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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 09.30 en om 12.00.
Je bent welkom. Gewoon, zoals je bent.
Mozaiek0318 Magazine 10 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:
Lotte Achterberg | Columnist
Michiel Achterberg | Grafisch ontwerp / Vormgeving
Rudy Boone | Correcties
Wilma Koppenaal - Bruinekreeft | Verslaggeving
Anja Diepeveen | Verslaggeving
Alize Diepgrond | Fotografie
Doreth Lagerwey | Kleurplaat
Pim Molemaker | Verslaggeving
Machiel Mondria | Fotografie
Myrna Mondria | Verslaggeving

redactioneel

Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Allemaal. Als je ze zondag
ziet, samengeklonterd in groepjes, soms vrolijk, soms vooral stoer
kijkend, soms alleen. Dan denk je, daar zijn ze dan. Onze jeugd. Een
enorme groep tieners. Honderden. En voor je het weet denk je dat
ze allemaal min of meer hetzelfde zijn. Enthousiast, soms een beetje
brutaal, met het hart op de tong. En toch. Ze hebben allemaal een
eigen gezicht. Een eigen karakter. En ook eigen problemen. Allemaal
hebben ze hun eigen verhaal.
Niet dat ik er zelf zo middenin heb gezeten afgelopen jaren hoor.
Maar ik ken wel een heel aantal jeugdleiders, zoals Maarten die nu
zelfs dagelijks tieners opvangt bij 4You. En tot mijn broer en Roos,
mijn vrouw, aan toe. Ik heb flarden gezien van jonge levens. Levens
vol vragen, vol ambities, vol dromen en vaak ook vol strijd. Steeds
vaker haalt Roos ze in huis, soms voor een avond of een middag.
Soms ook langer. Heel gezellig maar soms ook zo ingewikkeld. En
dan merk je opnieuw; elke jongere heeft een eigen verhaal.
Nog maar een paar jaar geleden had je met een stuk of tien
jongeren een prima opkomst op een jeugdavond. Nu runt een
groepje van vier leiders avonden met vijftig of zestig jongeren. Soms
nog meer. En dus is het tijd voor een nieuwe stap voor Mozaiek
Youth. Meer leiders. Kleinere groepen. Een enorme operatie.
In deze speciale Youth special kun je er alles over lezen. Over de
nieuwe plannen. De clans. Over jeugdleiders en hun dromen. Over
avonden vol worship. Over de toekomst van een complete generatie
binnen Mozaiek0318.

Regina van de Munt | Fotografie / Fotocoördinatie
Eelco Noortman | 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 de zomer.
Disclaimer:
Niets uit deze uitgave
mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
de uitgever openbaar worden
gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het
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Love2game

Maar er is meer. Meer levens. Meer verhalen waarin Gods plannen
doorklinken. Over hoe Hij onze levens verandert door pijn en
verdriet heen (zoals in het aangrijpende getuigenis over de kleine
Mino), maar ook hoe we omgaan met geld (lees de rubriek (uit)
gave, deze keer over @home). Over struikelen en weer opstaan (in
de column van Lotte). Het gaat over hoe we omkijken naar anderen
(zie het verhaal over de stadsakkers) of over hoe Gods verhaal
doorklinkt in het buitenland (Arno en Ina schrijven erover).
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Top 3 Vacatures

Intensive Worship Week

1. Kinderwerkers
Iedere zondag bezoeken een paar honderd kinderen een dienst bij
Mozaiek Kids. Als kinderwerker of buddy zorg je samen met je
team voor een gevarieerd kinderprogramma op zondagmorgen. Je
kunt kiezen of je 1 dienst of 2 diensten draait en welke leeftijd het
meeste bij jou past. Je loopt eerst met een ervaren kinderwerker
mee om ingewerkt te worden. Ervaring met kinderen is niet vereist,
de wens om samen een TOPtijd met kinderen te hebben wel.
Iedere maand is er ook KidsPraise (groep 1 t/m 4) en KidsChurch
(groep 3 t/m 8). Ook deze teams hebben mensen nodig, bijvoorbeeld in het muziekteam, dramateam of als steward. Ben jij
(voorzichtig) enthousiast en wil je een keer meedraaien om te
kijken of kinderwerk bij jou past?
Stuur dan een mail naar kids@mozaiek0318.nl.

Ben jij een aanbiddingsleider en wil jij groeien
in je relatie met God? Ben jij niet bang om
geestelijk uitgedaagd te worden? Ben jij op zoek
naar frisse ideeën en vernieuwde visie daar
waar het gaat om aanbidding en muziek? Dan is
de Intensive Worship Week voor jou!
Deze zomer organiseert Mozaiek Worship
(onderdeel van Mozaiek0318) van 2 t/m 7 juli
een Intensive Worship Week. Een week vol
aanbidding, praktisch onderwijs en persoonlijke
aandacht.
Meer info? Kijk op: www.mozaiekworship.nl

Goed nieuws, want wist je dat…
•	Team Serve (eerder team Diaconie) op
sterkte is!
•	Team Serve steeds beter gevonden wordt
door mensen die hulp kunnen gebruiken.
•	Team Serve van waarde blijkt: er komen per
week meerdere hulpvragen binnen waarbij
praktische hulp en ondersteuning bij
financiële problemen elkaar afwisselen.
•	Team Serve voor praktische ondersteuning
verschillende groepen vrijwilligers heeft die
om de beurt een handje uitsteken (klussen,
vervoer, huishouden, koken, administratie).
•	Team Serve nu ook een bezoekteam heeft!!
•	Wanneer je iemand kent of bent die bezoek
kan gebruiken, we mogelijkheden hebben
•	Team Serve zeer regelmatig ontroerende
bedankjes krijgt omdat we iets hebben
kunnen betekenen.
•	Er voor alle groepen nog mensen van harte
welkom zijn.
•	Hoe groter de groepen zijn, des te meer we
het omzien naar elkaar handen & voeten
kunnen geven.
•	Hoe groter de groepen zijn, des te meer we
onze omgeving kunnen dienen!!!

Dus:
Weet dat we er zijn als het nodig is, bedankt als
je onderdeel bent of geef je op als je onderdeel
wil zijn van dit superpraktische deel van
Mozaiek0318! serve@moziek0318.nl
Willy, Dirk, Wilke, Jan, Anita en Marijke

2. Vrijwilligers schoonmaakteam
Na de kerkdienst maak je in een team schoon. Een klein uur na de
dienst ben je klaar. Je bent ongeveer eens in de 4 weken aan de
beurt. Ook mogelijk: meewerken aan de grote schoonmaak.
Die vindt op maandag plaats.

Geboortes t/m 1-3-2017

13-10-2016
Deen Klomp

13 -11-2016
Boaz van Tuil

25-11-2016
Ava Jolie Hamerpagt

07-12-2016
Eva Talitha Joëla Loonstra

column

Kort nieuws

In één adem blies ik al de achttien kaarsjes uit.
‘Op de volwassenheid!’ Ik hief mijn glas en keek
met een gelukkige glinstering in mijn ogen naar de
visite die speciaal voor mij was gekomen. Trots nam
ik mijn eerste slok wijn. Het beloofde een prachtig
jaar te worden. Ik kon niet wachten om mijn nieuwe
levensboek invulling te mogen geven.

3. Jeugdleider/clanleider
2-3 dagdelen per maand
Omschrijving:
Heb jij hart voor tieners en jongeren en wil je graag meewerken
aan het jeugdwerk binnen Mozaiek0318? Binnen ‘We are Young’
zoeken we vanaf september enthousiaste clanleiders die een
kleine groep (8-10) tieners en jongeren willen leiden. Dit doe je
samen met een andere leider. Je mag je als koppel inschrijven, of
alleen. In dat geval zoeken we samen met jou naar een medeleider.
Werkzaamheden:
-	Samen met een andere jeugdleider de leiding hebben over één clan.
-	Het aanspreekpunt zijn voor de leden van de clan, zowel op de
avonden als doordeweeks.
-	Het zorgdragen voor de onderlinge zorg binnen de clan en
basispastoraat.
-	Het helpen ontdekken van de talenten en gaven van de
verschillende clanleden, het bevorderen van de inzet daarvan
binnen de clan en het coördineren van de verschillende taken
binnen de clan.
Je wordt vooraf en tijdens het uitvoeren van je taak getraind en
gecoacht vanuit Mozaiek0318, omdat we graag in jou als leider en
persoon willen investeren. We geloven dat we daarmee automatisch investeren in onze jongeren.
De functie is op vrijwillige basis en inzet vindt plaats in overleg.
Interesse of vragen?
Stuur een e-mail naar nextgen@mozaiek0318.nl of
youth@mozaiek0318.nl. We komen graag met je in contact.

13-12-2016
Fijtje Elisabeth Hardeman

19-12-2016
Aron en Levi de Haan

22-12-2016
Emma Boone

03-01-2017
Jesper Radstaat

10-01-2017
Sarah Scheijgrond

07-02-2017
Livai James Kuster

Een bestseller moest het worden…
Mistroostig raapte ik de glasscherven van de grond.
Slechts een paar zinnen waren uit mijn pen gevloeid,
maar nu moest ik concluderen dat ik kon fluiten naar
mijn bestseller. Terwijl ik ontredderd toe zag hoe de
rode wijn zich over de verse zinnen in mijn boek liet
druipen, deed de verwoestende vloeistof mij abrupt
denken aan het bloed dat Jezus vergoot voor onze
zonden. Hij stierf, zodat wij mochten leven.
Waarom hechten we eigenlijk zoveel waarde aan
goede voornemens voor het nieuwe jaar?
Doordat we op het begin van een nieuw jaar
al fouten maken, schrijven we het direct af als
een verloren jaar. Het kwelt ons om te moeten
realiseren dat we al die maanden moeten wachten
tot een nieuwe kans op een beter jaar zich weer zal
aandienen. Maar waarom? Waarom wachten we op
een nieuw jaar?
Jezus gaf zijn leven, zodat elke dag voor ons zonder
zonden mag zijn.
Ineens zag ik nieuwe kansen. In plaats van dat ik mijn
boek weggooide, sloeg ik mijn bladzijde om. Iedere
bladzijde kan een nieuw begin zijn.
Zou het dan toch een bestseller worden?

