
Gods voorziening in Breda 
Op 5 juli hebben we de sleutel gekregen van ons nieuwe huis! We hebben 
anderhalf jaar gewacht en gebeden. 

U zult begrijpen dat dit echt niet altijd makkelijk 
was, soms was het ronduit moeilijk. Maar God 
heeft ons geroepen voor de wijk “de Heuvel” en 
die roeping is niet veranderd. En nu wonen wij 
in ons nieuwe huis! Niet zomaar een huis, maar 
een huis met alles waar wij al 4 jaar voor bidden.  

Het huis staat aan de rand van de wijk, één 
straat achter ons ‘oude’ huis in de Heuvel. 
Toeval? Nee, natuurlijk niet! En het houdt niet 
op. 
 
Het is een huis met meer dan voldoende 
woonruimte voor ons gezin. Bovendien zijn 
wij een deel van de woning aan het verbouwen 
tot appartement. Hiervoor hebben wij per 1 
oktober een huurder gevonden. 
 
 
 
 
 

Aan het huis vast zit een ruimte van 30 
vierkante meter; deze wordt ingericht als 
huiskamer en gaan we gebruiken voor de Goed 
Nieuws Club. De kinderen zijn bijna allemaal al 
langs geweest in ons nieuwe huis en staan te 
popelen om te beginnen met de club! Sommige 
kinderen zijn ‘te oud’ geworden en hebben al 
aangegeven dat ze graag verder willen. Daarom 
hopen wij in november te kunnen beginnen met 
een jeugdclub!
 
Wij zijn God zo dankbaar dat Hij dit mogelijk 
heeft gemaakt. Het is niet in woorden uit te 
drukken hoe bijzonder dit is en hoe dankbaar 
en nederig ons dit maakt. 
 
Wij zien uit naar wat God in deze wijk en in dit 
huis gaat doen!

Folkert & Marjolein  
met Suus en Gijs van der Horst
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‘Zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het 
land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late 

regen ontvangen zal hebben.’ Jacobus 5 vers 7

Lessen van ‘onze’ boer 
 
De tijd van de wisseling van de 
seizoenen is weer aangebroken. 
De zomer hebben we achter ons 
gelaten en de herfst dient zich aan. 
Dit is ook de periode dat de oogst 
wordt binnengehaald. Zo ook bij de 
familie Mosselman in Ooltgensplaat. 
Cornelis, voorzitter van het IKEG, 
is namelijk in het dagelijkse leven 
biologisch akkerbouwer! Onlangs 
waren we bij de familie Mosselman 
in Ooltgensplaat en zagen we 
kleurrijke pompoenen en geurige uien 
opgestapeld in grote oogstkisten. Na 
een periode van zaaien en bewerken 
is het heerlijk om de uiteindelijke 
oogst te zien!  

Ik zie een paar mooie lessen van de 
boer en zijn akkers: 

…hij verwacht de kostbare vrucht…
een boer zaait in het vertrouwen 
dat het zaad vrucht draagt en op 
gaat komen. Zo mogen wij ook het 
Evangelie ‘zaaien’ in de verwachting 
dat er ook zaad in goede aarde valt. 
Afgelopen zomer is er weer veel 
gezaaid tijdens de Open Lucht Clubs 
en kinderkampen. We mogen grote 
verwachting hebben van wat het zaad 
kan doen in kinderharten. 

…en heeft daarbij geduld…het 
werk van een akkerbouwer is heel 
arbeidsintensief. Na het zaaien komt 
er een tijd van bewerken, onkruid 
weghalen en veel geduld hebben. Zo 
moeten wij als kinderwerkers ook 
leren om het zaad te laten doorwerken 
en met geduld uitzien.  

…vroege en late regen zijn nodig… de 
gewassen hebben naast de zon ook 
veel regen nodig. De boer weet zich 
daarin afhankelijk van God. Op het 
weer heeft hij zelf totaal geen invloed. 
Kinderevangelisatie kan niet zonder 
de werking van de Heilige Geest. Het 
is de Heilige Geest die harten opent 
en overtuigt van de redding die hij of 
zij nodig heeft. 

…met elkaar genieten van de oogst…
boer Cornelis organiseert ook 
‘zelfoogstdagen’. Mensen kunnen 
dan zelf hun bloemkolen, wortels of 
aardappelen oogsten. Een boer eet 
zelf van de oogst maar kan hier ook 
rijk van delen met anderen. Zo mogen 
wij ons elke keer verblijden over de 
rijkdom die er in het Evangelie ligt.  
De zegeningen zijn niet karig, nee, er 
is overvloed.

We zijn dankbaar voor elke vrucht 
die we nu al waarnemen. Want die 
is tot verheerlijking van de Landman 
(Joh 15). We zijn dankbaar voor 
jullie als mede-arbeiders bij dit werk. 
Tegelijkertijd bidden we de Heer van 
de oogst dat Hij meer arbeiders geeft 
op de akker.

