

Roemenië. Ze  gingen om hulp te kunnen bieden en de handen uit de mouwen te 

steken onder de Roma zigeuners. Ze hebben, onder andere, mee geholpen met 

huizen bouwen en het schilderen van een school. Maar het mooiste blijft natuurlijk 

het ontmoeten van de mensen daar. Voor deze reis hebben ze een maand lang 

verschillende acties georganiseerd om geld bij elkaar te krijgen.

Nu zijn we een paar maanden verder en hebben ze even 
de tijd gehad alles een plaats te kunnen geven en te kij-
ken hoe nu verder. Zowel Ilse, Renate en Stijn, alle drie 
jongeren van de Solid Friends groep (16/17-jarigen), zijn 
mee geweest naar Roemenië. 

Mijn vraag aan hun was dan ook: “Hoe is het mogelijk 
om in 2017 het afgelopen jaar te overtreffen na alles 
wat jullie afgelopen jaar hebben mogen meemaken en 
hebben mogen zien.” Zonder enige twijfel waren ze het 
met elkaar eens dat juist deze reis een begin is van nog 
veel meer. 

Renate vertelt dat ze zo onder de indruk is van het 
geloof van de mensen die in Roemenië wonen. Ondanks 
de bittere armoede zijn deze mensen zo’n voorbeeld in 
geloof. Dit neemt ze mee in haar verdere geloofsgroei 
en in haar vertrouwen op Jezus. 

 Ilse zit te popelen om 2017 binnen te springen. Na 
Roemenië is er een nieuw project in haar leven. “Bij ons 
thuis zijn wij druk met het organiseren van een vrou-
wendag en zijn betrokken bij de stichting ’Bezig zijn’. Een 
bijdrage van gerechtigheid in een afgrijselijke wereld van 
vrouwenhandel.” Ilse is echt benieuwd naar wat God 
komend jaar gaat doen. 

Stijn ziet Youth Travel in 2016 als een eye-opener: een 
echte ommekeer in zijn leven. De reis heeft hem goed 
gedaan. En ook merkt Stijn op dat het belangrijk is voor 
zijn leven om samen op te trekken met vrienden die 
Jezus zoeken in hun leven.

Dit is nou precies datgene waar wij bij Solid Friends naar 
op zoek zijn. De verbinding leggen tussen de jongeren, 
dat ze elkaar kunnen vinden en elkaar meenemen op 
hun reis. 

tekst: Jos Kramer  • foto’s: Alize Diepgrond

“Deze reis heeft 
ons een enorme 
geloofsboost 
gegeven.”

“Mooi om de 
wetenschap te 
mogen hebben dat, 
als je zoekt naar Gods 
gerechtigheid, dat Hij zal 
voorzien in alles wat je 
verder nodig hebt.”

“Ook voor het 
komende jaar zou het 
wel heel gaaf zijn als er 
nog een keer zoiets 
georganiseerd 
zou worden.”
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Ruth Raasveld: 

“Ik zou het niet meer 
kunnen missen”

“Je kunt het aan iedereen vragen, maar we komen 
hier allemaal voor de lol. Omdat we het willen.“ Ruth 
Raasveld is aan het woord, bijna anderhalf jaar lid van 
het schoonmaakteam. Ze heeft haar kinderen bij zich, 
die rennen rond in de hal. “Niet dat we allemaal van die 
poetsfanaten zijn, hoor! Maar we komen gewoon graag. 
Omdat het gezellig is.” Annette Wajer vult aan.  
“Er wordt hier ook veel gedeeld. Soms bidden we ook 
voor elkaar als er iets speelt. Tussen het schoonmaken 
door zijn we gemeente samen.”