18-02-2017
Luca Anthonie Koudijs
4

Plechtig zette ik mijn beschreven boek naast de
anderen op de boekenplank. Ik ging op mijn tenen
staan en strekte me uit naar de bovenste plank. Een
nieuw boek haalde ik tevoorschijn. Met een vluchtige
handbeweging veegde ik een stofwolk van de kaft
af. Een glimlach verscheen op mijn gezicht, terwijl ik
het boek open sloeg. De lege bladzijden keken mij
uitdagend aan. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en
een heleboel goede voornemens was aangebroken.
Het zou beter moeten worden dan voorgaande jaren.
Ik was van plan een bestseller te schrijven.

01-03-2017
Luca Semm Versluis
5
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tekst: Martin de Wit • foto: Regina van de Munt

Handen omhoog
of handen
gevouwen?
• Welk gerecht is je specialiteit?
Ik hou niet van koken. Ik heb een man die voor me
kookt. Maar ik heb wel een favoriet gerecht. Zelfgemaakte pizza! Ik kan het wel zelf maken hoor, maar ik
vind het niet zo leuk. Het is meer noodzaak als ik kook.

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

•	Wat is je favoriete nutteloze bezigheid?
Wat vind ik nou eigenlijk nutteloos? Ik denk op Pinterest
kijken. Ik kan uren kijken naar knutselideeën, dingen
voor in huis bijvoorbeeld. Ik hou erg van knutselen en
dingen zelf maken.
• Wat kun je beter dan wie dan ook?
Nou dat dus. Creatieve dingen. Iets maken wat in mijn
hoofd zit. Ik heb ook een bedrijfje waarin ik dingen
maak voor kinderen. Haken, naaien. Creatief denken en
dat proberen uitvoeren. Dat vind ik heerlijk.

naam

Corien Bogerd

• Wie is een voorbeld voor je?
Dat is iemand uit mijn tienerjaren die mijn jeugdclub
leidde. Ik had toen echt een voorbeeld aan haar. Zo zou
ik wel willen zijn. Ze had heel veel rust. Ze had best een
groot gezin en toch heel veel rust, nooit stress. Mensen
zijn altijd welkom. Dat gevoel. Ze leefde heel dicht bij
God. Dat voelde je gewoon. Ze was heel puur.

Het maakt niet uit wat ik ga doen, en wat voor enge
dingen er komen. God is er altijd en hij draagt mij.
•	Handen omhoog of handen gevouwen?
Ik doe ze meestal nog gevouwen. Dat is nog een beetje
zoeken. We komen niet uit de evangelische hoek. Handen omhoog past wel bij me, maar er zit een bepaalde
gedachte in mijn hoofd, een gedachte van, het hoort
niet. Wat zullen mensen denken? En dat terwijl ik een
uitbundig persoon ben. Ik merk dat ik het eigenlijk wel
zou willen, me uitstrekken naar God, maar ik voel me
nog belemmerd. Ik zit nog te veel in mijn hoofd. Ik ben
opgegroeid in de PKN, in een vrij traditionele kerk. Daar
deden ze dat niet.
• Op een schaal van 1 tot 10: hoe kerkelijk ben je?
Ik wil eigenlijk niet kerkelijk zijn. We zochten een kerk
waar we bij konden horen, maar wij willen gewoon
christen zijn. We willen God volgen. Ik wil niet kerkelijk
zijn, dus nul, mag dat ook?
• Waar zit je in de Basiliek?
Beneden, een beetje achteraan. Middenin. We zijn
meestal niet zo vroeg, dus dan kunnen we niet zover
meer naar voren.

leeftijd

26 jaar
woonplaats

Barneveld
relatie

William (32)
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• Welke christelijke uitspraak is belangrijk voor je?
Jesaja 43:2: Moet je door water gaan – Ik ben bij je. Of
door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door
vuur gaan – het zal je niet verteren. De vlammen zullen
je niet verschroeien. Die tekst is heel belangrijk voor
me. Dat God altijd bij me is. Dat God tegen het volk
Israël zegt, ik ga altijd met je mee. Ik heb hem voor het
eerst gehoord toen ik met Athletes in Action (organisatie
voor evangelisatie via sport) naar Zuid-Afrika ging.

• Wat is voor jou stille tijd?
Dat is voor mij, tijd met God, via muziek. Daar haal ik
het meeste uit. Als ik ‘s ochtends in de auto naar mijn
werk zit. Via muziek met God praten en meer van hem
leren. Dat vind ik mooi. Ik werk in Utrecht, dus dat is
40 minuten rijden, het is heerlijk om dan muziek te
luisteren.

7
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Tamara en Martijn wonen sinds een paar maanden in Veenendaal, samen met
hun tweejarige zoontje Tobi. Ze hebben een heftige periode achter de rug. Tamara
raakte zwanger, maar met 20 weken bleek dat het kindje niet levensvatbaar
zou zijn. Mino werd geboren op 12 augustus en overleed op 14 augustus. Een
ontzettend moeilijke tijd, en dat terwijl ze nog maar net tot geloof gekomen zijn.

Getuigenis

Tamara van de Sluis

tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft • foto’s: Regina van de Munt

8

“Ons geloof werd aan het
wankelen gebracht, maar
God laat ons niet los!”

Tamara heeft geen gemakkelijke jeugd. Op haar elfde
scheiden haar ouders. Haar moeder krijgt een nieuwe
vriend en dat botst. Ze wordt uit huis geplaatst en verslijt
verschillende tehuizen. “Ik was ontzettend rebels,” vertelt
Tamara. “Ik rookte al snel mijn eerste joint, samen met
andere meiden.” Op haar 16e krijgt ze kamertraining, een
begeleide woonvorm waar jongeren worden geholpen
richting zelfstandigheid. Voor Tamara betekent een eigen
kamer minder controle en makkelijker blowen. “Op mijn
18e ging het echt bergafwaarts. De relatie met mijn vader
was al niet goed en hij verbrak toen het contact volledig.
Ik kreeg last van faalangst, had paniekaanvallen en zocht
in nóg meer blowen en drank een uitlaatklep voor alle
spanningen.” In die tijd gaat Tamara vaker naar houseparty’s waar ze kennismaakt met XTC en andere harddrugs.
Als ze 21 is leert ze Martijn kennen, ze woont dan in
Utrecht. Martijn woont nog thuis, maar ook daar gaat
het niet goed. Zijn moeder is terminaal en overlijdt aan
de gevolgen van verschillende vormen van kanker. De
moeder van Tamara krijgt in diezelfde tijd eierstokkanker
en overlijdt daaraan. Zo delen ze een moeilijke periode.
In de weekenden bezoekt het stel feesten, met danseressen op verhoogde blokken. “Dat vond ik zo gaaf, dat wilde
ik ook! Ik volgde danslessen, deed audities en besloot
toen als zelfstandige te beginnen. Ik trad op in discotheken en op grote evenementen zoals Sensation.” Vertelt
Tamara. Samen met Martijn start ze duo-acts. “We deden
robot-acts, shows met vuurspuwen, steltlopen, noem
maar op. Een duo was uniek, dat werd ons grote succes.”
De feesten zijn fysiek zwaar. Enerzijds vergen de optredens, in de kilo’s zware robotpakken, veel van het
lichaam. Anderzijds zijn het de lange nachten die hun tol
eisen want na een optreden is er altijd wel een afterparty. Beiden proberen ze regelmatig hun drugsgebruik
te stoppen en zoeken daar ook hulp bij. “Maar het is
zó verslavend.” Vertelt Martijn. “En als je dan ook nog
alcohol drinkt zijn je remmingen gewoon weg en is het

nóg moeilijker om te stoppen.” En dan zijn er de fysieke
afkickverschijnselen. Tamara krijgt weer last van paniekaanvallen. Zo heftig dat op een avond ze werkelijk denkt
dat ze dood gaat en al afscheid neemt van Martijn. “Het is
een continue tweestrijd. Je geest wil wel stoppen maar je
lichaam smeekt om meer.”
Het is 2013. Het stel woont intussen in Nieuwegein,
waar ze rustiger leven en minderen met hun drank- en
drugsgebruik. Net als dat weer de verkeerde kant op lijkt
te gaan, blijkt Tamara zwanger. “Ik heb altijd gezegd: als
ik zwanger word dan is het klaar. Ik heb teveel ouders gezien op feesten, zo’n moeder wil ik niet worden.” Beiden
stoppen radicaal en in april 2014 wordt Tobi geboren. Een
interventie van God, beseffen ze achteraf.
In Nieuwegein bezoekt Tamara een Evangelische kerk.
“Het was als een warme deken, ik ervaarde er zoveel rust.
De voorganger bad voor mij en de volgende zondag ging
Martijn mee. Twee maanden later, op 30 november 2014,
lieten we ons dopen.”
Martijn: “Er was geen moment van twijfel, de Geest
sprak tot ons.” Op dat moment dringt ook het besef van
goed en fout tot hen door. “Weten dat Jezus ook voor
ons aan het kruis gestorven is, dat is heel fijn, maar ook
heel moeilijk. Je voelt je zo stom dat je zoveel van je leven
verpest hebt.”
Het stel krijgt het niet makkelijker. Zonder drank en drugs
moeten ze elkaar opnieuw leren kennen. Ze blijken ook
nog hun huis te moeten verkopen met een restschuld. En
Tamara wordt opnieuw zwanger, van een kindje zonder
kans op leven. Wat een schok.
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Bedankt voor alle steun!
Het gezin ontving ontzettend veel kaarten, daar zijn ze erg dankbaar voor. “Onbekenden
die met je meeleven, dat is heel bijzonder. We hebben ook mooie vriendschappen
overgehouden aan deze periode, daarin ervaren we Gods liefde. Hij laat ons niet los!”

