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Vind je vreugde
in het gewone!

“Eén van Zijn discipelen, Andreas, de broer
van Simon Petrus, zei tegen Hem: “Hier is
een jongetje, dat vijf gerstebroden en twee
visjes heeft, maar wat betekenen die voor
zovelen?” (Johannes 6:8 en 9)
Evgene
Bakhmutsky,
een
Russische
voorganger, had dit als thema in zijn studie
op de leiderschapsconferentie van het IKEG in
januari. Hij vroeg aan ons: “ Wie is, behalve de
Heere Jezus, de belangrijkste persoon in het
Bijbelverhaal van de vermeerdering van de
broden?” We kwamen met allerlei voorstellen.
Zijn verrassende antwoord was… de moeder
van dat jongetje?! Wat zou er gebeurd zijn
als ze niet het gewone had gedaan door zijn
lunch in te pakken? Zo alledaags en gewoon.
We vergeten dat ook dit hoort bij het
christen zijn. Zijn het niet juist de gewone
dingen die het belangrijkste zijn? Immers,
door die gewone daad van de moeder
kon de Heere Jezus het wonder van de
vermeerdering van de broden en visjes doen.
We willen allemaal zo graag buitengewone
dingen voor de Heere doen. Vele kinderen
bereiken, vele Goed Nieuws Clubs houden,
vele kinderen helpen om tot geloof te
komen etc. Op zich zijn dit mooie idealen,
maar men kan zó gericht zijn op resultaten
en het buitengewone, dat we de normale
gewone dingen uit het oog verliezen. Zo
kunnen we snel onze vreugde kwijtraken.
Moeten we ons niet minder gaan richten op
de resultaten – want die kunnen alleen door
de Heere bewerkstelligd worden, maar meer
op getrouw het gewone te doen? Krijgen we
dáárin nog onze vreugde? Ik geloof dat er
minder stress, burn-outs en onvrede zullen
zijn en er meer vreugde zal zijn als we dit
geheim weer terugvinden. Belangrijker nog …
er zal meer afhankelijkheid van de Heere zijn
voor de vrucht die Hij geeft op wat wij doen.
Moge de Heere ons, ook bij het IKEG, leren wat
onze juiste uitgangspunten en prioriteiten
zijn. Dat is nogal een grote uitdaging, vind ik.
Marius Storm

