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Huis-, tuin- en 
kinderentijd

“In het huis van een rechtvaardige is grote 
rijkdom...”  (Spreuken 15:6)

De tekst in Spreuken zegt dat in het huis van 
een rechtvaardige grote rijkdom is. Dat heeft 
alles te maken met de geestelijke rijkdom die 
we bezitten als we God kennen. 

De meeste Nederlanders zijn de afgelopen 
maanden vanwege de coronacrisis behoorlijk 
aan huis gekluisterd geweest. Ook mijn gezin 
en ik hebben daarmee te maken gehad. Hoe 
hebben wij de huis-, tuin- en kinderen-
tijd ervaren? Intensief, maar tegelijkertijd 
ook � jn om zoveel tijd met elkaar te kunnen 
doorbrengen. Geen volle agenda’s met 
afspraken, verjaardagen en verplichtingen. 
Alles kwam echt even tot stilstand.   
Velen van jullie moesten het moeilijke besluit 
nemen om tijdelijk de activiteiten voor de 
kinderclub of zondagsschool te staken. 
Sommigen van jullie hebben geprobeerd 
online contact te houden met de kinderen. 
Maar de kinderen op een beeldscherm zien is 
toch heel anders dan de kinderen real-life te 
ontmoeten. 
Ook voor het IKEG is het een tijd die veel 
veranderingen en aanpassingen met zich 
meegebracht heeft. Voor de VCK zijn we naar 
online bijeenkomsten overgegaan en ook de 
opfrisavonden voor kinderwerkers hebben 
digitaal plaatsgevonden. Hierover is in de 
nieuwsbrief meer te lezen.  Het IKEG-initiatief 
van ‘Bijbelteksten aanleren’ via YouTube 
� lmpjes is positief ontvangen. Het was leuk 
om te zien hoe kinderen en hun ouders 
hiermee aan de slag zijn gegaan.  
De zomer is normaal een geschikte tijd voor 
OpenLuchtClubs. De benodigde vergunning 
vanuit de gemeente zal daarvoor moeilijk 
te verkrijgen zijn. Daarom gaan we de 
komende tijd jullie helpen om in eigen 
tuin een Tuinclub te organiseren. Dat is een 
kleinschalige OpenLuchtClub waar je het 
evangelie deelt met buurtkinderen. Hoe 
mooi is dat!  Hiervoor tre� en we de komende 
weken de nodige voorbereidingen. Daar kun 
je in deze nieuwsbrief meer over lezen.

We bidden dat komende zomer er open 
tuinen zullen zijn waar kinderen de grote 
rijkdom gaan ontdekken van Gods Woord!  
Dan wordt de huis-tuin en kinderen-tijd in 
meerdere opzichten onvergetelijk…  

Marco Baan

Tuinclub
Sem (10) en Daphne (7) bellen aan bij de buurvrouw. Als de deur open gaat, haalt Sem zijn brie� e 
tevoorschijn en leest voor: “Buurvrouw, we willen graag een Tuinclub houden over twee weken, van 
maandag tot en met vrijdag. Hier in de burenbrief staat wat het is. Op de Tuinclub komen ook een 
paar kinderen uit de straat. We zingen wel wat liedjes, maar dat zijn er niet meer dan 5. De club is 
van 3 tot half 5 en daarna is het afgelopen.” Daphne geeft de brief aan de buurvrouw en vult aan: 
“We gaan ons best doen, dat u er geen last van hebt.”  “Ik zal hem zo gaan lezen. Leuk hoor!” zegt 
de buurvrouw. “ En wat is dat? Die Tuinclub?”  Sem geeft een kaartje aan de buurvrouw. “Dit is de 
uitnodiging die we voor de kinderen hebben gemaakt. Daar staat het op.” De buurvrouw kijkt even 
snel op het kaartje. “Mmm … ja, dat had ik kunnen weten … maar goed, als ik er geen last van heb, 
prima hoor. Veel plezier ermee!” Zo gaan Sem en Daphne de twee huizen aan weerszijden langs. 
Nu zijn de kinderen uit de straat aan de beurt. Myrthe van 12 doet nu ook mee en alle 7 kinderen 
uit de straat worden uitgenodigd.
 
Twee weken later, maandagmiddag 10 voor 3:  Op het pad naar de tuinpoort 
zijn met ductape 3 strepen op de stoep geplakt, met anderhalve meter afstand. 
Lente wordt door haar moeder gebracht, maar de andere kinderen komen zelf. 
“Móét dat?” schreeuwt Jayden, als Myrthe een phone prison voor z’n neus houdt. 
“Nee hoor, dat doe ik niet! Want als m’n moeder belt, moet ik hem aannemen, 
dat heb ik haar beloofd. Ik houd hem wel in m’n zak. Ik zal hem er niet uithalen.” 
Maar Myrthe houdt de uitnodiging omhoog. “Hier staat: “De Tuinclub is ‘mobiel-
vrij’. Als de club is afgelopen, krijg je hem weer terug! We zetten het geluid op 
‘aan’ en de phone prison staat hier. Dan kun je hem horen, als-ie gaat, en als het 
je moeder is die belt, mag je hem oppakken.” Met tegenzin deponeert Jayden 
zijn mobiel erin en loopt de tuin in.