van de voorganger • Cees van Harten

Zegen en vloek

Getuigenis
In april 2014 wordt Tobi geboren.
Een interventie van God, beseffen ze achteraf.
Op de 20-weken echo worden er afwijkingen ontdekt.
“Ik kon het niet bevatten en dacht nog even dat het
een vergissing was. De volgende dag hadden we een
afspraak bij het Radboud UMC en daar werd het beeld
bevestigd: trisomie 18, een chromosoomafwijking. De
maatschappelijk werkster die ons opving ging er vanuit
dat we het kindje weg wilden laten halen. Dat was voor
ons beiden heel duidelijk geen optie, we wilden de
natuur zijn gang laten gaan.” Ze blijven bidden voor een
wonder, maar zijn tegelijkertijd heel realistisch.
Moeilijk zijn de toevallige ontmoetingen op straat met
enthousiaste mensen die zien dat ze zwanger is, maar
niet van de aandoening weten. “En soms was het echt
te zwaar om daar over te vertellen.” Ze zoekt veel naar
ervaringsverhalen, maar vindt alleen die van afgebroken
zwangerschappen. Dat sterkt Tamara in haar wil om
het andere geluid te laten horen: ze wil haar verhaal
vertellen.
Tamara voelt het leven in haar buik en draagt haar
zwangerschap uit tot 39 weken. Op vrijdag 12 augustus
wordt Mino geboren, hij weegt slechts 1970 gram. “We
zijn echt opnieuw ouders geworden, Tobi heeft er een
broertje bij en we zijn dolgelukkig. Mino was echter heel
klein en zwak, zijn primaire instincten werkten niet. Het
leven werd hem zo draaglijk mogelijk gemaakt, maar op
zondag 14 augustus werd het te zwaar voor hem. We
baden tot God om hem thuis te halen.”

Ik wil wat schrijven over zegenen. Over goede woorden uitpreken over anderen.
Als ik aan Pasen denk, denk ik aan dood en leven. Door de vloek het Leven.
Kruis heeft met vloek te maken. En zegen met Hem die de vloek droeg.
In het trapgat van ons kantoor in het @home gebouw hangt een schilderij en tien keer per
dag loop ik er langs. Het schilderij van de Here Jezus die de vloek droeg zodat ik de zegen
mag dragen. Verdienste? Nee. Alles is genade.

Deut. 30:19. Ik roep vandaag hemel en aarde als
getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
20. door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te
gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
U staat voor de keuze. Kies tussen die twee woorden.
Zegen en vloek….
* Zegen is vruchtbaar…
* Zegen is nieuw leven…
* Zegen is genoeg…
* Zegen is tevreden…
* Zegen is hemel…
* Vloek is dood…
* Vloek is zwart...
* Vloek is niet vruchtbaar…
* Vloek is armoede...
* Vloek is hel…

Het gezin is sterk, maar heeft het tegelijkertijd ook
ontzettend zwaar. Tamara ontzwangert met de bijbehorende verschijnselen. Martijn zet zich in voor stichting
Voorkom, dat werkt voor hem therapeutisch én zo kan
hij jongeren helpen. Tobi is nog te jong om het werkelijk
te beseffen, Tamara en Martijn betrekken hem nauw en
houden hem goed in de gaten. Ze zijn blij ondertussen
deel te zijn geworden van Mozaiek0318 en daar zoveel
steun te ontvangen. Ze vertrouwen op God en Zijn plan
met hun leven. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ze
zijn vastbesloten zich door Hem te laten leiden.

“En dan te weten dat Jezus hiervoor aan het kruis gestorven is,
dat is heel fijn, maar ook heel moeilijk. Je voelt je zo stom dat je
zoveel van je leven verpest hebt.”

foto: Eelco Noortman

In de bijbel wordt het 6 keer genoemd; God zelf zegt:
‘Als je Mijn wegen kiest en gehoorzaam bent aan mijn
geboden, dan is er zegen.’ Kies je die niet, wat kan en
mag, dan kan er vloek komen. Zo duidelijk is die keuze.
Deut. 11:26. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze
tussen zegen en vloek. 27. Zegen, als u gehoorzaam
bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze
u vandaag voorhoud. 28. Vloek, als u zijn geboden niet
gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag
wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst
niet kende.

Zegen en vloek, leven en dood, ik kies voor het Leven,
voor de zegen. Ik dacht: ‘wat een contrast!’ Ik wil
vruchtbaar zijn, ik wil dat nieuwe leven zien, ik heb
genoeg, ik ben tevreden, ik kijk uit naar de hemel.
Dat uitsprekend en schrijvend maakt me dankbaar.
Dank U Heer. Dat u op Golgotha mijn vloek gedragen
hebt, zodat ik nu door uw gehoorzaamheid de zegen
mag merken, mag voelen, mag zien. En ik geloof dat
wij als kerk de komende jaren nog veel meer gaan
zien. Mensen, wonderen, zegen, genezingen, leven
en stukjes herstel. Stukje hemel in Veenendaal. Als
voorspijs, het bewijs van Zijn Koningrijk wat gaat
komen.
Daarom, broers en zusjes, laten we kiezen voor het
leven, de zegen. Aan ons de keuze. Willen we zegenen?
Ik eindig met deze zegen voor u en uw gezin…

Zegen van St Claire
Dat de Heer Zijn genade aan u betoont, dat het licht
van Zijn aangezicht uw gids zal zijn, dat Hij u bewaren
en ondersteunen zal, dat Zijn Geest altijd aan uw zijde
zal zijn, dat Zijn engelen over u waken, wanneer u
slaapt, en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met
zijn genade, dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw
dagen. Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

Jouw getuigenisverhaal delen? Mail naar magazine@mozaiek0318.nl
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Levi Regelink (11 jaar), Isa Mare Winkel (10 jaar) en
Elisa de Jong (6 jaar) vertellen wat ze van Mozaiek0318
vinden en wat ze er leren.

Levi

DIT ZEGGEN ONZE
KIDS !
						

Elisa

tekst: Anja Diepeveen • foto’s: Alize Diepgrond

Wat vinden jullie van Mozaiek0318?
Levi: “Leuk, want je kunt er alles doen. Nou, ook weer niet
alles… je kan naar de kinderdienst, je kan er wat drinken en
eten, naar de dienst en God eren.”
Isa Mare: “Ik vind de diensten mooi en ik vind eigenlijk
alles wel leuk eraan. Ik vind het ook zo leuk dat er zoveel
mensen zijn die meehelpen.”
Elisa: “Ik vind het allerleukste de kinderdienst. We hebben
soms Kids Church en dat vind ik ook heel erg leuk, want
dan heb je soms optredens en toneelstukjes.”
Leren jullie veel bij Mozaiek0318?
Levi: “Ja, in de diensten leren we over het geloof. Ik heb
geleerd dat je nooit het donkere pad moet kiezen met
allemaal disco’s en bioscopen, maar dat je juist het lichte
pad moet kiezen.”
Betekent dat dan dat je nooit naar de bioscoop mag?
Levi: “Nee, dat mag best. Maar als er misschien enge films
draaien, dan gaan die misschien wel over de duivel. Dus
dat je goed oplet.”
En dames, leren jullie hier veel?
Isa Mare: “Ik heb heel veel geleerd. Bij ons op school
weten we eigenlijk alles al, omdat daar elk jaar dezelfde
verhalen worden verteld. Bij Mozaiek vertellen ze er meer
over en dan snap je het ook meer.”
Eén van die verhalen, misschien wel de belangrijkste, is het paasverhaal. Weten jullie nog, hoe dat
verhaal gaat?
Levi: “Jezus ging aan het kruis om onze zonden te
vergeven.”

Isa Mare, kan jij uitleggen wat dat betekent?
Isa Mare: “Ja, als je bijvoorbeeld scheldt, dat vergeeft Hij
het je. Maar Hij moest ook aan het kruis, omdat Hij van de
mensen weg moest. Samen met twee andere mensen…
criminelen of zo. Toen heeft Hij ook heel veel pijn gehad.
En daarna is Hij er weer uit gekomen, is Hij uit het graf
opgestaan.”
Waarom is dat dan nu nog zo’n belangrijk feest voor ons?
Levi: “Omdat wij moeten leren dat we niet meer boos gaan
doen.”
Isa Mare: “En ook dat wij weten dat onze zonden ook
vergeven zijn.”

Isa Mare

Bidden jullie daar ook wel eens voor?
Elisa: “Op school hebben wij nog hulpjes en die mogen met
de juf meebidden. Ze bidden dan meestal voor dat we een
leuke dag krijgen. Dat heb ik ook wel eens gedaan.”
Wat doen jullie altijd met Pasen?
Isa Mare: “Paaseieren verstoppen.”
Elisa: “Ja, dat heb ik een keer op vakantie gedaan.”
Levi: “Dat doen wij ook altijd bij ons in de tuin. Dat vind
ik niet zo leuk. Maar ik vind het wel leuk als we ze gaan
opeten.”
Maar wat hebben die passeieren er dan mee te
maken?
Levi: “Met de paashaas, maar die bestaat helemaal niet.
Het heeft helemaal niks te maken met dat Jezus aan het
kruis ging. Het is gewoon een verzonnen verhaal. Maar we
mogen best feestvieren met Pasen.”
En waarom vieren we dan feest?
Elisa: “Omdat Jezus is opgestaan.”
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De worshipavond van Youth is en blijft ook in de toekomst
een belangrijk onderdeel van het jeugdwerk in Mozaiek0318.
Een van de drijvende krachten is aanbiddingsleider
Hanne de Vries. Mozaiek0318 Magazine sprak met hem.

tekst: Pim Molemaker • foto: Alize Diepgrond

Hanne de Vries
over Youth Worship

“IK MERK IEDERE
KEER DAT DEZE GROEP
HONGER HEEFT
NAAR GOD”
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HOE ZIET EEN YOUTH
WORSHIP AVOND ER UIT?