Het is maandagochtend. De vaste schoonmaakdag in 
de Basiliek. De samenstelling is divers vanmorgen. Vijf 
mannen, vijf vrouwen. Van jong tot oud. De schoon-
makers, allemaal Mozaiekers, doen het vrijwillig. Maar 
vrijblijvend is het zeker niet. “Ik wist het ook niet, maar 
schoonmaken is onderdeel van de huur van dit pand. 
We zijn als kerk verplicht om te zorgen dat het gebouw 
schoon is en blijft. Het hele gebouw.” 
De meeste leden van het team doen dan ook al mee 
vanaf het moment dat Mozaiek0318 kerkt in de Basiliek, 
zo’n 2 jaar. Iedereen heeft wel een specialiteit. De één 
gaat standaard de keuken in, de ander doet graag de 
wc’s, weer iemand anders vindt het leuk de kinderruim-
tes schoon te houden. 

Jos Quaak is er haast als vanzelf ingerold. “Ik zocht iets 
om me nuttig mee te maken, maar in het weekend kan 
ik eigenlijk weinig. En toen zei iemand: ‘En op maan-
dagochtend dan?’ Al ga je een uurtje.” Volgens Jos is 
de ploeg één van de meest laagdrempelige van de hele 
gemeente. “Je hoeft niet bang te zijn dat je ergens met 
je gezicht voorstaat. Sommige mensen vinden dat in-
gewikkeld, als je bijvoorbeeld welkom doet bij de deur, 
dan zien mensen je. Maar je kunt dit helemaal under-
cover doen joh. Je kunt in je trainingsbroek lopen, het 
maakt allemaal niet uit.” Het blijft even stil. “Nou, het 
maakt wel uit, maar we zeggen niets.” Merkt een ander 
op. Iedereen lacht en de groep spreekt af volgende keer 
allemaal een trainingsbroek aan te trekken. Weer wordt 
er gelachen.

Ondertussen is het ook tijd dat de handen uit de mou-
wen gaan, en inderdaad, iedereen lijkt te weten wat de 
bedoeling is. Met een soort bladblazer wordt al het stof 
uit de grote zaal geblazen. Er worden stoelen gestapeld. 
De dweilen worden erbij gepakt. “In het begin hadden 
we wel een soort briefing,” zegt Jacques van de Meent. 
“Maar nu is er een soort logische taakverdeling. Als er 
iemand nieuw is, leg ik het natuurlijk wel gewoon uit.” 
Jacques is in dienst van de Basiliek en beheert het pand. 
In die rol stuurt hij ook het team aan. “Iedereen is hier 
vrijwillig, iedereen wil ook graag, dus dat is wel heel 
prettig. Maar het zijn er wel echt te weinig. Sommige 
vrijwilligers zijn eigenlijk te vaak aan de beurt en dan 
denk ik wel eens, we zitten hier op zondag met 2500 
man. Dan zijn er toch vast wel meer mensen dan dit 
groepje van in totaal 20 die af en toe willen helpen?” 
De hulp is ook echt nodig omdat het soms maar met 
moeite lukt om alles af te krijgen. 

Je aansluiten bij de groep is eigenlijk heel makkelijk. 
“Loop gewoon eens binnen op maandagochtend of 
maandagavond,”, zegt Ruth, “doe een uurtje mee en dan 
merk je vanzelf of je het wat vindt.” Jos vult aan. “En je 
hoeft het ook niet alleen voor de kerk te doen, maar ook 
voor jezelf. Het is zo gaaf om samen bezig te zijn. Echt 
samen je gemeente dienen. Mooier is er niet.”

“Het hoogtepunt van de ochtend is het bakje koffie.” Team schoonmaak neemt het 

ervan vanmorgen. Op tafel staat koffie en koek, en ondertussen wordt er gepraat en 

gelachen. Met z’n tienen zijn ze vanmorgen. “Het is meer dan poetsen. We hebben 

echt een band als groep. Ik zou het niet meer kunnen missen.” Er is één probleem. 

