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God werkt, ook al weten we niet 
altijd wat Hij doet!

“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven 
alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig 
de kracht die in ons werkzaam is.” Efeze 3:20

Heeft u ooit ervaren dat u voor de Heere 
werkt en er toch zo weinig vrucht komt? Die 
ervaring hebben we inderdaad vaak, vooral 
hier in Nederland en Europa. We horen en 
merken steeds vaker dat het zó moeilijk is om 
in dit werelddeel het Evangelie door te geven.

Soms denk ik na over Efeze 3 en vraag me 
af: geeft de Heere meer dan wat we denken 
of bidden. Klopt dat wel? Toen herinnerde 
het verhaal van Jolanda (hiernaast) 
me aan een zeer belangrijke waarheid. 

Gods werk gaat door en we hoeven niet alles 
te weten. Hij hoeft geen verslag te doen 
van Zijn werk. Wat vaststaat is dat, ondanks 
wat we zien of weten, we erop kunnen 
vertrouwen dat God werkt en dat Hij Zijn 
koninkrijk bouwt. 

Dit verhaal bemoedigt ons heel erg– hopelijk 
u ook.

Marius Storm

De Heere is groot en doet grote werken!
Ter introductie: Ik werk op een Evangelische 
basisschool. Het is een school met ongeveer 370 
kinderen. De school is verdeeld in vier niveaus: 
groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

Ik werd gevraagd om deel te nemen aan het 
overleg in de paascommissie. Deze commissie 
had de taak om de Paasviering van de school 
te organiseren. Omdat ik nou eenmaal nog 
veel uren had die nog ingevuld moesten 
worden, kwam ik in de paascommissie 
terecht. Het was dus niet mijn plan, maar ik zie 
achteraf dat de Heere dit al voorbereid had! 

Ik kwam met het voorstel om aan alle kinderen 
van de school én aan de bezoekers tijdens de 
Paasviering als cadeautje een woordenloos 
boekje van het IKEG* te geven. Tot mijn 
verbazing was iedereen meteen enthousiast 
en ontstond uiteindelijk het idee om in de drie 
weken voorafgaand aan deze Paasviering, de 
kinderen voor te bereiden op het cadeautje 
dat zij zouden krijgen. De kinderen kregen 
dus uitleg over de kleuren voordat zij 
het boekje in ontvangst zouden nemen. 

Aanvankelijk was het plan dat de leerkrachten 
zelf deze drie weken elke dag een gedeelte van 
de uitleg van het woordenloos boek zouden 
geven. Ik kreeg het voorrecht om deze uitleg per 
leeftijdscategorie te schrijven aan de hand van 
de IKEG-handleiding van het woordenloos boek.
Terwijl ik deze uitleg per leeftijd aan het schrijven 
was, betwijfelde ik of elke leerkracht dit ware 
Evangelie wel werkelijk zou gaan vertellen… 

Helaas weet ik dat dit vaak niet het geval is. 
Maar de Heere opende nog meer deuren! 

Een collega kwam met het idee dat ík de 
uitleg mocht gaan geven in plaats van de 
leerkrachten! Ik kreeg op deze manier een 
prachtige en unieke kans om ALLE kinderen 
van de school het Evangelie te vertellen! En 
niet één keer, maar drie weken lang mocht 
ik elke dag aan één niveau van de school het 
Evangelie vertellen. Concreet betekent dit dat 
ik elke dag aan ongeveer 100 kinderen het 
Evangelie mocht brengen. Een groot voorrecht, 
voorbereid door een grote God!

Ik heb die drie weken enorm veel kracht van 
de Heere gekregen, want ik deed dit naast mijn 
fulltime baan. En werkelijk alle deuren werden 
geopend, want ik kreeg heel gemakkelijk 
vervanging voor de momenten dat ik niet voor 
de klas kon staan. En wat waren de kinderen  
betrokken en aandachtig aan het luisteren! Ze 
kwamen met prachtige, diepgaande vragen, 
mooie conclusies en vooral één meisje van 
ongeveer 10 jaar werd zichtbaar geraakt door 
Gods Woord. 

Er was ook tegenstand. Ik mocht niet 
bij de jongste kinderen spreken over 
het feit dat kinderen als zondaren 
worden geboren. Maar de Heere gaf veel 
wijsheid en hielp mij overal doorheen! 