Allereerst is het een avond voor jong volwassenen en
tieners, maar iedereen is welkom. Er is veel ruimte voor
aanbidding waarbij de muziek gericht is op jongeren;
het is steviger dan tijdens een reguliere dienst en er zijn
meer dance-invloeden. Tijdens iedere avond is er een
spreker. Tot nu toe waren dat bijvoorbeeld Kees Kraayenoord, Jannica van Barneveld, Geert Mollema en Martin Koornstra. Hun verhaal is echt gericht op jongeren
en wordt ingeleid met een schriftlezing. Daarnaast is er
ook altijd gelegenheid om, voor wie daar behoefte aan
heeft, met elkaar te bidden en soms is er een getuigenis
van één van de jongeren.

WANNEER IS ER
YOUTH WORSHIP?

Iedere vierde zondag van de maand om 19.00 uur. Na de
zomer gaan we naar de eerste zondag van de maand.

WAAROM ZOUDEN JONGEREN DIE
NOG NOOIT GEWEEST ZIJN, EEN
KEER MOETEN KOMEN KIJKEN?
Omdat er een hele gave avond georganiseerd wordt
waar ze iets van God kunnen leren op een manier die
bij hen past, met toffe muziek en goede sprekers. Het
zijn avonden waarop ze kunnen ontdekken wat God in
hun leven kan betekenen. Leven met God kunnen we op
deze manier heel dichtbij brengen.

HET ZIT HET MET JOU? KOST
HET JE ENERGIE OF KRIJG JE ER
ENERGIE VAN?

Ik krijg er heel veel energie van. Als ik na een Youth
Worship naar huis rijd, zit ik te stuiteren in m’n auto.
Het is ook zo gaaf om met het Youth Worship-team op
te trekken, om samen met elkaar het doel te hebben
om jongeren te helpen. Als God iets kan doen in een
mensenleven, is dat heel kostbaar.

WAT BRENGT YOUTH WORSHIP
DE JEUGD?

Ik merk iedere keer dat deze groep honger heeft naar
God, naar Zijn hulp en kracht. God doet echt prachtige
dingen op die avonden. Voor sommige jongeren bijvoorbeeld helpt zo’n avond om de dingen die in hun leven
verkeerd gaan, in orde te maken. We merken dat Youth
Worship hen aanspreekt, dat blijkt ook uit het aantal
bezoekers dat nog steeds toeneemt.
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foto’s: Alize Diepgrond en Dennis Reuvers

Youth Worship

16

17

Magazine • april 2017

“IEDEREEN WIL TOCH STIEKEM
OOK WEL GRAAG WINNEN”
Love2game
“Toen het idee van Love2Meet-groepen destijds werd
gepresenteerd, kon je na afloop van de dienst je interesses
opgeven bij een tafeltje in de hal. We hebben ons toen
meteen opgegeven en schreven op: ‘wij zijn een jong gezin,
dat van spelletjes en wandelen houdt’”.
tekst: Anja Diepeveen • foto’s: Regina van de Munt

Aan het woord is Rutger Stegeman, coördinator van Love2Game. Aan het begin van een
nieuwe spelletjesavond vertelt hij, samen met
zijn vrouw, over hun gezellige Love2Meetgroep vanuit hun huiskamer in een historisch
stukje Veenendaal. Groepsleden komen om
de beurt binnenlopen en vullen hen aan waar
nodig. Rutgers vrouw Floriana: “We drinken eerst altijd een kopje koffie of thee met
elkaar.”
In tegenstelling tot andere Love2Meet-groepen wordt per bijeenkomst een deel van de
groepsleden uitgenodigd. Rutger: “Het is
niet handig om een spel te spelen met meer
dan acht mensen. Daarom nodigen we de
groepsleden om de beurt uit. En het ligt een
beetje aan de samenstelling hoe een avond
verloopt. De ene keer wordt er veel gekletst
en gelachen, een andere keer gaat het er weer
wat serieuzer aan toe. En soms kan het er pittig aan toe gaan! We zijn best competitief. Er
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worden meestal reactiespelletjes of tactische
spelletjes gespeeld.” Alize Diepgrond vult aan:
“We knorren! Dat is een leuk spel, dat we
regelmatig spelen. En Schweinebammel.”
Vorig jaar las de Love2Game-groep een interessant bericht in de krant. Hierin werd het
Kubb Masters-toernooi Midden-Nederland
aangekondigd. Vol enthousiasme schreef de
groep zich in voor deelname. Alize: “In de
stromende regen hebben we staan oefenen
om ons voor te bereiden op het toernooi.
Toen het ging onweren, zijn we maar naar
binnen gegaan.” Floriana: “Daardoor waren
we niet goed voorbereid. We zijn uiteindelijk
dertigste van de veertig geworden. Het was
een lange dag. Sommige potjes duurden ook
heel lang. Maar het was wel gezellig. Dit jaar
willen we zeker weer meedoen!”
Rutger heeft al wat spelletjes klaargelegd op
tafel. De rest van de spelletjes laat hij even
zien: twee grote lades vol, veelal Duitse spel-

letjes. “Het is begonnen in onze verkeringstijd. We hadden vrienden, die van spelletjes
hielden. Al snel gold dat ook voor ons. Als we
met vakantie naar Duitsland gingen, namen
we meestal een spelletje mee. Op een gegeven moment werd het gewoon een tic; je liep
een winkel in en kocht een spel. Voor onze
bruiloft werd zelfs gevraagd aan alle gasten
om een spelletje voor ons mee te nemen. En
nu hebben we onze ‘verslaving’ eigenlijk op
een positieve manier ingezet”, aldus Rutger.
De speelhoek voor de kinderen van Rutger en
Floriana verklapt dat de kinderen het spelletjesvirus hebben overgenomen. Floriana: “Ja
sorry, het werkt gewoon aanstekelijk. Vaak
zijn ze op een Love2Gameavond jaloers dat ze
naar bed moeten.”
Vanavond wordt het spel ‘MangoTango’
gespeeld. Als de deelnemers een plekje aan

de tafel hebben, worden eerst de spelregels
doorgenomen. Daarna wordt een eerste ronde
gespeeld en stijgt bij sommigen de gedrevenheid behoorlijk. Het is duidelijk dat het hier
om het plezier gaat, maar dat een ieder toch
stiekem ook wel graag wil winnen. Hanneke
is deze avond voor het eerst bij Love2Game.
Hanneke: “Ik ben sinds kort bij Mozaiek0318.
Ik ken er helemaal niemand. Het leek me dus
handig om een wat luchtige Love2Meet-groep
te kiezen om mensen te leren kennen. En
aangezien ik ook van spelletjes houd, ben ik
hier terecht gekomen.” Rutger vertelt dat de
groep nu eigenlijk wel vol zit. Rutger: “Anders
kom je zo weinig aan de beurt. Dat is niet
leuk. Misschien moet er dan maar een tweede
Love2Game worden opgericht.” Ondertussen
schrijft Rutger de tussenstand van MangoTango op en wordt er al gesproken over welk spel
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Nieuwe delen

24 okt 2016 – 17 febr 2017

Jakob Adema
Ellen Adema
Christian Adema
Benjamin Adema
Miriam Adema
Bashar Al Chammani
Jason Al Chammani
Lorena Al Chammani
Michaël Al Chammani
Theresa Al Chammani
Giel Bakker
Joanne Bakker
Mirthe Bakker
Jasmijn Bakker
Maud Bakker
Margreet van den Berg
Evalinde van Berkel
Maaike van Berkel
Britney Beukers
Hans Beukers
Shania Beukers
Stephany Beukers
Gerline Beukers
Bram Bleijenberg
Leonie Bleijenberg
Arieke Blom
William Bogerd
Corien Bogerd
Sara Bosscha
Julia Brons
Luuk Brons
Willem Brons
Olga Brons
Pascal Cammeraat
Vera Cammeraat
Brian Camu
Rinske Croes
Michael Dasberg
Simone Dasberg
Elisa Dasberg
Levi Dasberg
Ruben Dasberg
Laurens de Goede
Anneloes de Goede
Levi de Haan
Aron de Haan
Guido Dekker
Natan Evers
Harry van de Fliert
Petra van de Fliert
Eline de Gooijer
Evert-Jan de Gooijer
Reinie Groeneveld
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Renate Groeneveld
Rinie Groeneveld
Arjan de Haan
Maria de Haan
Michael Haesakkers
Sander Hardeman
Sara Hardeman
Esther Hardeman
Delaja Hardeman
Eline Harlaar
Esther Harlaar
Matthe Harlaar
Roel Harlaar
Agnes Harlaar
Jeene van der Hoef
Hannie van der Hoef
Rachel van den Hoek
Alice van Holland
Cas van Holland
Herry van Holland
Thijs van Holland
José Hoogendijk
Jurrian van Houdt
Berrie Jansen
Jacobien Jilderda
Jan van Kalkeren
Thamara van Kalkeren
Sam van Kalkeren
Sara van Kalkeren
Sjoerd van Kalkeren
Chris van de Kamp
Janet Kleijne
Jan Dirk Kleijne
Tessa Kleijne
Jochem Kleijne
Bas Klein Koerkamp
Idelette Klein Koerkamp
Job Klein Koerkamp
Myrthe Klein Koerkamp
Deen Klomp
Louk Klomp
Marlou Klomp
Tsjerk Klomp
Edwin van Knobelsdorff
Tinie van Knobelsdorff
Naomi van Knobelsdorff
Nick van Knobelsdorff
Alex Koelewijn
Marieke van Kolfschoten
Jacko van Kolfschoten
Annely van Kolfschoten
Christel Koops
Julian Koops
Sander Koops
Ralph Kos

Rina Kos
Jesse Kos
Anne Kraan
Jerry Kraan
Marcel van de Kroef
Jolien Kuijsten
Ilona Kuijt
Tineke Kuiken
Marijke Kuiper
Rein van der Louw
Suzanne van der Louw
Noalynn Luhulima
Gideon Luhulima
Lisanne van Manen
Truus van Maurik
Aly Mesch
Martin Mesch
Tamara Minda
Erwin Offereins
Harry Offereins
Janita Offereins
Diana Offereins
Esmée Opschoor
Adriaan Palland
Evelien Palland
Sandra Palland
Eline Pater
Ellie van Plaggenhoef
Adriaan Quakkelaar
Ernst Quakkelaar
Jasper Quakkelaar
Jan van Ravenhorst
Rineke van Ravenhorst
Peterjan van Rijswijk
Christel van Rijswijk
Tim van Rijswijk
Amber van Rijswijk
Eline Roodnat
Joram van Roosendaal
Jolanda van Roosendaal
Jany de Ruiter
Merel de Ruyter
Arjo Scholtus
Helma Scholtus
Sill Scholtus
Martijn van de Sluis
Tamara van de Sluis
Tobi van de Sluis
Jasper Teunissen
Julia Teunissen
Marijke Teunissen
Nico Teunissen
Niels Teunissen
Marjanne Tiemens
Margot Tijssen

