
Baie dankie dat jy saam met ons hande vat deur finansieël by te dra tot Mosaïek Invest.

Jou bydrae raak duisende lewens en verseker dat kapitale en operasionele fondse gerig en bestuur kan word 
in lyn met die oogmerke van Mosaïek Invest.  

Om te gee is ’n belangrike geestelike handeling. Elke rand wat jy gee het ’n direkte gevolg in duisende 
lewens.  Slegs wanneer ons hande vat en saamwerk is dit vir ons moontlik om al die Mosaïek Invest projekte uit 
te voer en te verbeter. Jou keuse om by te dra het ’n groot Invloed op die lewens van mense in die geloofs-
gemeenskap, die wyer gemeenskap, en ook die informele nedersettings.

Invest is die fonds wat bediening moontlik maak by Mosaïek. 
Saam vat ons hande om behoeftes aan te spreek, families toe te rus en geleenthede te skep, waar elke persoon kan groei 
in ’n dieper verhouding met God.

Families is een van ons groot fokuspunte. 
In vandag se tyd is daar baie druk op gesinne en min tyd en spasie om saam te groei. 

Kinders en ouers se programme is vol en daar word van elke gesinslid verwag om op hulle gebied te presteer. Daar is ’n 
oorvloed informasie en geleenthede wat maak dat kinders nuwe uitdagings moet hanteer. Ouers voel dikwels oorweldig 
en onopgewasse om hulle kinders hierin te begelei. Mosaïek het ’n hart vir gesinne en ons besef dat die gesondheid van 
die gesin van uiterse belang is.

Ons vier saam met jou gesin spesiale oomblikke en mylpale – soos jou kind se doop of toewyding, wanneer jou kind vir die 
eerste keer Laerskool toe gaan of wanneer jou kind oorskuif hoërskool toe. Ons celebrate jou kind se matriekjaar en nooi 
jou om in elkeen van hierdie momente deel te wees van wat God in jou kind se lewe doen. 

Ons bied vir jou leerervarings aan wat jou as ouer toerus en ons nooi jou om ook tuis in gesprek met mekaar te bly soos wat 
jy die gesinsriglyne volg.

’n Dieper verhouding met God bring transformasie.
Ons daaglikse Formasiereis-videos, skep die geleentheid om in die week verder te reis met 
daardie Sondag se preektema.
kykNET bereik daagliks duisende mense deur Die Boodskap en Die Boodskap Sondagdiens.
Die platvorm van televisie maak dit moontlik om direk met mense, in van die mees afgeleë 
gebiede, sowel as groot stede te bereik. Saam met eMosaïek, vorm die uitsaaimediums, 
aanlyn, gemeenskappe vir mense om met God en mekaar te ontmoet.  

“Ek kom van Middelburg af en ons was vir al die jare wat ons daar gebly het, lidmate 

By mKidz is ons in die ontwikkelingsfase van ouderdomsgepasde kurrikulums vir kinders 
tussen die ouderdomme van 2 tot 13. Met hierdie kurrikulum wil ons hierdie generasie se 
behoefte aan interaktiewe en geintegreerde ervarings aanspreek en sodoende elke kind 
geestelik te vorm binne die spiritualiteit van Mosaïek. 

TYO bied die geleentheid vir jongmense om ’n oorgang te maak na volwassenheid.  
Die jaarprogram bied begeleiding vir die ontwikkeling van persoonlike leierskap, gesonde 
verhoudings en ’n duidelikheid rondom roeping en toekomsbesluite. 

Die drie fokusgroepe is Pelgrims wat ‘n jaar toewy van hulle lewens vir die program, 
Companions, wat reeds werk en ’n deeltydse program voltooi en Encounters wat 
skoolgroepe by Origins begelei.

Vir die gees... vir heelword... vir die journey...
Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. 

Matthew 11:28 (Msg)

Ons wil dieper gaan. Ons ondersoek deurlopend maniere en ruimtes waar ons op ons geestesjourney begelei kan 
word en kan groei. Afsondering is ’n fundamentele deel van ’n gesonde en groeiende geloofslewe. Hoe kan dit 
ontvou by Origins, ons eenkantkomruimte?

