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Algemeen doel 
We geloven dat elk kind in Nederland het recht heeft om de boodschap van verlossing in onze Heere Jezus Christus minimaal 
één keer te horen.  
 
Stichting IKEG heeft een drieledig doel: 

1. Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus onder niet gelovige kinderen zelf of door 
middel van andere gelovigen 

2. Het begeleiden van tot geloof gekomen kinderen in de grondprincipes van het geloof en 
3. deze kinderen in contact te brengen met Bijbelgetrouwe kerken. 

De Heere heeft aan ons niet de opdracht gegeven om alle schepselen te bereiken als dat onmogelijk was. (Marcus 16:15)  
 
Stichting IKEG wil hiertoe plaatselijke kerken en gelovigen motiveren, trainen en toerusten om onder de onbereikte 
kinderen de boodschap van verlossing bekend te maken. 
Om dit doel te bereiken, is het belangrijk dat we ons afvragen hoe we kunnen waarmaken dat alle kinderen deze 
boodschap horen. Naast al onze plannen die hieruit volgen is het ook belangrijk dat we D.V. schrijven, want de mens 
wikt maar God beschikt! 
 
In de komende jaren zal stichting IKEG werken aan de realisering van de doelstellingen door haar beleid te richten 
op de onderstaande speerpunten. 

1. Gebed 
Gebed is het belangrijkste aspect van ons werk. Dit betekent dat we ten eerste zelf de noodzaak inzien dat 
geestelijk werk Gods werk is. Hij beveelt ons “Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw 
hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw 
kleine kinderen, die van honger versmachten op de hoeken van alle straten." (Klaagliederen 2:19) 
 
Hoeveel te meer moet er gepleit worden voor het behoud van kinderen van een eeuwige verlorenheid. 
Geestelijke nood is erger dan lichamelijke nood, want het gevolg heeft eeuwige consequenties.  

2. Heldere positionering 
Stichting IKEG is sinds 1949 werkzaam in Nederland. Veel kerken en andere organisatie binnen onze doelgroep 
zijn te weinig op de hoogte van wie IKEG is en wat IKEG doet. Dit moet veranderen! Niet om IKEG als 
organisatie te bouwen, maar zodat kerken en organisaties weten dat wanneer zij ondersteuning, training en/of 
materiaal nodig hebben IKEG daarbij kan helpen.  
In een land met zoveel kerken en gelovigen, wil IKEG het bestaand kinderwerk van kerken tot dienst zijn door te 
adviseren op welke wijze dit werk verbeterd kan worden en te helpen een visie te ontwikkelen om nieuw 
kinderwerk op te zetten. 
 
IKEG tracht daartoe haar positie helder in te nemen in het netwerk van Nederlandse kerken en organisaties die in 
Nederland bezig zijn met kinderwerk. Deze opgave willen we onder meer realiseren door ondersteuning van 
lokale kerken door middel van training en beschikbaar stellen van literatuur en materiaal. 

3. Kinderwerk 
Stichting IKEG gelooft dat waar kinderen bereikt worden met de boodschap van de Bijbel en een relatie met God 
opbouwen, dit een geweldige impact kan hebben op hun omgeving. 
IKEG is ervan overtuigd dat persoonlijke contact de beste wijze is om kinderen te bereiken met het evangelie. 
Daartoe worden de komende jaren diverse clubs opgezet zoals: kerkelijke clubs, Goed nieuws clubs©, 5-daagse 
clubs, zomer openluchtclubs, kamp en tienerwerk. Dit wil IKEG bereiken door zelf deze activiteiten op te zetten 
en/of kerken en andere organisaties te stimuleren om deze activiteiten op te zetten. 
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Daarnaast wil IKEG de komende jaren zich meer gaan richten op andere communicatiemiddelen om niet gelovige 
kinderen te bereiken. Dit wil IKEG doen door meer in te zetten op de ´Bijbel correspondentie cursus´ en het 
gebruik van internet, bijvoorbeeld door middel van een Nederlandstalige versie van de website wondersurf.com. 
IKEG wil op een goede en verantwoordelijke manier bezig blijven met het werk onder de kinderen. Daartoe 
wordt zorg gedragen voor een verantwoordelijk beleid ter bescherming van de kinderen en kinderwerkers.  

4. Training 
Training is één van de meest waardevolle instrumenten die Stichting IKEG heeft om kinderen te bereiken. 
IKEG wil zich de komende jaren meer gaan richten op het geven en ontwikkelen van trainingen zoals de 
Basiscursus Kinderevangelisatie (BCK), Verdiepingscursus Kinderevangelisatie (VCK), evenals specifieke 
onderwerpen op het gebied van kinderevangelisatie. 

5. Literatuur 
Stichting IKEG heeft materiaal dat gebruikt kan worden bij kinderevangelisatiewerk. IKEG wil andere kerken en 
organisaties ondersteunen met goed bruikbaar materiaal. IKEG wil ook de komende jaren relevant materiaal 
ontwikkelen en beschikbaar stellen. IKEG is op zoek naar een literatuurcoördinator die dit hele proces kan 
begeleiden.  

6. Ondersteuning  
Om bovenstaande doelstellingen waar te kunnen maken en de werkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij IKEG 
optimaal te ondersteunen is het noodzakelijk dat IKEG haar ondersteunende activiteiten en faciliteiten 
(administratie, ICT, lay-out werk, voorbereidingen van trainingen, etc.) zo goed mogelijk op orde heeft. Hiertoe 
streven wij naar een nog efficiëntere en effectievere ondersteuning. 
 
 
Het is ons gebed dat, wanneer we in biddende afhankelijkheid van de Heere het werk doet zoals Hij ons geroepen 
heeft, dat Hij ons ook Zijn zegen en vrucht zal geven. 
 
 