Martin van der Tuin
Julia Vaarkamp
Sanne Vaarkamp
Kim Vaarkamp
Anniek van den Bogerd
Misha van der Hoef
Sarah van Gaal
Julia van Gaal
Sem van Roosendaal
Jair van Roosendaal
Timme van Roosendaal
Folkert Veenstra
Mirjam Veenstra
Elias vanVeluw
Peter van Veluw
Ruben van Veluw
Gera vanVeluw
Nathalie Vermeulen
Jannemieke Versteegh
Dani Vierwinden
Dick Vierwinden
Herrianne Vierwinden
Michelle Vierwinden
Mirjan Vierwinden
Jan Vink
Tineke Vink
Roy Vink
Nathan Vink
Annette Vink
Ilona Vink
David Vink
Joas Vink
Thomas Visser
Diane Visser
Colin Visser
Elsbeth van de Vliert
Erna de Vos
Hans de Vos
Milca de Vrij
Piet de Vrij
Wilco van de Weerd
Yvonne Wiegeraadt
Max Wiegeraadt
Sven Wiegeraadt
Connie van de Zanschulp
Aafke Zonneveld
Hesther van der Zwan
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Bel: 0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

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

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Floris van Ee
Petra van Ee
Sarah van Ee
Leander Brouwer
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Een kijkje in de kas van Mozaiek0318

(uit)gave

@home
									
door: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft
		

Tegenover de Basiliek staat een kleiner gebouw. Het is een plek waar
kleinere groepen in huiselijke sfeer bij elkaar kunnen komen. Het kreeg
dan ook al snel de toepasselijke naam @Home. Ondertussen weet menig
Mozaieker zijn weg naar @Home te vinden.

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

Een Youth avond met tientallen jongeren, een repetitie
voor de Kidschurch, de gebedsavonden, maar ook
pastorale gesprekken. Dat zijn slechts enkele van de
vele activiteiten die in @Home plaatsvinden. Er zijn drie
ruimtes die door groepen gebruikt kunnen worden.
Reserveren daarvan wordt wekelijks opnieuw gedaan, via
het secretariaat. Zo wordt gezorgd voor efficiënt gebruik
van de beschikbare ruimtes. Begin dit jaar hebben de
voorgangers en het secretariaat ook hun intrek genomen
in het gebouw.
Warm welkom
Groepen worden opgevangen door een gastheer of
gastvrouw. Die zorgt voor een warm
ontvangst, met koffie of thee. Op een drukke avond kunnen er maar zo 60 mensen zijn, dan is het flink
doorwerken.
Flink verbouwd
De buitenkant van het gebouw oogt misschien wat ‘grijs’,
de binnenkant is des te kleurrijker en gezelliger. @Home
is flink verbouwd om er écht een fijne plek van te maken
waar mensen zich thuis voelen. Heel wat delen van Mozaiek0318 hebben hun handen uit de mouwen gestoken
om tot dit mooie resultaat te komen. Elke ruimte heeft
zijn eigen sfeer, zelfs de stoelen zijn helemaal ‘gepimpt’
om perfect bij de inrichting te passen. Ben je nog nooit in
@Home geweest? Neem er dan eens een kijkje en laat je
verrassen!
Uitgaven @Home (per maand)

Energie
Huur
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Een kijkje in de kas
De uitgaven van @Home zijn simpel samen te vatten.
Er moet huur worden betaald voor het gebruik van het
gebouw. En energiekosten om de lampen te kunnen laten
branden en de verwarming te kunnen laten draaien. Koffie, thee, koekjes gaan van het Facility budget af, dat gaat
samen op de grote hoop met het verbruik in de Basiliek
zelf. Dat geldt ook voor andere praktische zaken zoals een
kapotte lamp, bekers en schrijfgerei.

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.

€ 225,=
€ 1.100,=
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@HOME
BIJ HENK VAN SANTEN
Dat @Home een prettige plek is om elkaar te
ontmoeten, is mede te danken aan het team
van gastheren en –vrouwen. Zij zorgen er
elke avond weer voor dat de koffie klaar staat
en mensen zich welkom voelen. Henk van

“Ik vind het grandioos
dat ik op deze manier
kan dienen!”

Santen is zo’n gastheer die zijn taak vol liefde
vervult: “ik vind het grandioos dat ik op deze
manier kan dienen. Het is een stukje werken
aan Gods Koninkrijk.”

tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft • foto: Regina van de Munt

Zinvolle invulling
Hoewel Henk doorgaans fluitend door het leven gaat,
heeft hij het niet altijd makkelijk. Ruim drie jaar geleden
kreeg hij een ongeluk met zijn scooter. Hij kwam vervelend op zijn rechterschouder terecht. Die beschadigde
dusdanig, dat herstel niet mogelijk was en er een prothese in zijn schouder werd gezet. Met als gevolg dat hij
zijn werk als installateur niet meer kon doen. “Dat vind ik
nog steeds wel moeilijk, want ik ben altijd bezig geweest,
ik hou van aanpakken.” Vertelt Henk. In diezelfde tijd
volgde hij de introductiecursus bij Mozaiek0318, onder
leiding van Cees van Harten. “Op zo’n avond kwam Cees
naar me toe,“ vervolgt Henk, “hij vond dat ik zo makkelijk
praatte en hij had wel wat voor me; een taak als gastheer. Cees voelde precies aan dat ik zo’n stukje invulling
in m’n leven nodig had.”

Altijd opgewekt
Henk is iemand die altijd loopt te fluiten en bij iedereen
een glimlach op zijn gezicht weet te toveren. Hij neemt
mensen graag in de maling, maar is ook oplettend en
zorgzaam. Soms zijn er avonden in @Home waarop er
heel veel gebeurt en mensen even een extra luisterend
oor nodig hebben. Dan is Henk er. Hij geniet van het contact met de jeugd: “Laatst zei een meisje nog tegen me:
‘Meneer, u lacht altijd’. Dat is leuk om te horen, de kunst Zorgzaam en verzorgend
Die sociale kant van zijn taak vindt Henk het mooiste.
is om er altijd iets moois van te maken.”
“Laatst stond er een man op de parkeerplaats. Hij stond
daar zo plompverloren, dus ik ging even een praatje met
hem maken. Hij bleek een zwervend bestaan te leiden
en had helemaal niets. Ik heb hem het nummer van
Willy Koudijs gegeven, daarna heb ik hem wel eens in de
dienst gezien.” Henk is er graag voor anderen, maar weet
ook dat hij afstand moet nemen. “Ik sta er versteld van
hoeveel mensen er een rugzakje hebben, ook onder de
jongeren.”

“Het is de kunst

om er altijd wat moois
van te maken.”
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Gastheer zijn is dus veel meer dan de sleutel omdraaien
en koffie of thee klaarzetten. Henk zorgt er voor dat
mensen zich werkelijk ‘@home‘ voelen.
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WE ARE YOUNG
WAT IS
‘WE ARE
YOUNG’?

‘We are Young’ is de nieuwe naam van
Mozaiek Youth. En niet alleen de naam
verandert, het hele jeugdwerk binnen
Mozaiek0318 verandert. Met man en
macht is de afgelopen maanden achter de schermen
gewerkt aan een supergaaf nieuw jeugdwerk. Op
deze manier denken we vanaf de zomervakantie onze
tieners en jongeren nóg beter te kunnen bereiken! Op
deze pagina’s gaan we je uitleggen hoe het er allemaal
uit gaat zien.

We veranderen het jeugdwerk niet omdat
het nu niet loopt. Sterker nog, we denken
dat ons jeugdwerk nu al goed draait. We
geloven echter ook dat het nóg gaver
kan! We vinden het binnen Mozaiek0318
belangrijk dat tieners en jongeren
zichzelf kunnen zijn en zich gezien en gekend voelen.
Daarnaast denken we dat geloofsverdieping en een
enorme hoop plezier erg belangrijk zijn. Met ‘We are
Young’ kunnen we daar nog meer voor zorgen!

WAAROM
EEN NIEUWE
OPZET?
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gaat het er dan uit zien?
HOE GAAT Hoe
Net
als
in het huidige jeugdwerk
HET ER DAN hebben we na de zomervakantie
drie ‘We are Young’ avonden per
UIT ZIEN? maand.
Sommige avonden zullen
in kleine groepjes zijn en andere avonden juist weer
in een hele grote groep. Hoe de avonden eruit zullen
zien, leggen we je nu uit.

WE ARE
YOUNG
#CLANS

Clans zijn groepen van 8-10 tieners
en jongeren van dezelfde leeftijd,
die minstens één avond in de
maand bij twee jeugdleiders
thuis komen. Dit kan op de
zondagavond zijn, maar mag ook op een andere
avond in de week. In je clan trek je met elkaar op,
heb je goede gesprekken en doe je leuke dingen
samen. Je praat door over het thema van We are
Young #Worship, leeft met elkaar mee en leert elkaar
vooral beter kennen. De clans worden het hart van het
nieuwe jeugdwerk!

WE ARE
YOUNG
#CONNECTED

Elke maand is er een Connected
avond. Bij Connected draait
alles om de ontmoeting met
elkaar. Daarbij staat één element
centraal: fun. Plezier is waar
deze avond om draait. Denk bijvoorbeeld aan
een Basiliek vol stormbanen, een kerstgala, etc. De
perfecte gelegenheid om vrienden mee naar toe te
nemen.