Marco Baan

“Met hoop en verwachting is hier gezaaid…”

Abbenbroek, Antwerpen, Apeldoorn, Bergen op Zoom, 
Buitenpost, Ede, Gent, Hoorn, Kerkrade, Oud-Beijerland



IKEG kamp: Als Jezus jou bevrijdt...
“Vrij zijn”, dat was het thema van het IKEG-kamp. Van vrijdagavond tot 
zondagmiddag doken we met 33 kinderen in de geschiedenis van Mozes en het 
volk Israël, tot en met de doortocht. ’   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We leerden de kinderen onder andere dat God hen roept, net als Mozes, om te leven voor Hem. 
Ze hoorden dat God hen werkelijk vrij kan maken van de zonde, zoals Hij het volk bevrijdde van de 
Egyptenaren. Bij een thema hoort natuurlijk een themalied, dus zongen we heel vaak “Als Jezus jou 
bevrijdt, dan ben je vrij!” (aangepaste versie van “Hij, die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij”). 

Wat was het heerlijk om te zien hoe goed de kinderen meededen!  De sfeer was prima, niet alleen 
in het leidersteam, maar ook in de hele groep. En dat terwijl de kinderen letterlijk uit alle hoeken van 
het land kwamen met bovendien grote verschillen qua achtergrond: Limburgers en Zuid-Hollanders, 
kinderen uit het Midden-Oosten, reformatorische en evangelische kinderen, met of zonder christelijke 
achtergrond. Al deze kinderen hebben het evangelie gehoord en veel van hen beleden Jezus te willen 

volgen. Wat een verhoring 
van gebed! 

Ook op andere terreinen 
zagen we gebeden verhoord. 
“Vertrouwen we op God, 
of op buienradar?” vroeg 
Bert, de hoofdleider, op 
zondagochtend. En op God 
konden we vertrouwen! 
Terwijl eerst slecht weer was 
voorspeld, regende het de 
hele zondagmorgen niet, tot 
precies om 15:00 uur, toen 
het kamp was afgelopen. 

Dit jaar hebben we op kamp geen duidelijke kom-tot-Jezus-gesprekjes gevoerd. Of kinderen zich 
bekeerd hebben, of wat er in hen gebeurde, weet God. Hij ziet het hart aan, wij niet. Tot mijn vreugde 
zeiden alle meiden in mijn groepje dat ze Jezus al volgden. “Volgend jaar kom ik gewoon weer, ook al 
zit ik dan in de brugklas.” zei een meisje. Bid voor al deze kinderen, dat het gezaaide mag groeien in 
hun hart, zodat zij werkelijk kunnen zeggen: Jezus heeft mij bevrijd, ik ben werkelijk vrij!

Emma Gouman 
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Alle giften aan het IKEG zijn 
belastingaftrekbaar. Onze ANBI status 
is bij de belasting bekend als: Stichting 
Internationaal Kinder-Evangelisatie 
Genootschap.
We zijn dankbaar voor de giften die 
we mogen ontvangen. We willen de 
giftgevers graag persoonlijk bedanken; 
maar door de beperkte informatie op de 
bankafschriften is dit niet altijd mogelijk. 
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Les: Halloween - Wat zegt 
de Bijbel? 

De belangstelling voor de verborgen 
machten van de duisternis is de laatste 
jaren fors toegenomen. We hoeven 
maar te kijken naar de literatuur van 
de laatste jaren, in het bijzonder voor 
kinderen. 

Halloween is zo langzamerhand een populair 
feest geworden. Het 
occulte wordt meer 
en meer voorgesteld 
als lief en leuk, zodat 
kinderen er al jong 
vertrouwd mee kunnen 
raken. Als IKEG maken 
we ons zorgen over 
deze ontwikkelingen; 
daarom brengen we 
een Bijbelles over 
Koning Manasse onder 
uw aandacht, met daarbij een themales over wat 
Halloween werkelijk is. 

Het is van groot belang dat u de kinderen vanuit 
de Bijbel hiervoor 
waarschuwt, zodat ze 
de principes uit Gods 
Woord begrijpen en 
zullen zien hoe God over 
deze praktijken denkt. 
Manasse is bovendien 
een mooi voorbeeld, 
omdat hij zich later 
heeft bekeerd en tot 
God is teruggekeerd.

Deze eenmalige les met gekleurde platen en 
handleiding bevat een compleet lesprogramma 
met spelletjes, Bijbeltekst, quiz, verwerking en 
werkje.

Bestelnummer 9260  € 8,60

Bestel hier deze les

Giften
We sturen geen acceptgirokaarten meer mee 
met de nieuwsbrief i.vm. de hoge kosten van 
verwerking. Daarom maken we nu gebruik 
van een scan code die u met uw programma 
voor internetbankieren (op smartphone of 
tablet) eenvoudig kunt gebruiken voor het 
doen van een eenmalige gift. Deze gift is 
bestemd voor het IKEG werk Nederland.   

Wereldwijde gebedsdagen
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