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“…ik zal dan toch in de HEERE 
van vreugde opspringen, mij 

verheugen in de God van 
mijn heil.” Habakuk 3:18 

 

          Lieve vrienden, 
 
Voor Habakuk, een profeet in crisistijd, was het duidelijk. 
Al is er helemaal niets in zijn omgeving te vinden waar hij 
blij van wordt, dan toch is hij vol van vreugde, want niet 
zijn omstandigheden, maar God Zelf is de Bron daarvan. 
Die tekst was precies wat ik afgelopen maand nodig had. 
In mijn nieuwsbrief in januari was een gebedspunt dat ik 
die vreugde zou hebben. Ik leer steeds meer dat ik toch 
alle reden tot vreugde heb, omdat Jezus Christus mij 
gered heeft van een leven zonder God. En alleen bij God is 
blijvende vreugde te vinden! 
 

De badeendjes van IMPACT  

Begin januari ging het gemeentegebouw weer 

dicht voor doordeweekse activiteiten. Toch kon 

het tienerwerk doorgaan. “Je bent niet in je 

EENDJE” stond er op de papieren tasjes die we bij 

de tieners bezorgden. Daarin zaten wat snacks en 

een badeendje met een wedstrijd: “Maak de 

creatiefste foto met die eend!” Via ZOOM werd op 

die volgende IMPACT-avond de winnaar bekend 

gemaakt. Daarna spraken we met elkaar over 

Adam. Wat staat er eigenlijk in de Bijbel over 

alleen zijn? Door Gods genade kunnen we de 

tieners blijven bereiken online! 

 

 

 

 

 

De winnende badeend-foto 

Vreugdevol werk in lockdown? 

      Een halve mijlpaal! 
Terwijl ik schrijf, zit ik op het einde van mijn 

zoveelste quarantaine. Contact met een positief 

getest persoon. Al moest ik binnen zitten, toch 

kon ik doorgaan en met vertalen van kinder-

evangelisatieprogramma’s over dieren en hun 

voorbeeldige eigenschappen: afgelopen week 

was dat voor de helft af! Prijs de Heere!   

VCK en T4T (wat is dat!?) 

 

 

 

 

 

 
“Dit is de ZOOM-link voor de VCK vanavond met 
Bergen op Zoom.” Bij deze verdiepingscursus 
kinderevangelisatie, waarbij IKEG (toekomstige) 
kinderwerkers toerust, vertelt Marius tot mijn 
vreugde hoe je rechtvaardigmaking uitlegt aan 
een kind. De volgende morgen spreek ik het met 
Anneke en Marjolein online door. Anneke traint 
ons namelijk in deze T4T-uurtjes om zelf 
trainers te worden. Begin 2022 zal ik DV 
anderen gaan toerusten om kinderen ook te 
vertellen van de rechtvaardiging in Jezus! 
 

 

 

           86806 
In verband met financiële ondersteuning heb ik – 
vanuit IKEG – een eigen projectnaam gekregen:  

“Creatieve Kinderevangelisatie” of project 
86806 
Op pagina 2 staat meer informatie daarover. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Met vreugde verder 
      Kinderclub in Antwerpen 

Komende zaterdag (dan mag ik alweer naar 

buiten, jippie) gaan we naar Antwerpen om de 

kinderen op de linkeroever te vertellen van de 

goede boodschap! Met een verklaring op eer 

(zoals ze dat noemen in België) hopen we als 

Nederlanders ons bij onze Vlaamse collega’s te 

voegen. Ik zal samen met een zuster bij de 

jongste kinderen (4-7 jaar) het programma 

leiden: poppenkast, een spel en Bartimeüs staan 

op het programma. Ik hoop zo dat deze 

kinderen na de club diezelfde wens hebben: 

“Heere Jezus, ontferm u over mij!” (Marcus 

10:48) 

 Financieel partnerschap 
Eind januari werd bij mij thuis een dik pakket 

bezorgd: boeken, niet-openen-tot-deze-datum-

enveloppen en een werkmap. Dit alles is voor de 

training rondom financiën en geloofszending, 

waar ik in januari over schreef. Op 15 februari 

begonnen dus wekelijkse trainingen voor 

Ministry Partnership Development. Voor mij 

begon daarmee de opbouw van een team van 

partners in gebed, invloed, financiën en 

wederzijdse betrokkenheid. Om dit te doen, 

maakten we een presentatie waarmee we meer 

kunnen vertellen over onze bediening. “Wat 

houdt dat partner-zijn nu precies in?”  

Mocht u zo een vraag  

hebben, of de presentatie  

willen zien, of beide, neem  

dan gerust contact met me  

op. Ik ben dankbaar om te  

kunnen zeggen dat God al 

via Zijn kinderen aan het  

voorzien is! Bedankt! 

  

  

 

 

 

 

BELANGRIJK: 
Als u mijn werk financieel steunt, 
kan dat vanaf nu via de ANBI 
rekening van IKEG: 
 
Stg. Kinder-Evangelisatie te 
Apeldoorn 
NL21 INGB 0003 1071 34 
BIC: INGBNL2A 
o.v.v. Creatieve kinderevangelisatie 
of project 86806 
 
Contactgegevens: 
Emma Gouman 
Van Renesseborch 33  
3341 RB Hendrik Ido Ambacht 
emma@ikeg.nl 
 

Dankpunten 

➢ De helft van de evangelisatieprogramma’s 

zijn vertaald! 

➢ De kinderclub in Antwerpen kan weer 

doorgaan! Dank voor de plaatselijke 

ambtenaren die dit hebben goedgekeurd. 

➢ De opbouw van mijn partnerteam is 

begonnen, de training is daarbij een zegen! 

Dank voor Gods voorziening en de 

investering van Zijn kinderen. 

Gebedspunten 

➢ De club is op een veld in tenten. Bid om goed 

weer en dat de kinderen God mogen leren 

kennen! 

➢ Verschillende presentaties staan deze maand 

op de agenda. Bid om goede gesprekken en 

duidelijkheid voor partnerschappen. 

➢ De komende weken is het erg druk: MPD 

presentaties, een autotheorie-examen op 1 

april. Bid om een goede tijdsindeling van werk 

en rust. 

➢ Dat in dit alles God de eer krijgt! 

 

Hartelijk bedankt voor uw/jouw steun en bemoediging! 

Ik hoop je binnenkort persoonlijk te kunnen begroeten  

Jullie Emma 

          Betrokkenheid met de gemeente 

IKEG sluit zich in het werk het liefste aan bij een lokale 

gemeente. Dat is voor de IKEG-werker niet anders. 

Daarom ben ik dankbaar dat mijn thuis-gemeente, de 

Maranatha in Hendrik Ido Ambacht, achter mijn bediening 

staat en me steunt. Op 14 maart krijg ik in de zondagse 

dienst de zegen mee. 


