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2,5 miljoen
Wát een getal. Waar gaat dit over?
Toen ik onlangs onderweg was voor het
werk, hoorde ik op Radio 1 dat Nederland
begin juni de grens is gepasseerd van 17,5
miljoen inwoners. Wát een getal! Natuurlijk
zijn hier ook de kinderen bij inbegrepen.
Wanneer je de kinderen tot 15 jaar telt, kom je
uit op zo’n 2.500.000 Nederlandse kinderen.
Duizelingwekkend! Hoeveel van deze 2,5 miljoen
kinderen kennen Jezus als de Redder van deze
wereld, hebben een Bijbel in huis of weten hoe je
tot God kan bidden? Zulke cijfers zal het CBS ons
niet kunnen geven. Een getal is maar een getal.
God overziet de levens van al die kinderen. En Hij
ziet óók dat éne kind. Ieder kind afzonderlijk is
voor Hem van onschatbare waarde, de waarde
van één ziel. Denk maar aan de goede Herder die
de 99 schapen achterlaat en dat ene schaapje
gaat zoeken. Het laat me zien dat God bewogen
is met het verlorene. “Zo is het ook niet de wil van

Partnerschap met Albanië: helpt u ook mee?
IKEG Nederland wil een partnerschap aangaan met IKEG Albanië (BUFSH). Om
jullie een idee te geven van wat dat partnerschap inhoudt, geven we wat uitleg in
een vraag-en-antwoord vorm.
Waarom partnerschap met IKEG Albanië?

Hoe kunt u helpen?

Vanuit het verleden liggen er nauwe banden met

Van dit werk hebben we een financieel project

het kinderwerk in dit land. Wilna & Raymond

gemaakt onder de naam ‘Kinderwerk Albanië’

Als God de onschatbare waarde van één ziel

Shaw hebben jarenlang het werk in Albanië

en dit is terug te vinden op de website. Als

voelt, zouden wij dat gevoel dan ook niet

geleid. Ook is collega Anneke er een periode

God u ertoe leidt om ook partner in dit project

moeten hebben? We zijn dankbaar voor iedere

geweest. Het team in Albanië is klein, terwijl het

te worden, ga dan naar https://www.ikeg.

kinderwerker die dat ene schaapje vertelt over de

land veel mogelijkheden heeft om het Evangelie

nl/project-kinderwerk-albanie-86841/.

goede Herder. We hebben ook de opdracht om

met kinderen te delen.

toekomst zullen we jullie op de hoogte houden

uw Vader, Die in de hemelen is, dat één van deze
kleinen verloren gaat.” Mattheüs 18 vers 14

In de nieuwsbrief zult u lezen dat we ook de
tieners niet willen vergeten in onze missie.
Daarom zijn we dankbaar voor drie teamleden
(Folkert & Marjolein van der Horst en Emma
Gouman) die de JYC cursus hebben afgerond en
zich graag verder willen bekwamen in tienerwerk.

Er zijn twee doelen gesteld. Welke zijn dat?

God dit partnerschap zal zegenen, zodat meer

Er zijn twee doelen waarbij we willen helpen.

Albanese kinderen met het Evangelie bereikt

Het eerste doel is uitbreiding van het team. Het

zullen worden?

team bestaat nu uit het echtpaar Lluka en Irena
Sema, die samen veel kinderen en tieners met
het Evangelie bereiken en bovendien training
geven aan kinderwerkers. Er zijn meer werkers
nodig! Alesio, de zoon van het echtpaar, zou

Ook willen we het kinderwerk over de grenzen

graag het team versterken en volgt daarom

heen ondersteunen.

deze zomer de CMLC opleiding.

Deze zomer starten we

namelijk in Gent (België) met het CityKids

Het tweede doel is het mogelijk maken van

project. Tenslotte informeren we jullie over het

Goed Nieuws Clubs en kinderkampen.

partnerschap tussen IKEG Albanië en Nederland.
Mogen we op jullie rekenen bij het uitvoeren van
deze missie?

de

van dit project. Wilt u met ons mee bidden dat

de kleine lammetjes te weiden: gelovige kinderen
die moeten leren als discipelen te leven.

In

v.l.n.r. Alesio, Irena, Lluka & Lidia

Wat is er nodig?
Albanese

kinderen

moéten

het

Evangelie

horen. Er zijn mensen die bereid zijn zich

We wensen jullie een gezegende zomer toe.

hiervoor fulltime in te zetten. Om dit werk te
ondersteunen willen we als IKEG financieel

Marco Baan

partner worden voor een bedrag van 200 euro
per maand. Ook zullen beide landen elkaar
informeren over het werk en gebedspunten
uitwisselen. Als het reizen weer mogelijk is, zou
het natuurlijk heel mooi zijn elkaar te bezoeken

vlag Albanië

óf in Albanië mee te gaan helpen met het
bereiken van de kinderen.