De groep kan wel wat uitbreiding gebruiken.

tekst: Martin de Wit •  foto: Regina van de Munt

Werk in de kerk:   schoonmaakteam

Anette Wajer:
 “Tussen het schoonmaken door 
zijn we gemeente samen”
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van schuren 
ga je glimmen

groei in 
de diepte

een stap in 
vertrouwen

Amy Noort:
“IEDEREEN VOND HET SPANNEND. WE 
STONDEN IN EEN KRING TE BIDDEN IN 
DE FOYER VAN DE SHELTER. EN TOEN 
WAS HET BIJNA TIJD EN KWAMEN DE 
EERSTE MENSEN BINNEN.  
JA, IEDEREEN WAS EXCITED.” 

Amy Noort was 21 toen Mozaiek0318 voor het eerst offi-
cieel samen kwam. Er waren natuurlijk al wel de samen-
komsten in de avond en de brunches zondagochtend, 
maar dit was de eerste, op 15 januari 2012. Amy was er 
vanzelf ingerold. Ze werkte sinds een paar maanden voor 
Kees Kraayenoord, hielp mee met de boekingen, regelde 
dingen voor de tour en regelde plotseling ook kerkdien-
sten. Op 9 januari verstuurde zij per mail de allereerste 
uitnodiging. Om 10.00 uur is de deur open en staat de 
koffie klaar. Om 10.30 uur begint de dienst. Het thema 
van de dienst: “What’s in a name”.
Het plan was om in het nieuwe jaar elke zondag samen 
te komen. Mozaiek0318 zou een gemeente worden in 
Veenendaal. “We wisten niet wat we moesten verwach-
ten,” zegt Amy. “Volgens mij waren er 40 misschien 
50 mensen die eerste dienst. Ik weet nog dat ik heel 
verwonderd was over wat God aan het doen was. Het 
was ineens een nieuwe fase. Een stap in vertrouwen. En 
daarna was het een hele bijzondere periode om het ook 
te zien groeien, met vallen en opstaan.” 
Amy herinnert zich nog het vouwen van de liturgie, toen 
nog op papier. “Het werden er meer en meer, tot het er 
zoveel werden dat we maar stopten met de papieren 
versie.” “Als ik nu op zondag door de kerk loop kan ik het 
bijna niet beseffen. Het is zo bijzonder wat het geworden 
is. Ik had destijds geen idee dat het hiertoe had kunnen 
leiden.”

Het begin van 2012 was bijzonder spannend voor zo’n twintig  Veenendalers. 

Al langer komen ze samen als groepje, vieren samen avondmaal en houden 

huissamenkomsten. Maar vanaf 2012 wil de groep een echte gemeente worden.

Mozaiek0318 terugblik

Tekst: Martin de Wit

33

Bij één van de eerste diensten kwam er ‘s ochtends 
een busje het terrein op rijden. In de bus zat een groep 
mensen uit het noorden van het land. ‘Er is hier toch een 
concert van Kees Kraayenoord?’”
“Toch groeiden we veel sneller dan ik had verwacht.  
Te snel eigenlijk. We waren hier als groep niet op voor-
bereid. Als je bedenkt wat er is gebeurd de afgelopen 
jaren, alle stappen, de wisselende panden, het is niet te 
geloven.”
“Groei is altijd wel het plan geweest. Dat zit al in de 
naam. Mozaiek0318 met het Veenendaalse kengetal. 
Aan de ene kant een lokale kerk. Aan de andere kant ook 
de mogelijkheid om een Mozaiek te kunnen planten met 
een Mozaiek010, 020 of 030. Maar groei vraagt ook om 
een andere houding.”
Wie de eerste diensten van Mozaiek0318 heeft mee-
gemaakt, herinnert zich nog het filmpje waarmee elke 
dienst begon. In dat filmpje zat een liedje met de tekst: 
Where everybody knows your name. “We moesten op 
een gegeven moment gewoon stoppen met dat filmpje 
want het was niet waar meer. We kennen elkaar niet 
allemaal meer bij de naam. In het begin was dat wel zo 
maar nu niet meer. Soms spreek ik iemand voor het eerst 
en dan blijkt hij hier al sinds 2012 te komen. Toch moet 
Mozaiek0318 een kerk blijven waar je wel gezien wordt. 
Dat doen we bijvoorbeeld met ministrygebed na de 
diensten en met de Love2Meet-groepen.”
Voor de toekomst hoopt Stephan dat de nadruk vooral 
komt te liggen op groei in de diepte. “Onze drie pijlers 
zijn daarbij erg belangrijk: God aanbidden, van elkaar 
houden en onze omgeving dienen. Een kerk waar je mag 
komen zoals je bent en een kerk die er juist is voor de 
niet-delen. Daar blijven we voor staan.”

