
Statutaire naam  Mozaiek036 

Rechtsvorm  Kerkgenootschap  

Doelstelling  Artikel 2 (Statuten). Grondslag  

1. De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord 

van God. Zij aanvaardt het Oude en Nieuwe Testament als grondslag voor geloof en 

leven.  

2. De gemeente belijdt Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heer, Redder en 

Verzoener van de in zonde gevallen wereld.  

 

Artikel 3 (Statuten). Doel en middelen  

1. De gemeente stelt zich ten doel een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de 

leden elkaar in navolging van Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen.  

2. De gemeente geeft dit vorm in [zondagse] samenkomsten en het organiseren van 

kleine groepen en activiteiten waarin de school van aanbidding, pastoraat, 

onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische 

hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, welke in lijn 

zijn met de visie van de gemeente.  

KvK-nummer  84847409 

RSIN-nummer  863409763 

Tijdelijk (post)adres  Storkstraat 33  

3905 KX Veenendaal  

E-mailadres  contact@mozaiek036.nl  

Bestuurssamenstelling  Gedurende de opstartfase wordt Mozaiek036 vertegenwoordigd door het Interim 

Leiderschapsteam (ILT). Daarna zal de verantwoordelijkheid voor de gemeente 

worden gedragen door de raad van opzieners (toezichthoudend orgaan met 

eindverantwoordelijkheid) en het voorgangersteam (dagelijkse leiding).  

Tijdens de opstartfase kan het zo zijn dat een voorganger tijdelijk lid is van het ILT. 

Dat laat onverlet dat het ILT-lidmaatschap en de daaraan bestede tijd ook voor deze 

voorganger onbezoldigd zal zijn. 

 

Het ILT bestaat op dit moment uit de volgende leden:  

Hans Bennis 

Tonneke Bijker 

Annemarie ten Brinke 

Danielle van Es 

Jonathan van Es 

Linda Terlouw 

Frank Terlouw 

Eudia Winia 

Arjen ten Brinke (voorganger) 

Bezoldiging  Zowel de leden van het ILT (tijdens de opstartfase) als de leden van de raad van 

opzieners ontvangen geen bezoldiging. Er zal hooguit een vergoeding kunnen 

worden gegeven voor noodzakelijke onkosten die gemaakt worden uit hoofde van 

hun functie.  

 

Medewerkers in loondienst van Mozaiek036 ontvangen een salaris op basis van de 

Arbeidsvoorwaardenregeling Mozaiek en een functie-/salarisgebouw met meerdere 

salarisschalen periodieken. Per 1 januari 2022 zijn er geen medewerkers in 

loondienst van Mozaiek036.  

Hoofdlijnen beleidsplan  Onze naam Mozaiek is een weergave van onze identiteit en is gebaseerd op 

Johannes 19:13-16. Een mozaïek is een kunstwerk van gebroken, mooi gekleurde 

deeltjes. We geloven dat God zinvolheid geeft aan ieders leven en ons wil leiden 

vanuit en met (onze) gebrokenheid naar (Zijn) veelkleurigheid.  

 



De visie van Mozaiek036 is de volgende: We hebben het verlangen om een gemeente 

te zijn waar we  

– God aanbidden (onze relatie naar boven)  

– van elkaar houden (onze relatie naar binnen)  

– onze omgeving dienen (onze relatie naar buiten)  

 

Vanuit onze visie en identiteit verlangen wij ernaar om een lokale gemeente te zijn 

waar je wordt toegerust om God te aanbidden en waar je mag komen zoals je bent: 

wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond of verhaal ook is.  

 

We doen dit vanuit een cultuur die zichtbaar wordt door de volgende, praktische 

houding die wij willen aannemen naar die ander:  

– De ontmoeting komt voor het standpunt;  

– De vraag komt voor de conclusie  

– Het begrijpen komt voor het zelf begrepen willen worden:  

De Bijbelse woorden waarheid en genade (goedheid), liefde en gerechtigheid, zien 

wij als belangrijke ondersteunende waarden voor deze cultuur.  

 


