
  

 

                              “God wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft.  

   Dit is het geheim: Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid.  

   Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus.” Colossenzen 1:27,28a 

 

 

Hallo allemaal,    21 december 2020 

 

“Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid!” zingen we met kerst. Die vreugde en die hoop 

– denk aan Johnny, de tassenvuller – was er in het afgelopen jaar en verwachten we ook in het nieuwe jaar! 

Want de reden van de vreugde en hoop is niet veranderd! 

In de afgelopen tijd hebben we drie keer club kunnen houden 

in Antwerpen. God schonk ons goed weer. Het ophalen van 

de kinderen was maar beperkt mogelijk, door tijdgebrek of 

mensgebrek, desondanks mochten we resp. 15 en 14 

kinderen vertellen over de hoop in Christus buiten op het 

veld tijdens de eerste 2 clubs! Daar zijn we erg gelukkig mee!  

Gister is het anders dan anders verlopen. Deze keer hadden we wél partytenten en we 

hadden 7 medewerkers. Na drie kwartier club moesten we echter op last van de politie de club (voortijdig) 

beëindigen helaas. Naar onze eigen mening hielden we ons aan de belangrijkste regels, maar de politie was 

onverbiddelijk. We beraden ons uiteraard op het vervolg. We zullen doen wat we kunnen binnen de 

gestelde beperkingen. De Heer Jezus is Heer over alles, Hij regeert uiteindelijk. Dat geeft hoop! 

De toerusting van kinderwerkers vindt plaats op 3 locaties: Bergen op Zoom, Apeldoorn en Abbenbroek 

(onder R’dam). De VCK-1 duurt 13 avonden en het is een grote vreugde om elke cursist te leren kennen én 

hen te leren hoe we de hoop in Christus door kunnen geven!  

Nog een reden voor hoop is dat in de afgelopen tijd jonge mensen toegevoegd mochten worden aan het 

IKEG-team. Sowieso was er al een switch in het directeurschap: Marco Baan nam het stokje over van 

Marius Storm – de laatste blijft gelukkig wel in het IKEG-team van toerusting – en daarnaast kwamen 

Folkert & Marjolein van der Horst en Emma Gouman het team versterken! 

Terugkijkend heb ik dus heel veel reden voor grote dank!  

Wat staat er op stapel voor de komende tijd?  

- We moeten dus nog goed nadenken over het vervolg van de Maranathaclub in Antwerpen. Bid in elk geval 

om honger en dorst naar God bij de kinderen. Bid ook dat God arbeiders klaar maakt om mee te gaan 

werken; we hebben dringend jonge, toegewijde mensen nodig! 

- Op 1 en 4 februari werk ik mee aan een online presentatie 

van een Paas-pakket ‘Wie deed het?’ Ik ben al begonnen 

met het voorbereiden daarvan! Bid s.v.p. om een zegen! 

- Verder loopt de VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie door. Bid om veel vrucht! 

- Als IKEG-team denken we na hoe wij het Belgische IKEG kunnen versterken … zodat die boodschap van 

hoop ook daar voluit mag blijven klinken! Bid mee om arbeiders daar! 
 

 

Fijne kerstdagen gewenst! Rijk ben je, als je in Christus al je hoop hebt 

voor 2021!  Hartelijk bedankt voor je gebed, betrokkenheid en 

gaven!  Je medestrijder, 

31 oktober 

De centrale waarheid was duidelijk: De Heer Jezus is sterker!  

(dan de dood en de duisternis) 



 Bellen?  0184 – 68 25 02 of 06 – 24 14 58 72  

Schrijven? A.Breet, Van de Rovaartstraat 7, 2957 GG Nieuw-Lekkerland 

Volgen?  Instagram: #kinderevangelisatieliefenleed   

Mailen?  a.breet@ikeg.nl 

 

 p.s. excuus voor de kerstkaart; ik kon geen betere vinden        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, we hebben allemaal eten en drinken nodig. Maar onze zielen hebben ook (goed) voedsel en hoop nodig.  

Ben ik iemand die de ander dáármee vult in deze tijd van afstand en isolatie?  

Voor het komende jaar wens ik je een hart vol hoop. En dat je een uitdeler mag zijn zoals Johnny!  

Ben je een kind van de God van de hoop? Dan ga je van een hopeloos einde naar een eindeloze hoop!  

Door de Heer Jezus! 

In het geval dat de Heer u leidt tot ondersteuning in financieel opzicht zijn dit de gegevens:  

Stg. Kinderevangelisatie Bank NL09ABNA0531120309 met vermelding van 'project toerusting'. 

Of mijn persoonlijk ING-nr: NL96INGB0005036569, met mijn naam en adres. 

Wil je deze brief niet meer ontvangen, geef dan een seintje! Dan haal ik je uit de verzendlijst! 

Johnny, de tassenvuller 

Johnny werkte in een supermarkt. Hij stond aan het eind van de kassaband; bij wijze van 

service hielp hij de klanten om hun boodschappen die ze zojuist hadden afgerekend in tassen 

te doen. Hij was 19 jaar en hij had het syndroom van Down. Hij hield van de Heer, maar hij had 

niet het  gevoel dat hij iets speciaals kon. “Nou ja, ik ben maar een tassenvuller,” zei hij. 

Op een dag ging hij naar een cursus voor de medewerkers van de supermarktketen.  

Het thema was: “Hoe maak jij het verschil?” 

Johnny dacht na over die vraag.  Wat zou hij nu kunnen doen? Na lang nadenken besloot hij om 

mensen een mooie gedachte mee te geven: zeggen hoe goed het was om te leven, hoezeer ze 

er toe deden en hoeveel er was om blij mee te zijn. Elke avond bedacht Johnny een ‘Spreuk van 

de dag’. Zijn vader zette dit zes keer op een velletje papier. Johnny kopieerde dat 50x en sneed 

ze in zessen. Op elk van de 300 strookjes zette hij zijn naam.  

Vanaf toen vulde Johnny niet alleen de tassen, maar als alles erin zat, pakte hij nu ook een 

strookje van zijn stapel en legde dat bovenin. Dan keek hij de klant aan en zei hij: “Ik heb een 

mooie spreuk in uw tas gedaan. Ik hoop dat het u helpt om een mooie dag te hebben. 

Dankuwel dat u er was.” 

Een maand later belde de manager van de supermarkt naar de cursusleider van de genoemde 

cursus. “Je gelóóft ’t gewoon niet!” zei hij. “Ik liep een rondje door de winkel. Maar één rij bij 

de kassa was drie keer zo lang als de andere rijen. Ik riep door de intercom rond dat er méér 

kassa’s open waren. Maar niemand kwam in beweging. Ik vroeg het na en toen zeiden ze: “Nee 

hoor, geeft niet, ik wil gewoon in Johnny’s rij staan.” 

Eén vrouw kwam naar de manager toe en zei: “Ik ging altijd maar één keer per week naar uw 

winkel. Maar nu kom ik altijd binnen, als ik langs de winkel kom. Ik wil Johnny’s spreuk van de 

dag!” 

Johnny doet meer dan tassen vullen. Hij vult levens met hoop! 
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