Stephan van de Velde:
“STEEDS VAKER VROEGEN MENSEN 
ONS: ‘WANNEER GAAN DE DEUREN 
OPEN’. TOEN WISTEN WE DAT HET 
TIJD WAS.” 

Stephan van de Velde is Mozaieker van het eerste uur. 
Eerst de samenkomsten met zes gezinnen op de woens-
dagavonden, toen op de zondagochtenden. Maar het 
plan was altijd dat de club zou groeien. “Bij Kees (Kraay-
enoord) leefde het verlangen om zijn bediening thuis te 
brengen in de lokale kerk. We vormden een klein clubje 
om er echt een gemeente van te maken. We wilden een 
gemeente zijn die onderscheid zou gaan maken.”
Op 15 januari, de dag van onze eerste dienst, was Step-
han parkeerwacht. “Ik bedacht me terwijl we de deuren 
open deden dat een parkeerwacht het eerste gezicht is 
die bezoekers te zien krijgen. Het welkom begint buiten 
al. En toen ben ik bij het hek gaan staan om iedereen te 
begroeten.” 
In die eerste periode draaide de hele organisatie op een 
paar gezinnen. “Van het licht en het geluid, het passen 
op de kinderen tot de wc’s schoonmaken na de dienst. 
Alles deden we zelf. Het was druk, maar het enthousias-
me heeft er nooit onder geleden.”
Stephan herinnert zich nog goed hoe hij zich voelde vlak 
voor de dienst. “Gaan er wel mensen komen? Of worden 
we niet juist overspoeld? En wat zullen de mensen 
verwachten?” 
Het blijft niet bij die 40 bezoekers tijdens de eerste 
dienst. “Ik had wel verwacht dat we zouden groeien.Ik 
bedoel, we hadden er een paar opvallende namen bij 
zitten, Kees Kraayenoord en Gerald Troost. Je weet dat 
dat mensen gaat trekken.

Heleen Koudijs
“DE WOENSDAG VOOR DE EERSTE 
DIENST VIERDEN WE AVONDMAAL.  
EN DAT WAS ZO GOED!” 

