Project 86803: Engelstalig kinderwerk
Omschrijving
In Nederland zijn veel internationale, Engelssprekende gemeenschappen. Het is erg belangrijk om
ook de kinderen in deze gemeenschappen te bereiken met het Evangelie.
Het project Engelstalig kinderwerk is hierop gericht en kent de volgende aspecten:
– Kinderclubs houden en begeleiden.
– Trainingen verzorgen, waarbij Engelstalige kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen
volgens de methode van IKEG.
– Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
– Kinderen in contact brengen met internationale kerken en gelovigen.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl De persoon verantwoordelijk voor dit project is Wilna Shaw
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Engelstalig kinderwerk of Project 86803

Project 86805: Ontwikkeling kinderwerk Zuid-Nederland
Omschrijving
In Zuid-Nederland zijn weinig protestantse kerken. De bestaande kerken hebben behoefte aan
ondersteuning in kinderevangelisatie. IKEG helpt ze hierbij.
Het project ontwikkeling kinderwerk Zuid-Nederland richt zich erop kinderen in Zuid-Nederland te
bereiken met het Evangelie. Dit gebeurt door:
– het werk van IKEG bekend te maken in de kerken in Zuid-Nederland.
– 5-daagse clubs of een vakantiebijbelweek te houden.
– waar mogelijk te starten met wekelijkse of maandelijkse clubs.
– kinderwerkers te trainen om kinderwerk te doen volgens de IKEG methode en hen hierbij te
begeleiden.
– Evangelisatiemateriaal te verspreiden onder kinderen, hun ouders en de kinderwerkers.
– Kinderen in contact te brengen met lokale kerken en gelovigen.
De persoon die verantwoordelijk is voor dit project is Marco Baan.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Ontwikkeling kinderwerk Zuid-Nederland of Project 86805

Project 86809: Bijbelonderwijs en promotie
Contactpersonen: Marius & Amanda Storm

Omschrijving
Dit project heeft ten doel om namens IKEG grondige Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Dit wil de identiteit,
geloofsverklaring en uitgangspunten van het IKEG bewaken, verder bekend maken, overeenkomstig ermee - advies te
geven aan het werk en ander werkers.

Bijbelonderwijs:








Grondig studie en onderzoek naar de waarheid en toepasbaarheid van de Bijbelse principes in de
samenleving.
Onderzoek naar en implementering/toepassing van deze principes voor volwassenen en kinderen en jeugd.
Mentorschap aan potentiële leiders en opleiding van mensen die het doel verder uit zullen/kunnen dragen.
Onderwijs te geven over Bijbelgetrouw uitleg van het Woord en evangelie aan kerken en gelovigen nationaal
en internationaal.
Onderwijs te geven aan gelovigen, kinderwerkers, jeugdwerkers en gemeenten over Bijbelsverantwoord
uitgangspunten en Bijbels uitleg in kinderwerk en jeugdwerk.
Waar nodig en mogelijk ook kinderen en jeugd te onderwijzen in deze principes om praktijkervaring op te
doen.
Materiaal die waar mogelijk ook voor publicatie beschikbaar gesteld kan worden.

Promotie






Dit project en het werk van IKEG bekendheid te geven onder belangstellenden nationaal en internationaal.
Netwerken aan te gaan om het doel te bereiken.
Bekendheid te geven en waar mogelijk samen te werken de Bijbelse boodschap door te geven.
Contacten te onderhouden met de internationale leiders van IKEG, Veritas, NKA, Bijbelscholen enz. om
zodoende de grondprincipes van Gods Woord te beschermen zelfs buiten de grenzen van Nederland.
Zoeken, opleiden, coachen en promoten van nieuwe vaardige personen die het werk verder kunnen
uitdragen.

Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar :
IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Met vermelding van: project Bijbelonderwijs & promotie of project 86809

Project 86811: Kinderwerk in het Midden-Oosten
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.
Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn
vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord.
Het project Kinderwerk in het Midden-Oosten heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met
het Evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
= Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
= Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
De pesoon verantwoordelijk voor dit project is Rob de Bruin
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09ABNA0531120309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Midden-Oosten of project 86811

Project 86814: Toerusting
Omschrijving
Dit project omvat het coördineren, begeleiden en houden van trainingen (VCK, Basis en andere).

Aspecten van dit project.
1)
2)
3)
4)

Het werk van IKEG bekendmaken.
Trainingen organiseren en trainers scherp houden.
Direct kinderwerk doen en begeleiden om op de hoogte te blijven van de praktijk.
Nazorg doen voor mensen die trainingen gevolgd hebben en contacten met hen
onderhouden.
5) Literatuur verspreiden.
6) Contacten leggen met kerken en gelovigen die de geloofsverklaring en principes van IKEG
onderschrijven.
De persoon die verantwoordelijk is voor dit project is Anneke Breet.
Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar :
IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Met vermelding van: Project Toerusting of project 86814

Project 86815: Kinderwerk Antwerpen
Omschrijving
Dit project heeft ten doel om kinderen in de stad Antwerpen te bereiken met het Evangelie.
In Antwerpen zijn weinig protestantse kerken. Deze kerken hebben behoefte aan ondersteuning bij
kinderevangelisatie. IKEG biedt deze ondersteuning.
Het project ontwikkeling kinderwerk Antwerpen omvat:
– het bij de kerken bekend maken van het werk van IKEG.
– het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en, indien mogelijk, wekelijkse clubs.
– het verzorgen van trainingen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen
volgens de methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
– het verspreiden van evangelisatiemateriaal onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
– het in contact brengen van kinderen met lokale kerken en gelovigen.
De persoon verantwoordelijk voor dit project is Anneke Breet
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Antwerpen of Project 86815

