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“Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn
voetstappen” (Spreuken 16 vers 9)

Beste partners in onze bediening,
Wat fijn dat u/jij op de hoogte wilt blijven van ons werk onder de kinderen in Nederland. We danken je voor de steun in het afgelopen jaar! In het afgelopen jaar is er
veel gepasseerd. Hoog tijd voor een nieuwsupdate. Veel leesplezier!
Een voetstap in het zand...
In januari maakte ik (Marco) deze foto van mijn voetafdruk aan het strand van Comarruga (Spanje). Dat was tijdens de Europese IKEG-leiderschapsconferentie die Marius Storm en ik bezochten. De foto kreeg in de loop van het jaar wel meerdere betekenissen. De golven van de coronapandemie die de hele wereld overspoelden. De
voetstap in het zand die de kwetsbaarheid van ons als mensen heeft laten zien. Maar
ook de wolken en de zon daarachter als blijk van Gods trouw. Want ondanks alle
moeilijkheden hebben wij als gezin ervaren dat Gods werk ongehinderd door is gegaan. God is ook in 2020 niets uit de hand gelopen! Hij is het Die op de troon zit en
van daaruit regeert. Ondanks alle moeilijkheden hebben we lichtpunten gezien. Ook in
ons werk onder de kinderen! Nieuwe initiatieven zijn ontstaan en nieuwe stappen werden gezet. Dat geeft hoop en vertrouwen voor het nieuwe jaar 2021!
Door corona ontstond het idee om Tuinclubs te houden. Op de foto
linksboven zijn
we bezig met een
demonstratie zodat
kinderwerkers een idee kregen van zo’n tuinclub.
Ook hebben we
meegewerkt met
verschillende
Open Lucht Diensten. Rechtsboven is in Giessenburg tijdens een
bijbelles voor kinderen.

Mei: Tuinclubs

Januari: Spanje

Juli: Open Lucht Diensten

Linksonder was
het moment van
de overdracht van
het leiderschap.
Rechtsonder
is
José bezig met de
bijbelstudie van
de Girls Only Club
in Alblasserdam,
net voor kerst.

September: overdracht

December: Girls Only

2021: Op stap met nieuwe IKEG-werkers...
Een van onze taken in het nieuwe jaar zal zijn om de nieuwe IKEG-werkers in te werken. Afgelopen maanden hebben we namelijk 3 nieuwe collega’s mogen verwelkomen! In september voegden Folkert en Marjolein van der Horst zich bij het team. Zij
richten zich op evangelisatie onder kinderen en tieners in de stad Breda. We kennen
elkaar al langer via de Bijbelschool Gospel Mission en via het kinderwerk.
Vanaf januari start Emma Gouman als nieuwe kinderwerker. Zij is recent in Duitsland
geweest voor de IKEG-opleiding en gaat in het nieuwe jaar beginnen. Jullie zullen
begrijpen dat dit een hele grote bemoediging is voor ons en voor het hele IKEG-team.
Ook in deze tijd zijn jonge mensen bereid om de roepstem van de Meester te gehoorzamen om in Zijn wijngaard te werken. We zijn benieuwd wat de Heere God er
mee voor heeft om juist nu nieuwe werkers toe te voegen. Bidden jullie voor hen?
2021: Op stap met de KidsArk...
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met een nieuw project: de KidsArk. Het is
een voormalige bouwkeet op wielen die we voor het ICF-werk onder vluchtelingen
hebben gebruikt. Ook hebben we de pipowagen gebruikt tijdens zomeractiviteiten.
Afgelopen tijd rijpte het verlangen om de wagen wat
“kindvriendelijker” te maken en
op andere manieren te gaan inzetten. Robert, een talentvolle
jongeman op het gebied van
schilderingen, was bereid om
ons daarin te helpen. Na een
grondige schoonmaakbeurt is
hij aan de slag gegaan om er
een KidsArk van te maken.
Prachtige dieren en een mooi
logo maken het tot een mooi
geheel. Het biedt veel mogelijkheden in het werk van kinderevangelisatie. Denk aan kleinDe KidsArk
schalige kinderclubs en ook
kunnen we ermee rond toeren
om op nieuwe plekken kinderen te bereiken. Voor 2021 willen we ook een nieuwe
stad uitzoeken voor het project CityKids. In deze stad kan hij ook een herkenbaar
straatbeeld gaan worden. Bidden jullie mee voor zegen?
Gezinsupdate: de eerste stapjes van Emmely...
Emmely maakte na 14 maanden de eerste stapjes. De stapjes werden steeds minder
wankelig en inmiddels moet je moeite doen om ze bij te houden… De kinderen kunnen niet wachten tot het zwembad in Alblasserdam weer open gaat. Cathelijne om
zwemles te krijgen en Anne-Laura en Rosalize om weer naar reddingsbrigade te
gaan. Rosalize zit in het laatste jaar van de basisschool en gaat na de zomervakantie DV naar het voortgezet onderwijs. Een leuke maar spannende stap. Marylène
doet erg haar best in de 2e klas van het Driestar College. De afgelopen maanden is
gebleken dat één van haar nieren niet goed functioneert. We wachten nu op een datum van de operatie. Willen jullie bidden dat de operatie mag slagen en het herstel
daarna voorspoedig mag verlopen? Naomi zit in haar laatste jaar van het praktijkonderwijs van de Marnix en mag na de vakantie starten bij een bloemist. We hopen dat
dit een duurzame werkplek mag
worden.
De kerstdagen en de eerste week
van de kerstvakantie hebben we
doorgebracht in Holten (Ov.). We
hebben daar heel erg genoten van
de rust en de omgeving van bos en
heide. Wat is Nederland mooi!!

Dit is de nieuwsbrief van
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AchterBaanCommissie
- Chiel Jan van Hofwegen
- Marten en Marleen van 't Hof

Contactadres
ABC Familie Baan
p/a Krulmos 32,
2951 HG Alblasserdam
Tel.: (078) 69 30 105
mjvanthof@gmail.com

Giften
Marco en José werken sinds
2012 voor IKEG Nederland.
Sinds 2020 geven ze leiding
aan de stichting als directeursechtpaar. Ze hebben het
verlangen dat elk kind in Nederland bekend wordt gemaakt met de geweldige
boodschap van het Evangelie.
We vertrouwen dat God voorziet in ons maandelijkse inkomen. Wilt u dit werk mogelijk
maken, dan kunt u een gift
overmaken op:
NL21 INGB 000 310 7134
óf
NL09 ABNA 0531 1203 09
t.n.v.
St. Kinder Evangelisatie te
Apeldoorn
m.v.v.:
Ontwikkeling Kinderwerk
(Als u dit erbij vermeldt, dan
komt uw gift geheel ten goede
aan het werk van familie
Baan)
Stichting IKEG is door de Belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Giften zijn
dus fiscaal aftrekbaar.

We willen jullie allemaal God zegen toewensen voor het nieuwe
jaar 2021. Hij zal zorgen als we het
van Hem verwachten!

Marco & José,
Naomi, Marylène, Rosalize,
Anne-Laura, Cathelijne en Emmely Baan
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