Als Heleen Koudijs terugdenkt aan de eerste dienst, gaan 
haar gedachten vooral naar die woensdagavond. “Het 
was eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Zo’n kerkdienst 
organiseren. Het was veel meer werk dan we hadden in-
geschat. Iemand zei, het is nog te snel, het is nog te snel. 
Maar we hadden het al een keer uitgesteld. We konden 
het toch niet nog een keer uitstellen? Maar waren er 
wel klaar voor? Was het wel zoals we het wilden? Er was 
zoveel stress. En toen.... Avondmaal.”
“Pas geleden deelde Kees tijdens een dienst iets wat hij 
die avond ook met ons deelde. Dat zijn mentor tijdens 
zijn opleiding tegen hem had gezegd: ‘ik kan je mijn 
vriendschap geven, maar ik zal je teleurstellen.’ En dat 
zeiden we die avond ook tegen elkaar. We gaan elkaar 
teleurstellen. Maar we gaan er wel voor samen.” 
De man van Heleen, Rik, was altijd de geluidsman van 
Kees. Ze zaten dus vaak samen uren in de auto naar con-
certen met de hele ploeg. En dan werd er veel gepraat. 
Over kerk zijn. Over een kerkelijk thuis hebben. “De eer-
ste keer dat Kees het erover had, over een nieuwe kerk, 
toen dachten we, ja dat is de gemeente waar we bij wil-
len horen. We willen een kerk zijn, juist voor niet-leden. 
Mijn kinderen waren nooit zo gek op de kerk, ze voelden 
zich veroordeeld in de kerk. En juist de kerk moet een 
veilige plek zijn voor zondaren. We moeten met onze 
armen openstaan. Omkijken naar anderen. Een verschil 
maken in Veenendaal. En ja, aanbidding ligt dicht bij mijn 
hart, daarin ligt ook een verlangen om te groeien.”
En dan die eerste dienst. “Volgens mij zong ik toen een 
solo, het lied ‘Say the Name’. Ik weet nog dat er een 
wegwijzer op het podium stond. Een paal met van die 
bordjes er aan. Met veertig man waren we.”
Een andere eerste dienst, iets recenter, de eerste dienst 
in de Basiliek, zat Heleen op de eerste rij naast Kees. 
De soundcheck was net achter de rug. De zaal was leeg 
en donker. “Had je dit nou gedacht, vroeg Kees me, 
had je dit gedacht dat het zo zou worden? Nee, zei ik. 
En dat is maar goed ook. Het is zo snel gegroeid. Soms 
te snel voor mijn gevoel. Het is maar goed dat je niet 
alles van tevoren weet. In al die jaren is het niet altijd 
makkelijk geweest. Het is nooit makkelijk. Het wringt en 
het schuurt. Maar daarom ben je kerk. Daar kan je voor 
weglopen, maar je kunt ook blijven. Van schuren ga je 
glimmen.”

 De eerste dienst van Mozaiek  0318



Magazine  •  december 2016

3534

LIVING WATER SHELTER is een project met een Daycare voor kinderen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en een woonhuis 
voor ouderen die verstandelijk en/of meervoudig beperkt zijn of die ziek, 
dement en/of oud zijn en niemand hebben die voor ze kan zorgen. In India 
is het een straf van de goden als je ziek bent of beperkt, je hebt dan in je 
vorige leven vast iets verkeerds gedaan. Daarom worden deze mensen 
normaal verschopt, weggestopt, afgewezen etc. Niemand bekommert zich 
om hen.

De mensen van YWAM India echter wel. Er zijn twee teams met mensen 
vanuit YWAM die zich voor dit project inzetten. Zij kennen de cultuur het 
beste, maar wisten niks over mensen met een verstandelijke beperking 
en hoe zij deze mensen kunnen verzorgen en begeleiden. Wij trainen de 
staf en bezochten dit project eerst 2 keer per jaar, en nu nog 1 keer per 
jaar. Wij werken met de staf mee, geven trainingen, sturen waar nodig bij, 
maar bovenal bemoedigen wij deze prachtige mensen die dit mooie werk 
met zoveel liefde en inzet doen. 

Het mooie is dat naast al het andere prachtige werk wat YWAM doet, 
juist dit werk voor mensen die in dit land tot de allerminste behoren, de 
niet-gelovigen zo aanspreekt. Zo zijn wij nu wij dit stuk schrijven, met onze 
dochter Mirjam en haar vriend Robert in India. Wij hebben de kinderen 
van de Daycare uitgenodigd voor een picknick, wij hebben ontzettend 
genoten van de kids. De manier waarop wij samen met de staf bezig 
waren met de kids was zo aantrekkelijk dat een groep jongeren zelfs mee 
ging spelen, zij wilden ook meer weten. We merken dat de ongelovige 
bevolking dankbaar reageert op juist dit werk voor verstotenen, het maakt 
de  mensen nieuwsgierig naar de God die ons die liefde geeft voor deze 
verstoten mensen.

Living Water Shelter werkt in een gebied waar veel duisternis is, en waar 
christenen steeds meer vervolgd worden. Deze mensen hebben onze 
gebed steun en ondersteuning nodig, bidden jullie mee?