WE ARE
YOUNG
#WORSHIP

De worship-avond zal erg lijken
op de Youth Worship zoals we
die nu kennen. Het grote verschil
is dat de thema’s belangrijker
worden. We zullen vaker gave
gastsprekers uitnodigen die spreken over thema’s die
voor tieners en jongeren interessant zijn. Tijdens de
We are Young #Clans zal dit thema vervolgens weer
terugkomen om er dieper op in te gaan. Verder blijft
worship helemaal centraal staan en is God aanbidden
het grootste doel!

De jeugdgroepen zoals we ze nu kennen
zullen na de zomer niet meer bestaan.
Wel zullen we bij de We are Young
#Connected avonden af en toe specifiek
avonden aanbieden voor jouw leeftijd
en zorgen we dat je in je We are Young
#Clan altijd bij leeftijdsgenoten zit. Zo weet je zeker
dat je je vrienden van nu straks nog vaak genoeg tegen
komt!

EN MIJN
HUIDIGE
GROEP?

NOG
MEER
INFO

De komende tijd gaan we nog veel
meer communiceren over We are
Young. Als je toch nu al je vragen
wilt stellen, kan dat door een
mailtje te sturen naar
nextgen@mozaiek0318.nl of
youth@mozaiek0318.nl.
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Ferry en Mariska Gerritsen

Australië

Daar zit de familie Gerritsen dan gezellig om de eetkamertafel in een huis in
Melbourne (Australië). We hebben ons
gebogen over een lijstje met vragen
die Martin de Wit ons stuurde namens
Mozaiek0318: Of we een stukje van 300
woorden kunnen schrijven over hoe
het hier is. Alleen die vraag al brengt
een levendig gesprek op gang…

Super goed, lekker zomervakantie nu, heel warm,
zon, zee, strand, veel speeltuinen, het zijn zomaar wat
termen die over de tafel vliegen. Het is onvoorstelbaar,
vinden wij met elkaar, dat we alweer een jaar weg zijn
uit Nederland. We hebben het hier goed naar onze
zin. We kijken even naar de vragen die Martin heeft
gestuurd:

God aanbidden
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van elkaar houden

onze omgeving dienen

Wat hebben wij het afgelopen jaar
van God gemerkt?
Vooral dat Hij voor ons zorgt: Wow, wat een zegen
hebben wij mogen ervaren. Prachtige plekken om te
wonen, lieve mensen en vrienden om ons heen, een
top school voor de kinderen en ons, een warm plekje
in Hillsong, de prachtige natuur en ook financieel de
nodige wind mee.

Wat kunnen we nu, dat we een jaar geleden
niet konden?
Benjamin roept dat hij beter kan zwemmen. Mariska
en Ferry hebben allebei hun Graduate Diploma afgerond en zijn dus nu Bachelors in Theology. Wat klinkt
dat, hè….? Er volgt een gesprek met de kinderen, over
wat dat eigenlijk betekent, dat we jullie omwille van de
duur ervan zullen besparen.

Ferry is nu aan de slag om zijn Master te behalen. Tirza
vindt dat ze nu nog beter kan luisteren en Boaz zegt
trots dat ze nu ook wel een master Engels zou verdienen
en dat zijn we eigenlijk wel met hem eens. Boaz en Tirza
spreken vloeiend Engels (met een Australisch accent).
Ook Benjamin kan zich al helemaal redden in alledaagse
Engelse gesprekken, dus die zal straks wel hele grote
sprongen maken als hij ook naar school gaat in februari.
Soms praten de kinderen nu Nederlands met een Engels
accent, volgens opa en oma, en soms weten ze even
een Nederlands woord niet meer, maar wel het Engelse,
voorbeelden vliegen over de tafel: truck, sticky tape,
belt, bouncing, tomatosauce, enz.
Met de nodige moeite weet Ferry de aandacht weer te
krijgen op de vragen die Martin heeft gestuurd.

Wat is er aan jullie veranderd
het afgelopen jaar?

We kunnen dus allemaal beter Engels, Boaz en Tirza ook
een beetje Frans en Aboriginal, we zijn nog veel bruiner,
Tirza kan nog beter turnen, Benjamin is gegroeid, oh ja
en Benjamin duimt bijna niet meer, Boaz kan skaten en
kent alle Australische dieren…
Tja, de woorden zijn nu al lang op, 300… Martin, dat
kan natuurlijk niet, want we zijn nog erg praatgraag allemaal, dat is dan in ieder geval niet veranderd ;-) Dus hier
moeten jullie het mee doen, want we willen jullie ook
nog allemaal even enorm bedanken voor het meeleven,
alle lieve berichtjes, kaartjes, posts, likes en pakketjes.
Het wordt enorm gewaardeerd en we zien er naar uit
om jullie weer allemaal te zien in juni! We zullen de zon
meenemen, want de zomer is heerlijk!
Hartelijke groeten en zegen vanuit Melbourne van ons
allemaal!
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Veldbezoek in Zuid-Nepal

Wegwerkzaamheden

Bruiloft

Arno en Ina van Turenout

Nepal

Eind november waren Ina en Imre
een paar weken in Nederland, én in

Veldbezoek in zuid-Nepal
Als het helder is, uitzicht
vanaf het dak

In de kerk

Mozaiek0318. Dank je wel voor jullie
warme welkom! En voor julie gebed
natuurlijk, want de reden dat ze in
Nederland waren was Imre’s voortdurende buikpijn.
Wat de arts in Nepal al vermoedde (maar niet verder
kon onderzoeken) was dat Imre ‘coeliakie’ heeft, een
zusje van glutenallergie. Niet leuk, maar wel duidelijk.
Inmiddels zijn we in snel tempo aan het ontdekken waar
wel en geen gluten in zitten, zelf brood aan het bakken
en recepten aan het zoeken. Gelukkig zitten er geen
gluten in rijst!
Intussen gaat het een stuk beter met Imre. Ze gaat weer
naar school, heeft veel minder pijn en slaapt weer beter.
Dankbaar! Er is wel een tweede hoofdstuk begonnen:
het lijkt erop dat we met Ezra dezelfde richting op gaan.
We moeten nog kijken hoe dat verder gaat qua onderzoek, maar voor één of twee (of vijf) glutenvrij eten
koken maakt toch niet zoveel verschil…

Ezra en Yunis, de buurjongen

Arno heeft zich de afgelopen tijd niet verveeld bij ‘United Mission to Nepal’. Hij werkt inmiddels veel samen
met andere collega’s om te zorgen dat de medewerkers
van UMN betere ondersteuning en training krijgen. Dat
gaat van een gezamenlijke verzekering voor medische
kosten, betere communicatiemogelijkheden voor teams
in afgelegen gebieden, via technische cursussen tot
aan workshops over leidinggeven en samenwerking. In
Kathmandu, maar pasgeleden ook met een UMN-team
dat in het zuidoosten van Nepal werkt.
Verder is ons dagelijks leven ook niet saai. Zoals vandaag: we hadden een bruiloft van christelijke Nepalese
vrienden, zendelingen die onder moslims werken. Ina
had speciaal een mooie ‘sari’ aangeschaft en vanochtend met hulp van onze buurvrouw aangetrokken. Arno
volgde de ‘Westers Nepalese mode’. Jaïr ontsnapte aan
deze verplichting doordat hij een verjaardag had van
een klasgenoot. Gaaf om te zien dat Jaïr, Ezra en Imre
inmiddels ook hun vriendjes en vriendinnetjes hebben,
zo belangrijk!

Iedereen rijdt hier motor

Onderweg met
opa en oma

Een echte frieterie
in Kathmandu
God aanbidden
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STADSAKKERS
DE GROOTSTE MOESTUIN VAN VEENENDAAL
Drie hectare land: dat zijn maar liefst vier voetbalvelden
bij elkaar. Het vergt dan ook een hele organisatie om dat
in goede banen te leiden. Want hoe zorg je ervoor dat
het land efficiënt bewerkt wordt, dat er regelmatig geoogst kan worden en dat de juiste mensen en middelen
gevonden worden? Allemaal vragen waar het start-up
team vanuit Missie0318 zich over heeft gebogen. En nu,
na 1,5 jaar voorbereiding, is het dan zover!

Aan de noordelijke kant van VeenendaalOost ligt een stuk land van drie hectare
groot. De gemeente heeft plannen om op
deze voormalige maïsakker een nieuwe wijk
te bouwen. Tot die tijd mag Stadsakkers
Veenendaal het land bewerken: groenten
verbouwen om de Voedselbank van verse
groenten te voorzien. De eerste aardappels
zitten in de grond, in juni wordt de eerste
oogst verwacht!
tekst: Wilma Koppenaal - Bruinekreeft • foto: Machiel Mondria
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Land klaarmaken
Ejo Smit is één van de leden van het start-up team en
groot liefhebber van tuinieren. Hij vertelt: “Eén van de
uitdagingen was het vinden van een geschikt stuk land.
En daar toestemming krijgen van de gemeente om een
stadsakker te beginnen. Hoewel dat even duurde, is
er nu een mooie constructie afgesproken. Stadsakkers
Veenendaal mag het land voor drie jaar huren van de
gemeente en krijgt de huurkosten via subsidies weer
terug.” Ejo houdt zich voornamelijk bezig met de grond.
“Om het land klaar te maken voor het verbouwen van
groenten, is er afgelopen maand ouderwetse stalmest
gestrooid, zijn de sloten eromheen geschoond voor goede afwatering én is er een heuse eigen bron geslagen
voor beregening bij droog weer.”
Dagelijks het land op
Een groentetuin moet goed bijgehouden worden. Daartoe zijn er dagelijks zo’n tien tot vijftien ‘veldwerkers’
nodig op het land om te zaaien, wieden, schoffelen,
water te geven en natuurlijk te oogsten. Peulen en
bonen moeten bijvoorbeeld elke twee dagen geplukt
worden, dat komt heel nauw. Een ‘dagcoördinator’
leidt het dagelijkse werk op de akker in goede banen.
Dan zijn er ook nog ‘beheerders’; zij zijn het algemeen
aanspreekpunt op kantoor en overleggen wekelijks met
de dagcoördinatoren.
Wekelijkse oogst voor de Voedselbank
De Voedselbank voorziet wekelijks ongeveer 180 gezinnen van een voedselpakket. De groenten in deze pakketten komen nu uit blikken en potten. Met de komst van
Stadsakkers zullen zij straks ook verse groenten ontvangen. Ejo: “We hebben met de Voedselbank afgesproken
vooral groenten te verbouwen die langer houdbaar zijn.
Dan moet je denken aan wortelen, bieten, bonen, diverse koolsoorten, prei, andijvie, en zo nog veel meer. We
streven ernaar om wekelijks te kunnen oogsten, zodat
de gezinnen elke week verse groenten hebben.”