Vir die armes... vir die gemeenskap... vir behoeftiges...
Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Galasiërs 2:10 (AFR83)

Ons lewe in ’n wêreld deurdrenk met pyn, lyding en armoede. Deel van die uitleef van ons geloof laat ’n groot deel 
van die verantwoordelikheid om ’n verskil te maak, op ons skouers. Ons streef daarna om ons missionele roeping 
meer uit te leef.

Vir die kinders... vir die volgende geslag... 
vir die nuwe generasie...

We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power and the wonders He has done. 
Psalm 78:4 (NIV)

Ons word toevertrou met ’n nuwe generasie. Dit is van belang dat hulle vroeg reeds die rykdom van ’n verhouding 
met Jesus ontdek en daarin groei. Ons het die kans om verhoudinge wat ’n leeftyd kan duur, en waardes wat die 
fondament van ’n ewigheid kan uitmaak, te vorm.

Vir mense... vir ander... vir soekers...
Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. 1 Peter 1:17 (MSG)

Vir meer as twee dekades het daar volgehoue groei in die gemeente plaasgevind. Jaarliks is daar nuwe mense 
wat deel word van die geloofsgemeenskap, en hul lewens met die waardes waarvoor ons glo die Here ons geroep 
het, in lyn bring.

Vir groei... vir ontwikkeling... vir vorming... 
Study to show thyself approved unto God. 2 Tim 2:15 (NIV)

Die Mosaïek-gemeenskap wil aanhou groei en vooruitbeweeg in kennis, insig en vaardighede. Kennis en groei loop 
hand aan hand. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons wil ’n gemeente wees waar almal passievol is om vrae 
te vra en antwoorde te soek.
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van die NG Kerk. Ons was so ’n hegde gemeente daar gewees; Sondae kerk toe gegaan, almal geken, en toe gebeur 
daar iets. My ou man het siek geword en die probleem wat hy ontwikkel het, het gemaak dat hy nie meer die dienste kon 
bywoon nie. Toe het ons iets gesoek om daai gat te vul wat die eredienste daardie Sondae vir ons gegee het. Toe kom 
Mosaïek op die lug en ons het iets gehad om na uit te sien. Dit was van die begin af vir ons wonderlik want dit het vir ons 
gevoel of ons kerk toe gaan. Oupa het altyd gesê hy kyk omdat hulle nie vir hom preek nie, hulle praat met hom uit hulle 
hart uit. Toe kom daar nou ’n tyd in my lewe wat oupa nie meer daar is nie. As ek aan hom dink, dan sien ek ons saam daar 
op die bank voor die tv., maar dit het my ook deurgedra tot vandag toe nog. Dit dra my deur as ek na die eredienste kyk 
Sondae, dan voel dit vir my of hy saam my daar sit en kyk. Mag dit nog baie lank op die lug bly. Dit is so wonderlik. Dankie 
Mosaïek.” Mev. Elma Oosthuizen

Verhoudings is die kanale waardeur God sy werk in en deur ons doen, hetsy een-tot-een, in kleiner, meer intieme groepe, 
of as deel van groter belewenis.

Elke tipe verhouding speel ’n unieke rol in ons spiritualiteit en lewe: die mense met wie ons die meeste van ons tyd 
spandeer, vorm ons. Daarom is ons intensioneel om spasies te skep waarbinne elke tipe verhouding op ’n spontane wyse 
kan vorm en floreer.

Op Mandela Dag kon ons weer talle behoeftes in verskeie gemeenskappe aanspreek, danksy inVest.

Vir die afgelope vyf jaar het die Zandspruit informele nedersetting swaargekry as gevolg van onwettige 
elektrisiteitskonneksies. Hierdie oorlading het veroorsaak dat ons transformator uitgebrand het, en dit het ons 
gemeenskapsentrum, vir 10 maande sonder krag, gelaat.
Dit was daarom ’n belangrike deel van ons strategie om ons twee boorgate van die elektrisiteitsnetwerk af te kry.
Die installasie van ons sonkragboorgat hou nie slegs finansiële voordele vir ons in nie, maar is ook die eerste tree om ons 
hele gemeenskapsentrum onafhanklik van die  elektrisiteitsnetwerk te maak.

