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Ongehinderd
Weet u hoe het boek Handelingen
eindigt? Met een bijzonder woord:
ongehinderd. Paulus zit gevangen,
maar heeft ondertussen de vrijheid
om het Evangelie te verkondigen aan
een ieder die bij hem in huis komt.
Ook schrijft hij verschillende brieven: Efeze,
Filippenzen, Kolossenzen en Filemon. Gods werk
gaat door, ondanks de hindernissen die er zijn!
Ja, het is waar: terugkijkend op 2020 wáren er
hindernissen. Kinderclubs zijn (tijdelijk) gestopt
en het IKEG-kamp is voor het eerst in jaren niet
doorgegaan. Daar moeten we onze ogen niet
voor sluiten. Tóch willen we kijken naar hoe God
ons genadig is geweest en ons de kracht gaf om
door te gaan. Ik noem zeven voorbeelden van het
werk binnen het IKEG dat in 2020 ongehinderd is
doorgegaan:
1. Gebed kon ongehinderd doorgaan. De

Even voorstellen...
Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst. Wij hebben een dochter Suus (1508-2014) en een zoon Gijs (09-02-2017). In 2015 heeft God ons geroepen om
voortaan ons leven in dienst van de Heere te stellen, om dienstbaar te zijn in Zijn
Koninkrijk.

maandelijkse bidstonden vonden veelal online

Breda

Wij hebben gemerkt dat God ons roept om ons

plaats. Er waren sinds tijden meer bidders tijdens de

Na een Bijbelschoolopleiding van 2 jaar wonen

meer te gaan richten op kinderen en tieners.

online wereldwijde gebedsdagen. Wát een zegen.

wij sinds november 2017 in Breda. Wij hebben

Vanuit de kinderclub zijn er verschillende

2. Zomerwerk: in de zomer zijn er veel

gezocht naar Gods wil voor ons leven en zijn

tieners die ‘te oud’ worden voor de kinderclub,

Open

doorgegaan.

ervan overtuigd dat Hij ons wil gebruiken in

maar nog steeds graag Bijbels onderwijs willen.

De leiderschapsoverdracht in september

Breda. In december 2017 zijn we begonnen met

Onze ervaring met deze leeftijd is nog niet zo

van het echtpaar Storm naar het echtpaar Baan.

een KinderBijbelClub bij ons in de woonkamer.

groot, maar we verlangen er wel naar om deze

4. Het echtpaar van der Horst heeft zich recent

Een jaar lang hebben we twee zusjes mogen

kinderen te (blijven) onderwijzen en begeleiden!

gevoegd bij het IKEG-team. Wat een bemoediging!

onderwijzen en inmiddels is dit uitgegroeid

In het kort betekent dit dat wij ons werk zullen

5.

nieuwe

tot een KinderBijbelClub met gemiddeld 12

voortzetten en, waar mogelijk, zullen uitbreiden.

media

kinderen. In de zomervakantie organiseren

Het werk zal langzaamaan moeten groeien.

zorgen ervoor dat kinderevangelisatie meer

wij een VakantieBijbelClub. Deze club duurt 4

Eerst dichtbij, in onze woonplaats, en dan verder

onder de aandacht kon worden gebracht.

dagen en wordt gehouden in de laatste week

in de regio. We verlangen ernaar dat ons werk

6. Nieuwe vormen van kinderwerk werden ingezet

van de zomervakantie.

in de kinderclub zal worden uitgebreid met een

3.
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van
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social

om kinderen te bereiken. Eerst de tuinclubs en

tienerclub. Eerst in de Heuvel (wijk in Breda),

recent is de Kids Bijbel Cursus online gegaan.

IKEG

maar ook op andere plaatsen.

7. Trainingen zijn doorgegaan. De VCK-1 is per

Sinds de eerste kennismaking in 2017 zijn wij

We hebben gezien hoe God het kinderwerk

september weer gestart. Ook volgde Emma

steeds meer betrokken geraakt bij het IKEG. We

zegent en ons wil gebruiken om kinderen en

Gouman van september tot december de 3

hebben inmiddels de training VCK-1 afgerond

tieners te bereiken met het heerlijke evangelie!

maanden durende opleiding bij IKEG Duitsland.

en zien uit naar de rest van de training voor

Ze wil zich bij terugkomst inzetten voor

het IKEG. Sinds oktober 2020 mogen wij ons

kinderevangelisatie.

officieel werkers van IKEG noemen.