Marco Baan

Wilt u het werk in Albanië ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken o.v.v. ‘kinderwerk Albanië
(project 86840). De bankgegevens staan op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Een zandwoestijn of vuilnisbelt....
…. zijn niet direct plaatsen waar je bloemen verwacht. Toch bloeien ook daar
bloemen!
Als je om je heen kijkt in de maatschappij, naar gezinnen, ouders, kinderen, ontwikkelingen en
omstandigheden, vraag je je af: Hoe zal er in deze tijd ooit aandacht zijn voor het evangelie van
de Heere Jezus? Bekering? Geloof? Als kinderwerker kun je je arbeidsterrein zien en ervaren als
een woestijn of als een vuilnisbelt. Dáár komt immers niets tot groei en bloei? En toch … God
is de almachtige, soevereine en genadige God, die schept wat er niet is! Inclusief aandacht,
bekering en geloof in kinderharten! Hij wil én kan ook nu zegen schenken op kinderevangelisatie!
In de komende zomer hopen verschillende mensen daarom tóch een openluchtclub te houden. Wie
meer wil weten over tijd en plaats kan navraag doen bij ondergetekende. Je wordt dan in contact
gebracht met een coördinator van de betreffende club. Gebed wordt sowieso zeer op prijs gesteld!
Wie weet, zorgt dat wel voor de ‘regen’ op ‘dorre en woeste plaatsen’!
Vergeleken met vorig jaar is er een heel aantal locaties weggevallen, maar onderstaande clubs zijn
bij ons bekend:
- 7 – 9 juli

Gent			

- 24 - 27 augustus		

Ede

- 21 juli		

Abbenbroek		

- 25 - 27 augustus		

Antwerpen

- 5 augustus

Kerkrade			

- 31 augustus - 2 september

Bergen op Zoom

- 23 - 25 augustus Oud Beijerland
							

Anneke Breet

“Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods.” Romeinen 10:17

Junior Youth Challenge Instructor Course

Colofon

‘Ga ik voor HAVO of toch voor VMBO?’ – ‘Mijn vrienden roken ook, dus waarom ik
niet?’ – ‘Ze hebben mij altijd verteld dat God de wereld heeft gemaakt, maar nu ik
hoor over evolutie, zit daar misschien ook wel wat in...’

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
Alle

giften

aan

het

IKEG

zijn

belastingaftrekbaar. Onze ANBI status is bij de
belasting bekend als: Stichting Internationaal
Kinder-Evangelisatie Genootschap.
We

zijn

we

mogen

dankbaar

giftgevers

voor

ontvangen.
graag

de

giften

die

We

willen

de

persoonlijk

bedanken;

maar door de beperkte informatie op de
bankafschriften is dit niet altijd mogelijk.
Zomaar wat vragen waar jongeren mee te maken krijgen. Hoe ga je met deze tieners en hun vragen
Een jeugdclub starten klinkt gaaf, maar hoe doe je dat eigenlijk?

Giften

Met zulke vragen kregen Emma, Folkert en Marjolein te maken tijdens de “Junior Youth Challenge

meer mee met de nieuwsbrief i.vm. de

Instructor Course” (een hele mond vol!). Deze cursus is er om te leren hoe je tienerwerk opzet én hoe

hoge

je (toekomstige) jeugdleiders toerust voor dit tienerwerk. Deze cursus wordt normaal gesproken in

maken

Ierland of Roemenië gegeven, maar in verband met corona werd de cursus via Zoom aangeboden. Van

code die u met uw programma voor

12 april tot 12 mei werden we online getraind. Hoewel het jammer was dat we onze medestudenten

internetbankieren

niet ‘in het echt’ konden ontmoeten, was het ook ontzettend mooi en bemoedigend om samen deze

tablet) eenvoudig kunt gebruiken voor het

cursus te volgen, waar 32 studenten uit 12 verschillende Europese landen online verbonden waren!

doen van een eenmalige gift. Deze gift is

om? Hoe help je tieners de juiste keuzes te maken, zonder hen iets op te leggen of zelfs te veroordelen?

Al enige tijd sturen we geen acceptgirokaarten

Vier weken lang kregen we les over alle grote en kleine keuzes die jongeren elke dag (moeten) maken.

kosten
we

van

nu

verwerking.

gebruik
(op

van

Daarom

een

scan

smartphone

of

bestemd voor het IKEG werk Nederland.

We leerden meer over de struggels van tieners, hoe zij in elkaar zitten. We ontdekten waarom tieners
zich gedragen zoals ze dat doen en wat een impact groepsdruk heeft. Maar ook leerden we hoe we
deze tieners kunnen bereiken met Gods Woord en hoe we andere christenen kunnen toerusten om
jeugdwerk te starten in hun eigen dorp of stad!
Heb jij een hart voor tieners en het evangelie en wil je leren hoe je tieners beter kunt bereiken? Neem
gerust contact met ons op!

Emma Gouman &
Marjolein van der Horst
NIEUW: Bijbeltijdlijnpakket, ontdek Gods grote plan
Geschikt voor kinderclub of zondagsschool
Adam en Eva

Noach

OT

..........