Invest dra ook by tot die skepping van spasies, veral in informele nedersettings, waar gemeenskappe God kan aanbid en 

Indien jy enige vrae het of inligting verlang, kan jy 
my gerus kontak by:

011 268 4700 /
SUEC@MOSAIEK.COM

Groete en seën,

Sue Calldo
Finansiële Bestuurder

Vir jou inligting, sien ons bankbesonderhede hieronder:

Mosaiek Invest
Bank: ABSA
Rekening-nr: 01017921688
Takkode: 632005

Meld asseblief jou voorletter, 
van en lidnommer (indien beskikbaar).

“My journey met Mosaïek het begin toe ek ’n groot trauma in my lewe deurgegaan het. 
Nie net ek nie maar my hele gesin. Iemand wat baie naby aan my is het probeer om haar 
eie lewe te neem. Dit was vir my onsettend moeilik. Ek weet nie eers hoe ek by Mosaïek 
beland het nie. Ek het net iemand gebel wat ek geken het en gevra: ‘Gaan jy kerk toe 
môre?’, en hy het gesê: ‘ja tannie’. Ek het gesê: ‘Kan ek maar saam met jou kerk toe 
gaan?’ Dis hoe ek by Mosaïek begin het.” Chrissie Woolward

“When you’re battling, people do not want to know you. And the only support we got 
whatsoever, was from Mosaïek and the people from Mosaïek. We could speak to people 
here. They weren’t judgemental, they helped where they could. It is very difficult because 
unless you’re in this position, you will never understand what it is like. Sometimes it is all you 
need – is somebody to listen and here what you’re saying, and make you realise that you 
just have to believe and we’re really in a much better position, spiritually, and emotionally, 
than we were before.” Kevin Woolward

Emthonjeni glo dat elke kind die reg het tot kwaliteit onderrig en opvoeding, en dit begin 
met voorskoolse ontwikkeling.

As gevolg van die oorweldigende aanvraag en die uitmuntende kwaliteit opvoeding wat 
ons in Diepsloot aanbied, was dit nodig om ’n derde houer-klaskamer by ons Genesis-
skooltjie in te rig.

Danksy jou vrygewigheid het hierdie houer-klaskamer dit vir ons moontlik gemaak om ’n 
additonele 20 kinders by Diepsloot te kon akkommodeer.

“It is such an excitement to us to have this container, especially on this Mandela Day. You 
know, we are really grateful to Mosaïek, to donate this, you know, to our Pre-School. It 
means alot. And you can also see the children, they are so excited because the problem is 
you know, the place was so crampy. Now this is going to make a huge difference.”
Abendenego Dlothi

“It is all about helping the children. I do not want to see the children on the street, so I 
wanted to accommodate more children.” Johanna Dlothi

“We are really blessed. God bless each and everyone” Abendenego Dlothi

W E E R E E N S  B A I E  D A N K I E  V I R  J O U 
T O E W Y D I N G  I N  D I E  F I N A N S I Ë L E  B Y D R A E .

Jul ondersteuning het so groot bydrae gemaak, om alles te kon doen wat tot stand gekom het. 
I N V E S T  V I D E O :  k l i k  h i e r

“Vir meer as 20 jaar is Mosaïek betrokke in verskeie informele woongebiede. Tans het 
ons meer as 80 gemeentes in hierdie woongebiede gevestig regoor die land. Hierdie 
gemeente in Palm Ridge is een van hulle wat hierdie jaar ’n gebou gekry het, waar hulle 
kan kerk-hou, maar dit word deur die week ook vir ander doelwiite en doeleindes gebruik.”
Gert Basson

“We started this church in a shack. God blessed us. Now we have a building to show, 
because God has been good. He has heard our cry. Since this building has been launched 
and celebrated, lots of people are coming in their numbers. But what we are grateful of is 
that church planting are amazing, touching lives of people. We are delighted to become 
a solution to this world and this community.” Jacob Mofokeng

“Baie dankie aan Mosaïek en Invest wat hierdie projekte moontlik maak.” Gert Basson

Kos maak ’n groot verskil in die lewens van die wat nie vir hulle self kan sorg en nie hulle situasie kon kies nie, die mees 
kwesbaarstes in die samelewing, kinders en seniors.

Opvoeding kan ook nie gebeur wanneer kinders honger is nie, en daarom verskaf ons daagliks maaltye by verskeie 
skole en gemeenskapsentrums. Ons FACT-kombuise het hierdie jaar reeds meer as 1.9 miljoen etes voorsien aan 
minderbevoorregtes.

https://www.youtube.com/watch?v=3ce4hEt_qXY