“Wie in Mijn Naam één zo’n kind bij 

zich opneemt, neemt Mij op; 

en wie Mij opneemt, neemt niet Mij 

op, maar Hem die Mij gezonden 

heeft.” (Marcus 9:37)

Net voor de eerste dienst van  

Mozaiek0318 zijn wij in contact  

gekomen met het project “Living 

Water Shelter” van YWAM India. 

Wij hebben op de woensdag voor de 

eerste dienst, tijdens ons avondmaal 

hier wat over gedeeld. Iedereen was 

enthousiast en het idee kwam dat wij 

hier als Mozaiek0318 misschien ook 

iets in kunnen betekenen. Daarom 

willen we jullie heel graag iets meer 

vertellen over dit project.

IndiaRik en Heleen Koudijs. 
Frits en Marcella van Loosen

“Hier kunnen we alles wat 

we leren in praktijk brengen”

Zie ook: Rachel in Roemenië
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God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

https://www.bible.com/nl/bible/75/mrk.9.37
https://www.bible.com/nl/bible/75/mrk.9.37
https://www.bible.com/nl/bible/75/mrk.9.37
https://www.bible.com/nl/bible/75/mrk.9.37
https://www.bible.com/nl/bible/75/mrk.9.37
http://livingwatershelter.org
http://livingwatershelter.org
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Een nieuwe dag

 

De boel op zijn kop

Wat kun je schrijven in een  

column voor de Kersteditie van  

het Mozaiek0318 Magazine? Als het 

over Kerst gaat, lijkt alles al eens 

gezegd, geschreven, bezongen,  

geschilderd en verfilmd. Wat kan  

er op papier zonder in clichés te 

vervallen? Is er iets wat de boel 

eens helemaal op de kop zet?

Ik houd van de Kerstperiode en de opbouw daarnaar 
toe. De korte dagen en lange avonden, lichtjes, mooi 
ingerichte etalages, kerstboom… allemaal ‘feel good’ 
factoren die het voor mij doen. Op TV zullen ‘The Ho-
liday’ en ‘Love Actually’ wel weer voorbij komen. Nog 
even wachten totdat ‘ Last Christmas’ en ‘Driving home 
for Christmas’ uit de speakers knallen. Mooie bijdragen 
om het Kerstgevoel te laten groeien.
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Ieder jaar, een week voor Kerst, gaat bij mij de internet-
radio standaard op 3FM Serious Request. Dit keer wordt 
er aandacht gevraagd voor longontsteking. Wereldwijd 
de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van 5 jaar en 
jonger. Het doodt meer kinderen dan hiv en aids, malaria 
en mazelen bij elkaar opgeteld. Elk jaar sterven meer dan 
900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. 

In 2015 ging het over kinderen in oorlogsgebieden; 
in 2014 over meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn 
geworden van seksueel geweld in conflictgebieden. Als je 
de schrijnende verhalen terughaalt waaruit de machte-
loosheid en de schreeuw om hulp doorklinkt, dan vallen 
lichtjes, kerstbroden en ‘Jingle Bells’ in één keer weg.

Het lijkt me toch sterk dat ik de enige ben bij wie de ver-
ontwaardiging over machtsmisbruik, geweld en verwoes-
ting hand over hand toeneemt? En dat is allemaal nog 
ver weg. Wat doet het me je als je bijvoorbeeld hoort dat 
er anti-homo-flyers verspreid worden in Amsterdam? Of 
dat de pensioenen bevroren worden en premies stijgen 
terwijl er tegelijkertijd onderzoek wordt gedaan naar 
corruptie bij pensioenfondsen?

Met alles wat er aan nieuws over oorlogen, geweld, mis-
standen en persoonlijk leed binnenkomt, dan bid je toch 
dat God ingrijpt? Op een zelfde manier als Israël ruim 
tweeduizend jaar geleden gebeden heeft om verlossing.
Want dat is precies dezelfde context als waarin Jezus ge-
boren werd. Geboren middenin een tijd van verdrukking, 
geweld en misstanden.