Abraham Izak Jakob

VAN EGYPTE NAAR KANAÄN

Jozef

Mozes

Genesis

KONINGEN

1-2 Samuël, 1-2 Koningen, 1-2 Kronieken, Job,
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied

Ezra, Nehemia, Esther, Jesaja, Jeremia,
Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea,
Joël, Amos, Obadja
Jona, Micha, Nahum, Habakuk
Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

Jozua

Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

JEZUS OP AARDE

VERBANNING &
TERUGKEER
Elia
Nehemia

Johannes de Doper

NT

Mattheüs

Markus

RICHTEREN EN
David

Jozua, Richteren, Ruth

DE GROEI VAN DE KERK

Jezus

Lukas

Petrus

Johannes

Handelingen

Afscheid
Wilna Shaw

...

Paulus

1-2 Samuël, 1-2 Koningen, 1-2 Kronieken, Job,
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied,

Jij leeft
hier!

Romeinen, 1-2 Korinthe, Galaten, Efeziërs,
Filippenzen, Kolossenzen,
1-2 Thessalonicenzen, 1-2 Timotheüs, Titus
Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1-2 Petrus
1-2-3 Johannes, Judas

Openbaring

DE AARTSVADERS

IN HET BEGIN

Het Bijbeltijdlijnpakket bevat vele ideeën om Gods grote plan te ontdekken. Het
is belangrijk om de kinderen te leren en te laten zien hoe in Gods Woord van
Genesis tot Openbaring Gods wonderlijke redding te ontdekken is.

Wilna Shaw is al meer dan veertig jaar
werkzaam bij IKEG/CEF in Nederland en
Albanië. Zij bereikt binnenkort de AOW-leeftijd
en gaat afscheid nemen van haar werk bij
IKEG/CEF. Zij wil graag u, die haar al die jaren
hebt ondersteund in haar werk, ontmoeten

Het Bijbeltijdlijnpakket helpt om de Bijbelessen te ondersteunen door te laten zien waar en wanneer

en bedanken. Daarvoor zullen wij samen met

de verhalen te plaatsen zijn in de Bijbel en in de tijd. Het is tevens een hulpmiddel om de Bijbelboeken

haar in het najaar een aantal bijeenkomsten

te leren en een overzicht van de indeling te geven.. Werkbladen en activiteiten zijn erop gericht om het

organiseren. U krijgt hier meer informatie over

geleerde te ondersteunen.

via haar nieuwsbrief en via een uitnodiging.

Het Bijbeltijdlijnpakket is ontwikkeld voor kinderwerkers die werken met kinderen van de
basisschoolleeftijd. Tijdens de overdracht van de Bijbelverhalen kun je verwijzen naar de plaats die ze
innemen in het Woord van God. In het pakket tref je diverse activiteiten aan voor de jongere en voor
oudere kinderen. Het pakket zal naar verwachting een grote hulp zijn voor iedere clubmedewerker,
zondagsschoolwerker, leerkracht of ouder. We wensen ieder veel vreugde bij het gebruiken van dit
pakket.

Wij willen nu al bekendmaken dat er een
(kleine)

bijeenkomst

in

september

in

Breukelen gehouden zal worden en op vrijdag
1 oktober in Apeldoorn. We hopen u daar te
ontmoeten en met elkaar de Heer te danken
voor het werk dat Wilna, en ook haar overleden

Het Bijbeltijdlijnpakket heeft als doel:

man Raymond, al die jaren onder kinderen

- Inzicht te geven in de chronologische volgorde van Bijbelse gebeurtenissen.

heeft verricht.

-Te laten zien dat al deze gebeurtenissen deel uitmaken van Gods grote plan om mensen te redden.
- Kinderen op een interactieve manier leren dat Bijbelboeken in categorieën in te delen zijn, namelijk
in ‘Bijbeldelen’.
Dit pakket is een prachtig hulpmiddel bij het geven van je Bijbellessen.
Inhoud: Posterformaat Bijbeltijdlijn,

boekenkast met de Bijbelboeken en een spelbord BIJBEL,

handleiding bij de Bijbeltijdlijn en diverse activiteiten; memoryspel kant-en-klaar; Bijbeltijdlijnspel
kant-en-klaar; CD met werkbladen om zelf te kopiëren.

/ikeg.cef

/IKEGNederland

Agenda
7 - 9 juli

Openluchtclubs Gent

21 juli

Openluchtclub Abbenbroek

2 augustus		

9.30 uur (online) bidstond

23-25 augustus

Openluchtclubs Oud Beijerland

24 - 27 augustus

Openluchtclubs Ede

Gedurende het schooljaar 2021/2022:

25 - 27 augustus

Openluchtclubs Antwerpen

VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie-1 in Hendrik-Ido-Ambacht

31 aug - 2 sept.

Openluchtclubs Bergen

https://www.ikeg.nl/product/bijbeltijdlijnpakket/

Bestelnummer 1050 Prijs € 16,50

Vooraankondiging:
VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie -1, geheel per Zoom
(Misschien een VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie-1 in Gent, België)
		

/IKEGNederland

Meer weten? Bel 06-24145872 of mail a.breet@ikeg.nl

		op Zoom
6 september

9.30 uur (online) bidstond

1 oktober		

Bijeenkomst Wilna

