
Wisseling van de wacht 
Per 1 september hebben we het IKEG-leiderschap van Marius en Amanda over 
mogen nemen. Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even 
voorstellen: wij zijn Marco en José Baan en wonen in Alblasserdam. We zijn 
gezegend met 6 dochters: Naomi (18), Marylène (12), Rosalize (10), Anne-Laura 
(8), Cathelijne (5) en Emmely (1). 

Hoe zijn we bij het IKEG terecht gekomen? In 
2008 volgden we de VCK-1 in Sliedrecht als 
voorbereiding op kinderevangelisatie. Het 
onderwijs van de cursus sprak ons erg aan 
en we zijn daarna aan de slag gegaan met 
kinderevangelisatie in de stad Rotterdam. In 
2012 zijn we met ons hele gezin, toen nog 
4 kinderen, naar Zwitserland gegaan om de 
kinderwerk-opleiding van 3 maanden te volgen.  
Bij terugkomst zetten we onze focus op niet-
gelovige kinderen in ons eigen dorp en in 
Noord-Brabant. Zo mochten we de afgelopen 
jaren in de steden Breda, Eindhoven en Bergen 
op Zoom meebouwen aan kinderevangelisatie.  
 
De laatste jaren heeft Marco meer 
leidinggevende taken op zich genomen. In 
januari 2020 is Marco samen met Marius in 
Spanje geweest voor een leiderschapsweek van 

Europese IKEG-leiders. Het werd meer en meer 
duidelijk dat er een moment zou komen om het 
stokje officieel over te nemen. We zijn dankbaar 
voor het vertrouwen dat het bestuur en het 
team in ons heeft. Ook zijn we dankbaar voor 
het mentorschap van Marius in de afgelopen 
jaren. Dat hielp om zo langzaamaan naar het 
leiderschap toe te groeien. 
We willen jullie vragen om gebed en steun, voor 
ons als echtpaar en gezin. En ook om gebed 
voor het belangrijke werk dat stichting IKEG 
doet. Het gaat om het behoud van jonge levens. 
De strijd bij het verkondigen van de waarheid 
van het evangelie zal er niet minder op worden. 
Maar we mogen weten dat die strijd niet 
tevergeefs is. De overwinning staat vást!!         

Familie Baan
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“Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de 
hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat”  

Mattheüs 18:14

Nieuw land betreden 
in een onzekere tijd 
 
“Wees sterk en moedig, wees niet 
bevreesd en schrik niet voor hen 
terug, want het is de HEERE, uw 
God, Die met u meegaat. Hij zal 
u niet loslaten en u niet verlaten.” 
(Deuteronomium 31 vers 9) 

De tijd waarin we leven is een onzekere 
tijd. Niemand van ons weet hoe lang deze 
coronacrisis gaat duren. Er wordt zelfs 
gesproken over het nieuwe normaal. In ieder 
geval zijn er nog steeds volop beperkingen 
in het sociale en maatschappelijke leven. 
Of misschien gaat u ook persoonlijk door 
onzekere of moeilijke tijden. Het kan zijn 
dat u te maken heeft met ziekte, verdriet of 
andere zorgen. Wat is het dan gewéldig dat 
we onze troost mogen zoeken bij God. Hij 
Die zelf heeft beloofd dat Hij ons niet zal 
loslaten of verlaten. Het was Mozes die deze 
woorden mocht uitspreken namens God Zelf. 
In Deuteronomium 31:1 staat dat Mozes deze 
woorden tegen heel Israël heeft gesproken. 
Iedereen had het nodig deze woorden te 
horen. Jozua en het volk stonden voor een 
zeer zware opdracht. Ze kregen de opdracht 
om nieuw land te gaan innemen. God gaf ze 
bemoedigende woorden mee, maar deed ook 
een beroep op hun vertrouwen. Wees sterk en 
moedig! 