God	heeft	met	Kerst	een	kaars	aangestoken;	en	je	
steekt geen kaars aan in een kamer die baadt in zon-
licht. Je steekt een kaars aan in een kamer die zo duister 
is dat het kaarslicht onthult hoe slecht de dingen echt 
zijn. (N.T. Wright)

Dat is wat Maria wist! God zelf stelt orde op zaken. Hij 
komt met de Verlosser.

“…Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en 
drijft	uiteen	wie	zich	verheven	wanen,	heersers	stoot	
hij	van	hun	troon	en	wie	gering	is	geeft	hij	aanzien.	
Wie	honger	heeft	overlaadt	hij	met	gaven,	maar	rijken	
stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot 
aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorou-
ders	heeft	beloofd:	hij	herinnert	zich	zijn	barmhartig-
heid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwig-
heid.“ (Lucas 1:51-55)

En het mooie is dat God ons, net als Maria, daarvoor 
wil gebruiken…. De boel gaat op de kop…. Met hart en 
handen.

In de middagen mogen we de projecten van STICHTING PHONEO  
(dezelfde stichting waar Youth Travel afgelopen zomer was) in. Hier 
kunnen we alles wat we leren in praktijk brengen. Het is zo bijzonder 
om te zien hoe de gypsykinderen zich zo kunnen ontspannen en kunnen 
ontwikkelen. 

Er zijn kinderen die zich steeds meer openen en je gaan vertrouwen 
en echt een band met je op willen bouwen, dat is zo mooi om te zien. 
Tegelijk is het zo heftig om te beseffen hoe anders het leven van die 
kinderen is. Sommige kinderen doen me heel erg denken aan kinderen 
die ik bij de kinderdiensten in de groep had, hun levens zijn zo ontzettend 
verschillend. Ook is het bizar om te zien hoe ‘gewone’ Roemenen op deze 
kinderen reageren. Zo mocht ik pas samen met 2 kinderen brood gaan 
halen bij een winkeltje. De blik van de winkeleigenares veranderde gelijk 
toen ze de kinderen zag. Het was dan wel mooi om een glimlach op haar 
gezicht te zien op het moment dat het meisje, dat mee was, mijn hand 
vast pakte. 
Het blijft ook indrukwekkend om de gypsywijken in te gaan om kinderen 
op te halen voor de projecten. De ene keer wordt er uitbundig naar je ge-
zwaaid en met alle liefde binnengevraagd en de andere keer word je met 
chagrijnige blikken nagekeken en wordt de auto met stenen bekogeld of 
ventielen van de auto open gedraaid. 
Waar ik me ook over blijf verbazen, is dat de kinderen er meestal heel 
onverzorgd uit zien als ze bij ons binnen komen en dat ze de voor ons zo 
gewone dingen thuis niet kennen. Je handen wassen nadat je naar een 
wc bent gegaan is er in de wijken niet bij. Zo confronterend, maar zo spe-
ciaal om hier op deze manier een verschil te mogen maken in hun levens. 

Ik vind het ook erg bijzonder om God zo anders te ervaren dan thuis. We 
zijn hier zo op Hem gericht en betrekken Hem in alles. Zijn aanwezigheid 
staat overal centraal en het is zo mooi om meer van Hem te ervaren en 
zo veel nieuwe dingen over Hem en Zijn hart te leren. Stiekem mis ik Mo-
zaiek0318 best wel een beetje en ik bid jullie zo veel meer van Zijn liefde 
en aanwezigheid toe. 
Be with God and be blessed!

Wat gaat de tijd hier snel en wat 

gebeurt er veel. Gelijk de dag nadat 

ik in Roemenië aangekomen was, 

ging ik al mee het programma in. 

’s Morgens hebben we lessen van 

de bijbelschool. De lessen variëren 

van bijbelstudies, leiderschapstrai-

ning, zelfontwikkeling en worship 

tot gerichte training voor zending. 