Project 86825: Kinderwerk Oekraïne
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.
Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn
vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord.
Het project Kinderwerk Oekraïne heeft als doel om de kinderen in Oekraïne te bereiken met het
evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij zij worden begeleid in de praktijk.
– Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en de kinderwerkers.
– Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Oekraïne of project 86825

Project 86827: Kinderwerk in Frankrijk
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke
doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het
project Kinderwerk in Frankrijk heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met het Evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
= Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
= Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09ABNA0531120309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Frankrijk of project 86827

Project 86836: Project CityKids
Omschrijving:
Dit project heeft ten doel om stadskinderen te bereiken met het Evangelie door middel van
eenmalige of wekelijkse activiteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar betrokkenheid vanuit
kerken/gemeenten, zodat het echt een project wordt van zo'n kerk/gemeente (en niet allereerst en
alleen van IKEG)

Aspecten van dit project:
1.

Vrijwilligers: Zij voeren de activiteiten uit, en zijn van tevoren zijn toegerust door IKEG.

2.

Materialen: Er worden nieuwe materialen ontwikkeld, te gebruiken bij de diverse activiteiten.
(Bijbellessen, kinderboekjes, trainings- en promotiemateriaal en audiovisuele middelen, zoals
presentaties en videoclips).

3.

Toerusting: IKEG zorgt voor toerusting en training voor kerken en individuele christenen, om aan
de slag te gaan met City Kids.

4.

Tijdspad: 2016: Start van de voorbereiding. Zomer 2017: Actie vindt plaats.
Najaar 2017: Evaluatie. Daarna: voortzetting van het project; het zal een blijvend karakter
houden binnen het IKEG.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Marco Baan.
Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar :
IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project CityKids of project 86836

Project 86840: Kinderwerk West Kaap Zuid-Afrika
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke
doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het
project Kinderwerk in West Kaap Zuid-Afrika heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met het
Evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
= Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
= Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
De persoon verantwoordelijk voor dit project is Esther Visser-Slobben.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk West Kaap Zuid-Afrika of project 86840

Project 86841: Kinderwerk in Albanië
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke
doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het
project Kinderwerk in Albanië heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met het Evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
= Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
= Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
De persoon verantwoordelijk voor dit project is Wilna Shaw.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Albanië of project 86841

Project 86843: Kinderwerk Centraal Aziatische Republieken
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke
doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het
project Kinderwerk Centraal Aziatische Republieken (de zogenaamde “ Stan-landen”) heeft als doel
om de kinderen daar te bereiken met het evangelie. De “Stan-landen” vormen een groep van zeven
landen in Centraal Azië, waarvan de namen (in het Engels) eindigen op Stan. Het woord Stan komt
oorspronkelijk uit het Perzisch en betekend “land”.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
– Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
– Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
– Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
– Kinderen in contact brengen met lokale kerken en gelovigen.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Centraal Aziatische Republieken of project 86843

Project 86845: Kinderwerk in Israël
Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot
geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo'n belangrijke
doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het
project Kinderwerk in Israël heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met het Evangelie.
Dit project kent hiertoe vier aspecten:
= Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse
clubs.
= Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de
methode van IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
= Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
= Kinderen in contact brengen met lokale kerken.
Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Project Kinderwerk Israël of project 86845

Project 86854: Hulp voor vluchtelingen
Omschrijving
Dit project heeft ten doel om kinderen, die in Nederland als vluchtelingen neergestreken zijn, met
het evangelie te bereiken.

Aspecten van dit project.
1) Het verstrekken van literatuur , waarin het evangelie duidelijk wordt uitgelegd.
2) Het geven van hulp die erop gericht is hen te helpen zich aan te passen in Nederland.
3) Het ondersteunen van werk dat onder hen gedaan wordt.
De persoon verantwoordelijk voor dit project is Wilna Shaw.
Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar :
IBAN: NL09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Met vermelding van: Hulp voor vluchtelingen of project 86854

Project 86864: Literatuurontwikkeling voor Nederland
Omschrijving
Dit project heeft ten doel om CEF-literatuur, vanuit alle talen, beschikbaar te maken voor IKEGNederland.

Aspecten van dit project.
1) IKEG materiaal, zoals Bijbellessen, cursusmateriaal enz. geschikt te maken voor Nederland
door dit te vertalen en te corrigeren
2) Een website te ontwikkelen en te onderhouden waar kinderwerkers dit materiaal kunnen
vinden.
3) Het schrijven van nieuwe lessen en ander materiaal voor kinderwerk.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Marius Storm.
Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar :
IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Met vermelding van: Literatuurontwikkeling voor Nederland of project 86864

Project 86866: Hongarije tijdschrift Oromhir
Omschrijving
Door het IKEG in Hongarije wordt 2-maandelijks het tijdschrift Oromhir (Hongaars voor Goed Nieuws)
uitgegeven. Dit tijdschrift wordt breed verspreid onder kinderen, ouders, kinderwerkers en
zondagsscholen om kinderen bekend te maken met het goede nieuws van Jezus Christus.
De uitgave van Oromhir is afhankelijk van giften.
Helpt u mee de uitgave en verspreiding van dit tijdschrift te ondersteunen, zodat hiermee de
kinderen in Hongarije bereikt worden met het Evangelie?

Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar
info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie.
Onder vermelding van: Oromhir Hongarije of Project 86866