Die middag en in de rest van de week wordt in de tuin van Myrthe, Sem en Daphne de Tuinclub 
gehouden. Elke middag, voordat ze beginnen met het klaarzetten van de club, gaan ze eerst met 
z’n vijven om de gebedskaart zitten en bidden ze voor de club en voor de kinderen die komen. 
Myrthe bidt voor 2 kinderen, dan Sem en dan Daphne. Ze helpen ook met klaarzetten en opruimen. 
Voor het eerst in hun leven horen Lente, Jayden en de 4 andere kinderen die middag over Zacheüs 
die gevonden werd door de Heere Jezus– een van de uitgenodigde kinderen kon niet. Ze zingen, 
bidden, luisteren naar het verhaal uit de Bijbel, leren Bijbelteksten en doen mee aan de quiz. De 
ouders van Myrthe, Sem en Daphne leiden de club en de kinderen helpen mee: ze spelen mee in 
de inleiding op de Bijbeltekst en ze houden de liedbladen vast. De tuin is bepaald niet groot, maar 
met 9 kinderen lukt het nét! 
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In het begin vinden ze het allemaal maar een beetje vreemd, maar langzamerhand 
raken ze op hun gemak. Jayden vergeet zijn mobiel, luistert aandachtig naar het 
verhaal en later stelt hij zelfs een vraag! Ja, de ene dag loopt het natuurlijk wel 
soepeler dan de andere... 
Aan het eind van de week, als de 6 kinderen – mét een aangeklede banaan en 
mooi boekje – de poort uitgegaan zijn, en alles opgeruimd is, danken ze de Heere. 
Is het niet alle moeite en werk waard geweest, dat deze kinderen de kans kregen 
om over de Heere Jezus en Zijn evangelie te horen? Zullen ze óók hun leven 
openstellen voor Hem, net als Zacheüs? 
Als ze er vragen over hebben, weten ze nu in elk geval waar ze kunnen aankloppen!

Het voorgaande is verzonnen. Maar het zou zómaar concrete werkelijkheid  kúnnen worden! 
Openluchtclubs zullen deze zomer niet of minder gehouden kunnen worden. Maar als alle gelovige 
vaders en moeders in Nederland hun tuin openzetten om een Tuinclub te houden …. wat kan er dán 
in Nederland gaan gebeuren??? 

Een Tuinclub in JOUW tuin! Het evangelie voor de kinderen uit JOUW straat! 
Doe je mee? Een 10-stappenplan.
1.  Bid de Heere om wijsheid: is het een goed idee om dit in jullie tuin te gaan doen? 
2.   Informeer in de gemeente waar je woont of er toestemming is voor zo’n initiatief. (Op een  
 coronabekeuring zit je immers niet te wachten) Bid hier ook voor.
3.   Schaf het pakket ‘Omgekeerd!’ aan bij IKEG: platenboek en handleiding (5 lessen) 
4.   Bestel de werkjesmap erbij (indien gewenst). 
5.   Voeg daar de Tuinclubko� er aan toe: grote, plastic map met aanvulling op pakket*
6.   Bekijk de � lmpjes van IKEG: een live demonstratie van een Tuinclub én 4 demonstraties van  
 de Bijbellessen in ‘Omgekeerd’*
7.   Volg de online ‘Stoomcursus Tuinclub’ van 2 avonden 
8.   Bereid de club voor met het draaiboek  in de Tuinclubko� er
9.   Houd de club, met inachtneming van de regels
10.   Dank de Heere voor al Zijn zegeningen in die week!
* beide beschikbaar vanaf 15 juni 2020

Stoomcursus Tuinclub: 
Duur: 2 avonden: dinsdag 23 juni en dinsdag 7 juli 2020
Locatie: online, per Zoom, t.z.t. krijg je een link toegestuurd. 
Tijd: 19.45 uur start, tot 22.00 uur 
Kosten: gratis, een gift is welkom
Aanmelding: www.ikeg.nl onder ‘Agenda’ 

Inhoud van de Tuinclubko� er: 
Liedbladen – liedteksten en gitaargrepen – kaarten met clubregels – programmapicto’s 

– centrale waarheid van elke les (in het groot) – 3 Bijbelteksten (in het groot) – 
gebedskaart  - map met: suggesties voor ijsbrekers, invulrooster, draaiboek, burenbrief, 

uitnodiging voor kinderen, phone-prison-wikkel, beloningssysteempje, zonneklep (j + m), 
gebedsaanmoediging om uit te delen aan bidders.

Opfrisavonden ‘Gods kracht’
Niet zo spannend als thema? Dat bleek anders uit te pakken. Zowel sprekers als luisteraars raakten 
onder de indruk van Gods kracht! 
Ook al verliepen de avonden online en niet fysiek – ik moest afzeggingen doen voor 6 locaties! – 
we ervoeren toch zegen! Ook konden nu cursisten aanschuiven die anders niet hadden kunnen 
meedoen! Ze kwamen overal vandaan. De sfeer was goed en de opkomst ook!
Het eerste deel van de avond maakte duidelijk dat in God alle kracht is gelegen, óók in 

kinderevangelisatie!
Het tweede deel bestond uit de demonstratie van de 
bijbelles over de uitstorting van de Heilige Geest en 
verdere suggesties op het gebied van Pinksteren. 
Zullen veel kinderen gemerkt hebben dat hun 
kinderwerkers (of ouders) opgefrist én aangevuurd 
waren door de kracht van de Heilige Geest? 
                                                                                                                                                      
                                                                                     Anneke Breet

23 juni 19.45 uur stoomcursus tuinclub 
 (1e deel)

7 juli 19.45 uur stoomcursus tuinclub 
 (2e deel)


