Najaar 2019

IKEG 70 jaar in Nederland
“Want zij zullen horen...”
1 Kon. 8:42
Salomo bidt dit gebed tijdens de opening van
de tempel. Hij bidt voor de vreemdelingen
die niet tot Gods volk behoren. Hij vraagt
de Heere of Hij ook hun gebeden wil
verhoren, wanneer ze komen om Hem te
aanbidden, (vers 43) opdat alle volken van
de aarde Hem zullen kennen en vrezen!
Ook het IKEG heeft haar ontstaan te danken
aan het gebed. Het begon allemaal met de
biddende handen van de heer Overholzer
in Amerika. Hij voelde zich geroepen om te
bidden voor kinderwerkers in de oogst. Zo
ging hij iedere dag de wereldkaart over om
voor een land te bidden. Ook voor Nederland.
Dat gebed droeg vrucht! In 1949 kwam Mary
Tripp uit de Verenigde Staten naar Nederland.
Zij begon in Hilversum met het werk onder
kinderen en trouwde met de Nederlander
Herman van Brummelen. Samen hebben
zij diverse kinderwerkers mogen opleiden
en hebben zelf ook Bijbelclubs aan huis
gehouden. Vervolgens werden in steeds
meer plaatsen zulke Bijbelclubs gehouden.
In de loop van de tijd kwamen er nieuwe
werkers bij het IKEG. Het werk breidde zich
uit, materialen werden vertaald, nieuwe
literatuur werd ontwikkeld en er werden
overal trainingen gehouden. Maar het
belangrijkste is dat vele kinderen in vele
plaatsen in Nederland het Evangelie hoorden
én dat zij nog steeds horen over onze
Verlosser en Redder. We zijn er dankbaar
voor dat de Heere dit mogelijk maakt. We
mogen die mooie boodschap van redding
en verlossing in de Heere Jezus brengen
in clubs, zondagsscholen, openluchtwerk,
kampwerk en maken hierbij gebruik van onze
hulpmiddelen en onze literatuur. Wat zeventig
jaar geleden in Nederland begonnen is gaat
door onder leiding van onze Heere en Heiland.
We zijn dankbaar dat we in Zijn kracht en
met Zijn hulp dit werk kunnen voortzetten.
Uw steun, in gebed en financieel, is daarbij
onmisbaar geweest en is dat nog steeds!
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over
het werk van de afgelopen tijd en welke
plannen er zijn.
Marius Storm & Gerda Bastiaans

Kom aan boord!
In het weekend van 21 t/m 23 juni was het weer zo ver: het jaarlijkse kinderkampweekend. Het thema
van het weekend was ‘Kom aan boord!’ En zo kwamen er op vrijdagavond schippers, passagiers,
zeilsters, matrozen en schepelingen aan in Doetinchem. We waren gezegend met prachtig weer en
mochten met zijn allen genieten van mooie Bijbeluren, waardevolle stille tijd (voor anker)momenten,
hilarische spelletjes en -om in het thema te blijven - een verfrissende duik in het zwembad.
Tijdens de Bijbeluren hoorden we dat de Heere Jezus bij ons aan boord wil komen. We mogen leren
vertrouwen dat Hij degene is Die weet waar we heen moeten. We zijn dankbaar dat drie kinderen
hebben aangegeven de Heere Jezus als hun Verlosser aan te nemen. We waren met genoeg
bemanning op het schip, maar zonder Hem had ons kampschip niet kunnen varen.
Rosanne ten Cate

Bergen op Zoom (z.o.z.)
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Kerst Impact Tour (K.I.T.)