(lees verder op achterkant)

Agenda
1 juli         9.30 uur bidstond op het  
  IKEG kantoor
5 augustus 9.30 uur bidstond op het  
  IKEG kantoor
12-14 augustus CityKids Bergen op Zoom
2 september  9.30 uur bidstond op het  
  IKEG kantoor
16 september      info avond VCK  Rotterdam 
23 september info avond VCK Apeldoorn

70 jaar IKEG
Op zaterdag 12 oktober willen we in 
het kader van 70 jaar IKEG een speciale 
trainingsmiddag in Lopikerkapel houden. 
Aansluitend heeft u de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een gezamenlijke 
maaltijd. Meer informatie komt in onze 
volgende nieuwsbrief en op de website. 

Iedereen van harte welkom!!



Internationaal Kinder-
Evangelisatie Genootschap 
 
Postbus 20029, 7302 HA  Apeldoorn
Telefoon:  (055) 542 37 31
E-mail: info@ikeg.nl
Internet: www.ikeg.nl
NL09 ABNA 0531 1203 09 of   
NL21 INGB 0003 1071 34 t.n.v. Stg. Kinderevan-
gelisatie te Apeldoorn

Comité van aanbeveling:
De volgende mensen bevelen het werk van het 
IKEG van harte bij u aan:
Ds. P. van Duijvenboden (PKN)
Ds. H.G. Ezinga, Amerongen (Refo Baptisten)
J.J. (Hans) Frinsel
Ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk (N.H.) 
Dr. R. van Kooten, Apeldoorn (HHK)
Mr. H.P. Medema, Apeldoorn (Vergadering)
Ds. A.W. Mol, Zwijndrecht (PKN)
Ds. J.R. Visser, Zwolle (Geref. kerk)
Ds. C.G. Vreugdenhil (Ger. Gem.)

De Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie 
Genootschap is de Nederlandse tak van het 
“Child Evangelism Fellowship”, dat wereldwijd 
samen met de kerken inzet om kinderen met het 
Evangelie van Jezus Christus te bereiken.
 
Het IKEG verzorgt trainingen, geeft materiaal uit 
en organiseert kinderclubs. De stichting wil de 
plaatselijke kerken en gemeenteleden stimuleren 
tot kinderevangelisatie en hen daarin bemoedigen 
en dienen. Het IKEG bestaat in Nederland sinds 
1949.
 
De giften aan IKEG zijn aftrekbaar. Onze ANBI 
status is bij de belasting bekend als: Stichting 
Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap
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Al 70 jaar actief in Nederland !

En uiteindelijk hebben tijdens de Paasviering vijf kinderen van groep 8 deze uitleg van het woordenloos 
boek verteld aan alle ouders en bezoekers. Op deze manier hebben ongeveer 800 mensen op de 
avond tijdens deze Paasviering het Evangelie mogen horen!

 
Jolanda Kats (oud cursist VCK)

 
*ter verduidelijking: het woordenloos boek is een boekje zonder woorden, bestaande uit vijf kleuren, 
waarvan elke kleur een deel van het Evangelie uitlegt.

Bergen op Zoom

Collega’s uit andere Europese landen ontmoeten

Estafetteloop
Om nog even door te gaan op dat thema 
van rennen…. De VerdiepingsCursus 
Kinderevangelisatie (VCK) kun je dan wel 
met een estafetteloop vergelijken. Wij, 
als cursusleiders, geven het stokje van 
kinderevangelisatie door aan de cursisten. 
Maar als er een tekort is aan teamleden, 
wordt de wedstrijd niet gewonnen!

Om die reden vragen we ook hiervoor uw gebed! In het afgelopen jaar was het aantal opgaven 
voor de VCK zó laag dat dit het starten verhinderde, zowel in het oosten, als in het westen én in het 
zuiden!!!
Echter … in de afgelopen week hielden we opnieuw een paar informatieavonden en de opkomst riep 
opnieuw vragen op! Het estafetteteam aan de kant van de cursisten behoeft dringend versterking! 
Na de zomer zijn er weer informatieavonden en wel in Rotterdam (16 september) en in Apeldoorn 
(23 september). Ook in Bergen op Zoom is een VCK-1 gepland (deze hopen we te spreiden over 2 
jaar, start 11 november) Bid met ons mee, dat ook door deze cursus het woord van de Heere mag 
rennen! En dat de Heere ‘renners’ zal sturen!
                                                                                                                                     Anneke Breet