Vers en biologisch
Als het even kan worden de groenten biologisch verbouwd en wordt er dus niet gespoten tegen ongedierte.
Ejo: “Dan kan het wel eens voorkomen dat er een slak
of regenworm in een krop sla achterblijft. Of dat de
groente er niet zo glanzend uitziet als in de supermarkt.”
Het eerste jaar wordt gestart op één hectare, om te
ontdekken hoe het uitpakt. Eén hectare is 10.000 m2,
nog steeds een enorm stuk grond.
Toegewijde tuiniers en mensen-mensen
Er zijn al heel wat mensen, met passie voor tuinieren en
passie voor omgang met andere mensen, die zich hebben aangemeld om de handen uit de mouwen te steken.
Missie0318 heeft de wens dat Stadsakkers Veenendaal
een plek wordt waar jong en oud, gepensioneerde en
werkzoekende en mensen met een migratieachtergrond samen werken aan een oogst – ongeacht cultuur,
achtergrond of geloof. Én werken aan een figuurlijke
oogst: ontmoeting, begrip, kennisoverdracht, gevoel van
eigenwaarde en nut.

Meer weten?
Kijk op www.stadsakkersveenendaal.nl
voor meer info en de vacatures.
stadsakkersveenendaal
stadsakkersveenendaal@gmail.com

Over Stichting Missie0318
Stadsakkers Veenendaal maakt deel uit van
Stichting Missie0318. Missie0318 ontwikkelt
en steunt initiatieven om minder bedeelde
inwoners van Veenendaal te helpen. Zoals
ook de Voedselbank en de Kledingbank. Er
zijn heel wat Mozaiekers actief binnen de
stichting, deze valt echter niet onder de
verantwoordelijkheid van Mozaiek0318.
Missie0318 werkt nauw samen met andere
organisaties en kerkgenootschappen.
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Werk in de kerk:

Serve - Vervoer

tekst: Pim Molemaker • foto: Machiel Mondria

Wie op zondagochtend de Basiliek bezoekt, kan ze niet missen: de mannen
van de parkeerdienst. Zij begeleiden het verkeer letterlijk en figuurlijk in goede
banen. Eén van hen is Marco Schoute. We hadden een gesprek met hem over
zijn gezin, leven en geloof en over het regelen van vervoer voor mensen die dat
nodig hebben.

Iedere zondag rond half negen verzamelt de parkeerdienst zich bij de Basiliek. Verkeerspylonen worden op
de weg geplaatst, kettingen opgehangen op plekken
waar niet geparkeerd mag worden. Even later staan
de verkeersregelaars klaar om de bezoekers de weg te
wijzen. Iedereen wordt vriendelijk gegroet, “rond twaalf
uur is mijn arm meestal zwaar van het vele zwaaien.”
Lacht Marco terwijl hij thuis op de bank zit. “Eén keer
in de drie a vier weken ben ik van de partij, en met
veel plezier.” Gaandeweg het gesprek blijkt dat dit niet
de enige manier is waarop Marco en zijn vrouw zich
inzetten.
Aan de muur hangt een foto van het gezin. Marco
wijst de gezinsleden aan. “Dit is mijn vrouw Vicky, dat
is Flavio, die is dertien, de middelste is Maarten van
tien en de jongste, Theo, is acht. De enige die niet op
de foto staat is Teri, de oma van Vicky. Vicky, Flavio en
Teri komen oorspronkelijk uit Hongarije. De gezondheid
van Teri ging een aantal jaar geleden achteruit, maar
er was niemand die voor haar kon zorgen. Wij besloten haar naar Nederland te halen. Boven heeft ze een
eigen kamer waarin ze zich kan terugtrekken, als ze daar
behoefte aan heeft.”
Iets meer dan twee jaar geleden kwam het gezin in
contact met Mozaiek0318. “Wij gingen vroeger wel naar
de kerk, maar onze bezoeken werden steeds zeldzamer.
Tot we in gesprek raakten met onze achterburen, die
deel waren van Mozaiek0318. Vicky ging mee naar een
dienst en kwam zo enthousiast thuis dat zij mij ook
“besmet’ heeft.” Dat eerste bezoek zorgde voor een
verandering in het gezin.
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“Inmiddels zijn wij trouwe bezoekers van de diensten.
Zelfs Teri, die geen Nederlands spreekt en verstaat,
gaat mee. Zij voelt de warmte en de liefde binnen de
gemeente en voelt zich er thuis. Al snel besloten Vicky
en ik ons op te geven als cursisten voor de Alpha cursus.
Inmiddels zijn wij daar zelf gesprekleider en nemen we
deel aan de Beta cursus. Vanaf het begin hadden wij het
gevoel dat we iets wilden betekenen. Ik gaf me op voor
de parkeerdienst en bhv-dienst, Vicky schenkt regelmatig koffie en thee en Flavio is buddy bij de kinderopvang”.
Maar binnen een gemeente als Mozaiek0318 is altijd
meer werk te vinden. “Sinds kort ben ik teamleider van
Serve-Vervoer. Niet iedereen heeft eigen vervoer en
voor sommige mensen is het lastig om bij de Basiliek te
komen. Voor hen regel ik vervoer. Op dit moment zijn
dat nog maar een handjevol mensen, maar dat zal in de
toekomst ongetwijfeld meer worden. Daarnaast zijn er
mensen die vervoer nodig hebben voor een bezoek aan
het ziekenhuis, dokter, boodschappen of iets anders.
Ook daarvoor is Serve-Vervoer bedoeld. Er zijn nu
negentien vrijwilligers die zich hebben opgegeven om te
rijden. Zij geven hun beschikbaarheid aan mij door zodat
ik precies weet wie, wanneer ingezet kan worden.”
Op de vraag of er meer mensen nodig zijn, antwoordt
Marco bevestigend. “Hoewel het niet zo is dat we
veel te weinig mensen hebben. Er zijn op dit moment
nog niet zoveel mensen die van ons afhankelijk zijn.”
Kan iedereen gebruik maken van deze service? “Nee,”
antwoordt Marco. “Het is bedoeld voor mensen zonder
eigen vervoer en voor wie het, om wat voor reden dan
ook, te moeilijk is dat zelf te regelen. Soms krijg ik een
verzoek binnen waarbij ik moet afwegen of dat wel bij
ons hoort te liggen, maar eigenlijk komen we er altijd
wel uit. Wij zijn er immers om elkaar te dienen.”
Marco sluit af met de woorden: “Mochten er mensen
zijn die incidenteel of structureel vervoer nodig
hebben, dan kunnen zij contact met team ServeVervoer opnemen via contact@mozaiek0318.nl

Marco Schoute:

“Wij zijn er immers
om elkaar te dienen.”
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tekst: Pim Molemaker • foto’s: Alize Diepgrond

“Ik probeer zoveel mogelijk naast ze te staan.”

LEIDERS VAN
EEN CLAN:
GIEL-JAN EN
CORALIE DE
VISSER

Als vanaf september het jeugdwerk
nieuwe stijl begint, zijn Giel-Jan en
Coralie van de partij. De twee zijn al
jaren actief in het jeugdwerk.
Het begon een aantal jaar geleden
toen ze voor het eerst in aanraking
kwamen met jongerenwerk en het laat
ze niet meer los. Vorig jaar zomer nog
tijdens een jeugdkamp in Luxemburg.

Coralie: “Wij waren
met vijf man leiding
en het ging om een
groep van ruim veertig
tieners. Vooraf waren
er momenten dat we
dachten: ‘waar beginnen we aan,’ maar die week was zo leuk! We werden
enorm enthousiast van ze. Toen we weer thuis waren,
merkten we allebei dat we ze misten. Tijdens en na het
kamp hebben we ontdekt dat werken met jeugd echt
ons hart heeft.”
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In september is Giel-Jan bij Solid Friends begonnen als
jeugdleider. Coralie was in die tijd hoogzwanger van
Manell en zal vanaf maart mee gaan draaien.
Voor Giel-Jan was niet alleen de ervaring uit Luxemburg
de reden om bij Mozaiek0318 met jongeren aan de slag
te gaan. “Na een opleiding MBO bankwezen ging ik aan
de slag in de snelle wereld van het geld. Al snel miste ik
verdieping in mijn leven en besloot ik om theologie te
gaan studeren. Tijdens en na die studie merkte ik dat
missionair werk mij veel meer voldoening gaf. De combinatie om missionair werk met jongeren te mogen doen
en zo te werken aan Gods Koninkrijk, is zo mooi.”
Giel-Jan merkt dat veel tieners, net als hij zelf vroeger,
zoeken naar hoe zij hun geloof een plek kunnen geven
in hun leven. “Vroeger waren voor mij het geloof en
het dagelijkse leven twee aparte, vrijwel losstaande,
dingen. Tijdens een jongerenweekend ben ik echt tot
geloof gekomen. Er veranderde iets binnen in mij. Vanaf
dat moment ontdekte ik dat geloof veel meer kon zijn
dan één of twee keer in de week de kerk bezoeken. Bij

sommige jongeren waar ik nu mee werk, zie ik precies
hetzelfde. Ze staan midden in de wereld en veel van hen
vinden het geloof ook best wel tof. Maar soms hebben
ze moeite om dat geloof een plek in hun leven te geven.
Daarom probeer ik zoveel mogelijk naast ze te staan en
doe ik met alle activiteiten gewoon met ze mee. Op die
manier kom ik makkelijk en vaak met ze in gesprek.”
Tijdens de youth-avonden, die iedere twee weken worden gehouden, is er ook altijd ruimte om te praten over
wat hen in het dagelijkse leven bezighoudt.
“Iedere avond heeft een thema en wordt voorbereid
door iemand van de leiding en een aantal jongeren.
Het zijn onderwerpen die vaak door de jongeren zelf
worden aangedragen. We beginnen met een gezamenlijk deel waarna we in kleinere groepjes uiteen gaan.
Dan is er ook ruimte voor discussie en verdieping.”
Het werken met jongeren brengt hem zelf ook veel. “De
groep is zo enthousiast en soms knettergek. Ik vind dat
geweldig en krijg zo veel energie van ze.”