De Kerst Impact Tour is een combinatie van workshop en overdenking in het teken van Kerst, door
Anneke Breet en Marius Storm. Deelname is gratis. Opgeven via info@ikeg.nl
Programma:
Inloop, verkoop van materialen en ontmoeting.
Overdenking ‘Het eerste kerstfeest! Welk impact heeft het op de
kinderen van nu?’
Uitleg pakketten en aankondiging materialen.
Pauze met gelegenheid tot het kopen van kant en klare
kerstpakketten en andere materialen.
Verdere uitleg van de kerstpakketten, inclusief demonstraties.
Afsluiten, 22.00 uur, daarna verkoop van materialen.
Waar en wanneer:
1.
12 oktober: Lopikerkapel vanaf 13.30 uur
Start van de Kerst Impact Tour.
Speciaal programma i.v.m. 70 jaar bestaan IKEG, zie uitnodiging.
2.
15 oktober: Wemeldinge (Zeeland) vanaf 19.30 uur
Adres: Noordelijke Achterweg 67, 4424 ED Wemeldinge
3.
22 oktober: Apeldoorn vanaf 19.30 uur
Adres: PKN-gebouw, Zonnedauw 8, 7322 EC Apeldoorn
4.
29 oktober: Breukelen (’s morgens!!!) Vanaf 9.30 uur
Adres: De Bovenkamer, Poeldijk 9, 3621 CZ Breukelen
5.
29 oktober: Eindhoven vanaf 19.30 uur
Adres: gebouw Gereformeerde Gemeente, Plattelstraat 57, 5651 CR Eindhoven
6.
5 november: Goningen vanaf 19.30 uur
Adres: gebouw voor chr. samenkomsten, W.A. Scholtenstraat 20, 9712 KW Groningen
7.
7 november: Rotterdam vanaf 19.30 uur
Adres: gebouw Sionkerk, Romanohof 10, 3066 CE Rotterdam

CityKids Bergen op Zoom (openluchtclubs)

Najaar 2019

Internationaal KinderEvangelisatie 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. Kinderevangelisatie 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

Wat zijn we de Heere dankbaar voor de berichten die we ontvangen hebben over de verschillende
Openluchtclubs. We laten u even meegenieten van de nieuwe plaats waar openluchtclubs
werden gehouden: Bergen op Zoom. Dit gebeurde in het kader van het project CityKids.
We waren uiteraard heel benieuwd wie er zouden komen. “Denk je dat we aan 6 flessen
aanmaaklimonade genoeg hebben?” We keken om ons heen. Er was nog geen één kind. Over
10 minuten begon de club. Gelukkig zaten er toch even later zo’n 15 kinderen (waarvan de
helft van medewerkers weliswaar). Twee jonge kinderen bleven maar héél kort. De centrale
waarheid hing al klaar: “De Heere Jezus heeft alle macht.” We zongen 2 liedjes, Marco bad.
Daarna vroeg een jochie: “Wat betekent ‘amen’?” Toen het verhaal zou beginnen, begon het
toch wel serieus te regenen en te onweren. Met z’n allen doken we toen de pipowagen in,
waar de kinderen en sommige medewerkers precies in pasten. Het was krap en behoorlijk
donker, maar het ging goed! Het verhaal over de storm op het meer werd verteld en de Heere
Jezus Die de storm stilt. Er werd muisstil geluisterd, met volle aandacht door de hele groep.
Helaas gingen een aantal kinderen gedurende het programma weer weg.
En de volgende dagen? Sommige kinderen van de vorige dag kwamen terug. Er kwamen ook
nieuwe kinderen. De kinderen die kwamen, die bleven! en vertrokken niet voortijdig. Het weer
(regen en onweer) was geen verhindering voor de voortgang van het programma.
De samenwerking verliep uitstekend. Het programma voelde als een glijbaan: je gaat erop zitten
en je komt vanzelf beneden. Er waren 16 kinderen, waarvan de helft doelgroepkinderen. Het
Bijbelverhaal ging heel goed en er werd opnieuw zeer aandachtig naar geluisterd. Alle onderdelen
kwamen heel goed uit de verf! Samenwerken in goede harmonie geeft een ENORME vreugde!
En op de laatste dag waren er 30 kinderen. Het programma liep weer als een trein, met dank aan alle
medewerkers, waaronder ook steeds 4 tieners. De kinderen genoten elke dag van het zingen en van
de leuke sketches. De spelletjes sloegenn aan. Onder de Bijbelles over de barmhartige Samaritaan
werd er ook vrij goed geluisterd, gerekend naar de grootte en aard van de groep.
“Openluchtclub houden is minder moeilijk dan ik dacht,” was de conclusie van een medewerker
helemaal na afloop.
Anneke Breet

Locaties K.I.T.