We kozen, met ons bord eten, voor een 
tafeltje bij het raam met een prachtig 
uitzicht op de bossen bij het dorpje 
Schwäbisch Gmünd. Er kwam een 
echtpaar bij ons zitten en we begroetten 
hen in het Engels. Maar wat bleek, 
zij kwamen uit Rusland en spraken vrijwel geen Engels. Toch wilden we graag met elkaar 
praten; het zijn onze collega’s die in hun land onder kinderen werken! Wat fijn dat je dan met 
de vertaalmogelijkheid op je mobiel met elkaar van gedachten kunt wisselen over het werk.  
Gelukkig konden we ook in het Engels en Duits met vele collega’s uit andere landen praten. We waren 
op de conferentie voor Europese IKEG-werkers. Zo’n 250 mensen uit 38 landen waren naar Duitsland 
gekomen. We hebben prachtige en bemoedigende boodschappen uit Gods Woord gekregen o.a. 
over klagen in de Bijbel. Dat klagen naar God mag en dat dit ons leidt naar het eren van God; leest u 
bijvoorbeeld Psalm 77 eens. Ook hadden we iedere avond een Bijbelstudie over Lukas 10:2, waarin 
we opgeroepen worden om de Heere van de oogst te smeken om meer arbeiders in de oogst.  
Daarnaast was er informatie over het materiaal, CityKids, training en hoorden we van 
Gods werk in andere landen. Zo zijn we bemoedigd en opgebouwd en konden we 
ook delen over het werk hier in Nederland. De conferentie is met een gebedsavond 
afgesloten; zo bijzonder om ieder in zijn eigen taal tot dezelfde God te horen bidden. 
En nu is iedereen terug in eigen land, intussen biddend om meer arbeiders in de oogst.                                                                         
                                                                                                                                                                 Gerda Bastiaans

Het woord van de Heere rent!....op openluchtclubs!
Een belangrijke boodschap van de koning of generaal werd in vroegere tijden aan een renner 
gegeven, die zo hard mogelijk naar zijn bestemming moest rennen om de boodschap over te 
brengen. Als ik 2 Thess.3:1 lees, komt die renner in mijn gedachten!  Daar staat:“…dat het woord 
van de Heere zijn loop mag hebben…” In het Grieks staat daar namelijk  letterlijk ‘rennen’, dus dan 
lezen we: “… dat het woord van de Heere mag rennen…” Deze zomer ‘rent’  het woord van de Heere 
ook! En wel op openluchtclubs! (Bergen op Zoom, Antwerpen, Ede, Hoorn, Papendrecht, Kerkrade, 
Apeldoorn, Driebergen, Breda, Eindhoven)  Medewerkers van zulke clubs rennen ook heel wat af! 
Letterlijk, maar ook geestelijk, en op beide fronten kunnen ze ook ten val komen! 
Wilt u daarom bidden om bescherming? Voor het werk en voor de werkers en voor de kinderen. 
In het genoemde vers wordt dat ook gevraagd! “Verder, broeders, bidt voor ons, dat het woord van 
de Heere zijn loop mag hebben….”
                                                                                                                                                                       Anneke Breet

De enige overeenkomst tussen de Bible Belt 
en Bergen op Zoom? Beide beginnen met de 
B! Verder ligt Bergen op Zoom zó buiten de 
Bible Belt, dat je kinderwerkers met een hart 
voor buitenkerkelijke kinderen daar met een 
lantaarntje moet zoeken!  

Samen met die zeer enkele gelovigen hopen 
we als IKEG deze zomer een CityKids Project te 
houden en zo het evangelie aan te bieden, óók 
aan de kinderen in deze plaats. Op 12, 13 en 
14 augustus doen we dat door middel van een 
openluchtclub. Belangstelling? Bel Marco Baan 
06-57730038 of mail hem: acbaan@hotmail.
com 

Deze situatie heeft ook z’n weerslag op het 
starten van een VCK-1 aldaar, zoals eerder 
is gezegd. We blijven ervoor bidden. U ook? 
Zodat ook in Bergen op Zoom ‘het woord van 
de Heer mag rennen’!