Familie van der Horst

Oók voor 2021 stellen we ons vertrouwen op onze
God en Vader, zodat het evangelie ongehinderd
aan kinderen doorgegeven zal worden. Totdat Hij
komt!

Marco Baan

“Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs
over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid,
ongehinderd.” Handelingen 28:31

Wereldwijde gebedsdagen
Wereldwijd werd in de eerste week van november voor kinderen en
kinderevangelisatie. Vanwege corona kozen we er in Nederland voor om online
te bidden.

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.
Kinderevangelisatie te Apeldoorn
Giften
Giften aan het IKEG zijn belastingaftrekbaar.
Onze ANBI status is bij de belasting
bekend als: Stichting Internationaal KinderEvangelisatie Genootschap.
We zijn dankbaar voor de giften die we

Onze verwachting was dat hierdoor méér mensen konden meedoen. En dat is ook uitgekomen: er

mogen ontvangen. We willen de giftgevers

waren zo’n dertig bidders die online hebben meegebeden. Dit jaar hadden we ook voor het eerst een

graag persoonlijk bedanken; maar door de

kinderbidstond. Met negen kinderen hebben we een fijne gebedstijd gehad. Hieronder wat reacties

beperkte informatie op de bankafschriften is

na afloop.

dit niet altijd mogelijk.

“We vonden het fijn om samen met andere kinderen te kunnen bidden, voor alle kinderen en

Financiën IKEG

kinderclubs over de hele wereld!” - Harmen en Wiebe van ’t Hof, Spijkenisse
“De wereldwijde gebedsdag was fijn omdat er op dat moment een grote verbondenheid merkbaar
was en een eenheid in het dienen en volgen van onze God. Hij is de Hoorder van het gebed!” - Joke
Knap, Mikebuda, Hongarije
“Ik deed mee aan de wereldwijde gebedsdagen omdat onze hoop en verwachting voor het
evangelisatiewerk in onze God alleen is. En het is zo belangrijk en bemoedigend om hierin met elkaar
verbonden te zijn. En de kinderen vonden het heel mooi om met de andere kinderen online te bidden.”
- Fam. Van Dijke, Tholen

Bij dezen willen wij u hartelijk bedanken voor
uw betrokkenheid bij het werk van het IKEG
waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
In 2020 hebben we mede door uw steun
en gebed kinderen met het Evangelie van
Jezus Christus mogen bereiken. Als Stichting
IKEG zetten we ons werk straks in 2021
graag voort! Wilt u ons het komende jaar

Literatuurnieuws:
De aartsvaders - Gods plan gaat door
Een serie Bijbellessen met platenboek, handleiding en een uitgebreid
pakket met hulpmiddelen!

daarbij blijven ondersteunen? Wij zijn een
geloofszending en zijn voor ons werk volledig
afhankelijk van uw gift.
Een gift kan worden overgemaakt naar NL09
ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stichting IKEG, het
IKEG beschikt over een ANBI status.
We wensen u allen Gods zegen toe voor
2021!
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Agenda
Van 26 december t/m 3 januari zal het IKEG
De serie bevat vijf lessen: les 1: De toren van Babel; les 2: Het geloof van Abram; les 3: God is
trouw; Hij houdt Zich aan Zijn beloften; les 4: God geeft een beeld van de beloofde Verlosser;
les 5: Gods plan gaat verder met Jacob.

kantoor fysiek gesloten zijn.
4 januari		

9.30 uur bidstond IKEG

		kantoor

In de handleiding staan deze vijf Bijbellessen, met bij elke les een quiz, een

1 februari		

activiteit, programmasuggesties en een uitleg bij de Bijbeltekst. Nieuw daarbij

		kantoor

is een hulpmiddelenpakket met daarin voor elke les: de Bijbeltekst, de Centrale

1 maart		

Waarheid,

		kantoor

een werkje

voor jongere en een voor oudere kinderen. Dit alles in kleur!

Alle artikelen zijn te verkrijgen via onze webshop op www.ikeg.nl/webshop.

Gerda Bastiaans

9.30 uur bidstond IKEG
9.30 uur bidstond IKEG