Dat Mozaiek0318 zo’n grote gemeente is met veel
jeugd, heeft ook zijn nadelen. “In totaal zijn er tussen
de zestig en zeventig jongeren binnen Solid Friends
waarvan er tijdens de avonden gemiddeld zo’n veertig
aanwezig zijn. Het is daarom moeilijk om altijd oog en
oor te hebben voor iedereen.
Dat is ook de reden waarom het jeugdwerk vanaf september gaat veranderen. Er worden groepen gevormd
met acht tot tien jongeren die twee vaste begeleiders
hebben. Op die manier hopen we dat ze nauwere
contacten kunnen opbouwen en dat nieuwe jongeren
zich niet verloren voelen in zo’n grote groep. Daarnaast
worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Het
betekent wel dat er meer jongerenwerkers nodig zijn
om dit te realiseren. Wie dus, net als wij, zin heeft om
met jongeren aan de slag te gaan, moet zich gewoon
aanmelden. Je krijgt er zo veel moois voor terug.”
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Hoe het kruis deel werd
van Mozaiek0318
tekst: Myrna Mondria • foto: Regina van de Munt

Daar sta ik dan. Tegen een aftands,
afgebrokkeld torentje aangegooid.
Een groot stuk hout, steeds verder
wegzakkend in de aarde, begroeid met
mos. Ze lopen aan mij voorbij zonder bij
me stil te staan. Net zoals veel van de
graven om mij heen, die ook al jaren niet
meer worden bezocht.
Maar ja, als ik eerlijk ben: wie wil zo’n
enorm stuk dood hout aandacht geven?

Op een dag loopt een man voorbij en doet een paar stappen terug. Hij
blijft staan en kijkt naar mij, komt iets dichterbij en kijkt nog eens. Als hij
heen en weer loopt met spullen vanuit zijn wagen, kijkt hij me nog een
paar keer doordringend aan. Ik voel me ineens bekeken en weet niet wat
ik ervan moet denken.
De week erna zie ik dezelfde man met ferme stappen op mij af komen
lopen. Hij heeft iemand bij zich, die mij verwonderd aankijkt. Ze lopen
om me heen, pratend en lachend. Even later trekken ze allebei grote
handschoenen aan en pakken mij vast. Dit kan toch niet waar zijn?
Gaan ze me verbranden? Na wat geduw en getrek, tillen ze me van de
modderige grond en schuiven mij voorzichtig de bus in.
De bus stopt. De twee kerels pakken mij stevig vast en leggen me dan
neer. Oe, dat is zacht. Om me heen zie ik een enorme grasmat en een
paar struiken: ik lig in een tuin. Ik hoor een kraan open gaan. Wat gaat er
met me gebeuren?
Dan wordt al het vuil, smerigheid en mos van de afgelopen jaren met
ferme hand en een krachtige straal van me afgespoeld. Ik voel me als
herboren.
Schoon en droog ga ik de bus weer in. Deze keer word ik eruit getild
door een paar sterke mannen. Ze praten over ‘stevig staan’ en ‘elke
zondag verplaatsen’, waarna ze me op een metalen voet bevestigen. Ze
zetten wieltjes onder me en rijden me een paar keer door de ruimte als
test. Ze lachen tevreden naar elkaar.
Ik wacht backstage een aantal dagen geduldig op wat er gaat komen. En
dan is het zover, ik voel dat er iets belangrijks gaat gebeuren. Ze rijden
mij met twee man het podium op, draaien nog wat zodat ik goed in het
zicht sta van de hele zaal, zetten de wieltjes vast. Er wordt gezongen om
me heen, geapplaudisseerd, ik zie mensen uit de zaal en op het podium
naar me te kijken. Er komt zelfs iemand het podium op, die me even
aanraakt, voordat hij de menigte begint toe te spreken. Ik hoor hem
zeggen: “We zijn dankbaar en verheugd dat we vanaf nu elke zondag
kunnen bidden, overdenken en aanbidden, op weg naar het kruis
(korte stilte) met een écht kruis in ons midden. Is ‘ie niet prachtig?!” De
mensen staan op, kijken allemaal naar mij en klappen in hun handen,
voor mij. Wauw!
Ik voel me vereerd dat ik, als oud kruis, in deze kerk een nieuw leven heb
gekregen. Op deze mooie plek, waar zoveel mensen een nieuw leven
beginnen met Jezus, met Hem op weg naar het kruis.
Ps. Met dank aan Jacques van de Meent en Rudy Boone, die mij
meenamen naar mijn nieuwe leven.

40

coördinator Nextgen • Herman Pol

Een nieuwe dag

Onlangs vierden we als Mozaiek0318 ons 5 jarig
bestaan en wat is er veel veranderd.

Als coördinator van NextGen voel ik me enorm gezegend
met de kinderwerkers en jeugdleiders om mij heen. Het
is gaaf om te zien dat, ondanks alle uitdagingen die de
groei van Mozaiek0318 met zich meebrengt, God steeds
Een korte terugblik: we zijn begonnen in de Shelter
weer heeft voorzien in middelen (ruimtes) en mensen
met de opvang voor de baby’s. Dat was gewoon in de
hal waar we na de dienst ook koffie dronken. Niet lang die mee willen bouwen aan onze Kids en Youth. Zij zijn
daarna begonnen we boven in de Shelter (daar waren 3 de kerk van morgen.
ruimtes) met de eerste kinderdiensten. Eerst een klein
groepje, maar al snel groeiden het aantal kinderen en
Onze gemeente blijft zich continu ontwikkelen. Zo zijn we
was daar de uitdaging dat de ruimtes te klein waren. En bij Kids bezig met een nieuwe methode en ook bij Youth
sinds die tijd worden we elke zondag gezegend met een gaat ‘de boel op z’n kop’.
toenemend aantal kids. Na de verhuizing naar de Veenendaalhal dachten we, oooh wat een ruimtes, maar
Het mooie van mijn rol als coördinator NextGen is dat ik
ook hier moesten we redelijk snel op zoek naar extra
ben meegegroeid met Mozaiek0318 en dat voelt als een
ruimtes. Toen kwam de verhuizing naar de Basiliek.
enorm voorrecht.
Wat een heerlijkheid. Allemaal mooie grote en nieuwe
ruimtes, maar ook die bleken al snel te klein. Zelfs nu
Als ik dan bij Kids Church rondloop en ik zie dat kindemet @Home erbij lopen we tegen onze max aan. Wat is ren de vrijheid hebben om gebruik te maken van het
het gaaf om te zien dat we deze uitdaging hebben. Wat ministryteam, dan voorzien we in een behoefte, ook
een zegen, want er zijn ook kerken waar geen kinderbij de kinderen. Datzelfde zie ik bij Youth Worship. Het
diensten meer zijn.
ministryteam maakt daar ‘overuren’. Er is onder de
kinderen en jongeren een grote behoefte aan een veilige
Ook bij Youth zien we een vergelijkbare ontwikkeling.
plek, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn en dat is
We zijn zo’n 4 jaar geleden begonnen met 2 groepen:
wat we als NextGen willen bieden. Een plek waar je mag
Rock Solid en Durf Te Volgen. Elke groep had een hand- komen zoals je bent, waar relatie voor standpunten gaat,
jevol jongeren. Binnen een jaar hadden we 3 groepen
waar je gezien wordt.
en nu hebben we er 5. Ondanks de mooie ruimtes die
de Basiliek en @Home bieden, lopen we ook hier tegen Mensen vragen weleens, wat doe je allemaal, past het
de grenzen aan van wat past. Opsplitsen van de groewel en dan zeg ik altijd dat het dienen binnen de gepen, wat we tot nu toe hebben gedaan, is niet meer
meente mij zoveel energie en voldoening geeft dat ik het
de oplossing. Het moet op een ‘totaal’ andere manier.
iedereen kan aanraden.
Daarover lees je elders in dit magazine meer.
Nieuwsgierig naar onze activiteiten en zou je willen
meebouwen? Kom dan eens kijken of draai een keer mee
bij Kids of Youth. Kijk dan niet naar de buitenkant (activiteit), maar kijk dan vooral naar kinderen en jongeren
en zie hun passie en verlangen. Elders in dit blad staan 3
vacatures, waarvan er 1 is voor hulp bij de Kids en 1 voor
Youth. Bouw jij mee aan de kerk van morgen!?
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Care
God aanbidden
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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
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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 verschillende communicatiestrategieën, en verzorgen we ook
allerlei communicatie-uitingen. Denk bijvoorbeeld aan
de website, de nieuwsbrief, Mijn Mozaiek, 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.

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

NextGen

Prayer

God aanbidden

God aanbidden

Coördinator: Herman Pol

Coördinatoren: Leo en Jeanet Dijkhuizen

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.

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.

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
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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

Intro
God aanbidden
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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 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 contact@mozaiek0318.nl.

Mission
God aanbidden
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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.

van elkaar houden

onze omgeving dienen

NextGen is gesplitst in 2 hoofdgroepen:
MozaiekKids (0-12) en MozaiekYouth .

God aanbidden

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.

onze omgeving dienen

Serve
God aanbidden

• MozaiekKids (0-12)

van elkaar houden
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Coördinator: Willy Koudijs
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’.)

Worship
God aanbidden
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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 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.
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Deut. 30:19. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en
vloek . Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van
uw nakomelingen, 20. door de HEER, uw God, lief te hebben,
hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
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