De lessen zijn erg intensief, maar 

ontzettend leerzaam en soms ook 

erg confronterend. 

RoemeniëRachel van Reemst

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Wright_(theoloog)
http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/1.html
http://www.phoneo.nl/phoneo/home.html
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Care
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinatoren: Fred en Margreeth Steitner

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.

Communicatie
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: vacant

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 verschil-
lende 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, persbe-
richten en het Mozaiek0318 Magazine. Ook beheren wij 
de verschillende social mediakanalen, zoals Instagram, 
Facebook, Twitter en YouTube. 

Connect
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: vacant63 204 80  |  connect@mozai-
ek0318.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 daar-
door weer groeien. Daarom: ‘Groeien door te verbinden’. 
Dat geldt zeker niet alleen voor de zondag, maar ook in tal 
van andere activiteiten binnen Mozaiek0318. 

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

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:

•  parkeerteam
•  koffieteam
•  catering
•  welkomstteam
•  kosters
•  BHV
•  schoonmaakteams
•  gebouwbeheer

Financiën
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

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

Intro
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: Jim van Geest

Intro richt zich volledig op de introductie van nieuwe 
delen binnen Mozaiek0318: Van inschrijving voor de 
introductiecursus, de inhoud van de cursus, de inschrij-
ving, 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 contact@mozaiek0318.nl.

Mission
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: Cees van Harten

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. 

NextGen
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: Herman Pol

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.
 

• 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+) 
 
• 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.

Prayer
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen

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.

Serve
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: Willy Koudijs

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

Worship
God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Coördinator: Kees Kraayenoord en 
Rebecca van der Kruijt a.i.
06 364 333 50  |  worship@mozaiek0318.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 mogelijk-
heden 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.

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

HOE WERKT HET?

Samenkomsten 2017

Elke zondagochtend houdt Mozaiek0318 twee 

samenkomsten in ‘de Basiliek’. De eerste om 

9.30 uur en de tweede om 12.00 uur. 

De koffie staat al klaar vanaf 9.00 uur. 

Secretariaat 
Mozaiek0318 is de bereikbaar via 

contact@mozaiek0318.nl.

Op dinsdag t/m vrijdag is het secretariaat ook 

telefonisch bereikbaar op 0318-734900.

Coördinatorenteam

Voorzitter: Johan Ravesloot

Care: Fred en Margreeth Steitner

Communicatie: vacant

Connect: vacant 

Facility: Marco van Schoonhoven

Financiën: Frits Versluis

Intro: Jim van Geest

NextGen: Herman Pol

Prayer: Leo en Janet Dijkhuizen

Serve: Willy Koudijs

Worship: Kees Kraayenoord en 

Rebecca van der Kruit a.i.

Voorgangersteam

Kees Kraayenoord 

Ido Buwalda 
Cees van Harten 

Oudstenteam 
Stephan van de Velde

Ejo en Akke Smit

Dirk en Willy Koudijs

Evert en Anja van Klompenburg

Wil je Mozaiek0318 steunen? 

Dat kan door bij te dragen via IBAN nummer: 

NL51ABNA0546661572 t.n.v. Mozaiek0318

Wil je in contact komen met één van de peilers? 

Mail dan naar contact@mozaiek0318.nl

mailto:contact%40mozaiek0318.nl?subject=


40

“…Hij	toont	zijn	macht	en	de	kracht	van	zijn	arm	en	drijft	uiteen	wie	zich	
verheven	wanen,	heersers	stoot	hij	van	hun	troon	en	wie	gering	is	geeft	hij	
aanzien.	Wie	honger	heeft	overlaadt	hij	met	gaven,	maar	rijken	stuurt	hij	
weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals 
hij	aan	onze	voorouders	heeft	beloofd:	hij	herinnert	zich	zijn	barmhartigheid	
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.” (Lucas 1:51-55)

De boel gaat op de kop

God aanbidden van elkaar houden onze omgeving dienen

Met hart en handen…

http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/1.html
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