Partnerschap over de grenzen
De laatste week in januari zijn we met ongeveer 70 leiders van IKEG van Oost en West Europa bij
elkaar gekomen om opnieuw opgebouwd te worden vanuit Gods Woord. Door de onderlinge
contacten werden we bemoedigd en konden we met elkaar van gedachten wisselen over hoe de
toekomst eruit moet zien wat betreft het bereiken van kinderen. Het was zeker een van de beste en
meest inspirerende conferenties die ik mocht bijwonen sinds ik 30 jaar geleden bij het IKEG kwam.
De studies van dr. Paul Coulter over Filippenzen waren een schot in de roos. Zijn thema was het
partnerschap: naar het voorbeeld van Christus, in blijdschap, waarheid en tevredenheid! Ook kwam
dienend leiderschap aan de orde! Wat was het mooi om deze conferentie samen met Marco Baan
bij te wonen. Het werd duidelijk dat we als leiders bijzonder hechte partners zijn met het hart voor
het behoud van het kind!
We moeten kinderen het Evangelie over de Heere Jezus vertellen opdat ze gered kunnen worden.
Het is ook tijdens de conferentie duidelijk geworden dat we hierbij voor lastige uitdagingen komen
te staan. Er komen steeds meer andere zaken om de hoek kijken. Het hele transgender debat en
hoe we daar op een Bijbelse manier mee om moeten gaan kwam bijvoorbeeld aan de orde.
We kregen weer zoveel handreikingen en materialen die gebruikt kunnen worden om
juist in deze tijd de kinderen van vandaag te bereiken: websites voor kinderen, digitale
bijbelcorrespondentiecursussen, apps, materiaal voor clubwerk, etc. Maar dit vraagt weer om meer
mensen die bereid zijn hierbij te helpen. Wat zijn de mogelijkheden enorm! Hadden we maar meer
mensen! Komt u helpen? (Zie elders in deze nieuwsbrief ).
We zijn dankbaar om deel uit te maken van
een zo grote groep medewerkers die een
brandend hart hebben voor het behoud
van de kinderen in Europa! Bid alstublieft
voor het werk, de medewerkers en de
vrijwilligers die kinderen willen bereiken.
Marius Storm
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Stel je voor… er komt een mooie website waarop
kinderen interactief bezig kunnen zijn met Gods Woord
en de boodschap van het evangelie! Kinderen lezen
een stukje uit de Bijbel, vullen antwoorden digitaal
in en doen spelletjes die over een Bijbels onderwerp
gaan. En er is de mogelijkheid dat een kind een mentor
aangewezen krijgt die met het kind correspondeert
over zijn persoonlijke antwoorden. Dat zou geweldig
zijn, toch?
Er zijn veel argumenten om ons daar inderdaad voor in
te zetten:
1.
Kinderen: zitten gemiddeld genomen veel tijd op internet. Een goede, Bijbelse website
kan hen helpen God en de Bijbel te leren kennen.
2.
Ouders: bij veel christelijke ouders bestaat er behoefte aan een goede website die
bovenstaand doel heeft.
3.
IKEG: het zou een mooie vervanging zijn van de Bijbel Correspondentie Cursus die het
IKEG jaren heeft gehad.
Natuurlijk beseffen we dat dit geen vervanging kan zijn van het persoonlijke contact door middel van
bijvoorbeeld bijbelclubs. Maar het een kan het andere wél versterken. Daarom zijn we de afgelopen
tijd achter de schermen bezig geweest om dit te gaan realiseren. Wat is er al? Wat is er nog niet?
Op verschillende manieren hebben we binnen en buiten CEF gesprekken gehad over het bereiken van
de kinderen via de digitale weg. Onder andere spraken we met GlobalRize. Zij hebben veel digitale
bijbelcursussen voor volwassenen, maar nog niets voor de doelgroep kinderen. GlobalRize koppelt
aan elke cursist een mentor en dat is erg mooi. Binnen CEF Europa is er een website beschikbaar
én wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website waar we als IKEG héél enthousiast over zijn.
Marco Baan
Om deze plannen te realiseren zoeken we de komende weken mensen die het belang
inzien van kinderevangelisatie via internet. Het is kinderevangelisatie achter de schermen!
Zou u biddend willen overwegen of u ons hierin kunt helpen? Wie zoeken wij?
1.
2.
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Goede vertalers (E-N): De inhoud van de website moet uit het Engels vertaald
worden. Met uw inzet wordt de realisering van de website mogelijk! Daarnaast zijn
er vertalers nodig voor nieuw IKEG materiaal.
Betrokken mentors: U krijgt een of meer kinderen toegewezen met wie u gaat
corresponderen over de antwoorden op de vragen en misschien over persoonlijke
zaken. In uw eigen tijd en vanuit huis werkt u zo mee aan het kinderwerk.

Comité van aanbeveling:
De volgende mensen bevelen het werk van het
IKEG van harte bij u aan:
Ds. P. van Duijvenboden (PKN)
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

Giften

We zijn dankbaar voor de giften die we mogen
ontvangen. We willen de giftgevers graag
persoonlijk bedanken; maar door de beperkte
informatie op de bankafschriften is dit helaas
niet altijd mogelijk.

Wanneer u/jij hierin iets kunt betekenen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Even
Apeldoorn bellen…. Het IKEG-kantoor heeft het volgende nummer: (055) 542 37 31 of ga
naar de website www.ikeg.nl/contact of stuur een e-mail naar: info@ikeg.nl
IKEG Nederland

ikeg.cef

Agenda
6 april
7 april
16 april
23 april
28 april
4 mei
14 mei
26 mei
8 juni
1 juli
3-5 juli

09:45 uur bidstond op het IKEG kantoor
19:45 uur opfrisavond Zwolle
19:45 uur opfrisavond Alblasserdam
19:45 uur opfrisavond Eindhoven
19:45 uur opfrisavond Urk
09:45 uur bidstond op het IKEG kantoor
19:45 uur opfrisavond Zeeland
19:45 uur opfrisavond Veenendaal
09:45 uur bidstond op het IKEG kantoor
09:45 uur bidstond op het IKEG kantoor
IKEG kinderkamp Doetinchem