Nieuw land betreden heeft iets spannends en 
avontuurlijks. Wat ga ik tegenkomen, welke 
uitdagingen liggen er te wachten? Jozua 
moet dat gevoel ook hebben gehad toen 
hij als leider het beloofde land binnenging. 
Eén ding was hem in ieder geval heel erg 
duidelijk gemaakt: de grote en getrouwe 
God zou Jozua en het volk voorgaan en met 
hen meegaan. Dat moet hem enorme kracht 
hebben gegeven voor de taak waar God 
Jozua voor had geroepen. Dat nieuw land 
betreden, was een gezamenlijke opdracht. 
Daarin zie ik een link met kinderevangelisatie. 
Wees bemoedigd om door te gaan met uw 
belangrijke werk onder de kinderen. 

Marco Baan



Het IKEG in een nieuw jasje gestoken
Het is u ongetwijfeld opgevallen: deze nieuwsbrief is in een andere huisstijl 
opgemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van een verandering van lettertype en 
een toevoeging van andere kleuren en details.  

De veranderde huisstijl is ook op onze nieuwe website te zien. Als u op de website komt, zult u 
merken dat hij er fris uitziet en dat alles goed leesbaar is. Ook hebben we nieuwe items aan het 
menu toegevoegd, zoals ‘blog’ en ‘help mee’. De website proberen we actueel te houden door onder 
het kopje ‘Blog’ regelmatig nieuwe items te plaatsen die u kunnen helpen bij het kinderwerk. Een 
leuk weetje is dat reeds verschenen nieuwsbrieven ook gemakkelijk terug te vinden zijn, zodat u ze 
nog een keer kunt lezen. Mocht u nog suggesties hebben om de website nog meer te verbeteren, 
dan horen we dat natuurlijk graag. Stuur dan even een mailtje naar Petra van Dijken: petra@ikeg.nl         

Colofon 
 
Internationaal Kinder 
Evangelisatie 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. 
Kinderevan gelisatie te Apeldoorn 

De Stichting Internationaal Kinder-
Evangelisatie Genootschap is de 
Nederlandse tak van het “ChiId 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. 

Giften 
Giften aan het IKEG zijn belastingaftrekbaar. 
Onze ANBI status is bij de belasting 
bekend als: Stichting Internationaal Kinder-
Evangelisatie Genootschap.
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 niet altijd mogelijk.

Agenda

5 oktober  9.30 uur bidstond IKEG  
  kantoor 
5 oktober  19.45 uur informatie  
  avond VCK 1 Apeldoorn 
2 november 9.30 uur bidstond IKEG  
  kantoor 
7 december 9.30 uur bidstond IKEG  
  kantoor
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Tuinclubs, maar ook... 
We konden wel juichen! Tuinclubs, openluchtclubs, clubs in kerken en 
huizen, het ging deze zomer door!  

We weten van allerlei soorten clubs in minstens 27 plaatsen* waar oud-cursisten, collega’s 
en medewerkers van IKEG het evangelie mochten brengen aan kinderen, real & live! 
Hopelijk leidt dit ook tot veel vreugde in de hemel! Hopelijk waren er kinderen die verloren 
waren, maar gevonden werden door de goede Herder! 

Marco schrijft vanuit Bergen op Zoom: “De eerste dag verliep fijn! Het weer: de hele tijd 
heerlijk droog en zonnig! We zaten in een mooie grote tent van 3 bij 6 meter en zodra we die 
hadden afgebroken en alles hadden ingeladen, barstte er een fikse plensbui los. Er waren vijf 
echte doelgroep kinderen (moslim), de rest was van de plaatselijke gemeente of kinderen 
van leiding. Heel leuk was ook dat er vier tieners erg enthousiast meewerkten aan het pro-
gramma. Cole (15) had de hoofdrol met de rol van Koning Karel. Ook leerde hij de Bijbeltekst 
aan. Dat deed hij echt goed.”
*Eindhoven, Bergen op Zoom, Abbenbroek, Nieuwer ter Aa, Oud-Beijerland, Amsterdam, Kerkrade, Breda, 

Antwerpen, ’s Gravenpolder, Ede, Rotterdam, Apeldoorn en Hoorn

Anneke Breet


