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Gods kalender en onze
agenda
Enigszins gedachteloos scroll ik door
mijn digitale agenda. We zitten alweer in
de laatste maand van het jaar: december
2021. Allerlei afspraken staan nog gepland
zo aan het eind van dit jaar. Overleg hier,
bezoek daar. Dan kom ik bij de kerstdagen.
Wat kunnen we er dit jaar van verwachten?
Kunnen de geplande kerstclubs en
kerstdiensten in Nederland en Vlaanderen
allemaal doorgaan? Hoe gaan we dit jaar
kerst invullen? Mijn agenda kan het me
niet vertellen….
Niets hield Jezus’ komst tegen…
Gelukkig doet deze onzekerheid niets af
van Jezus’ werkelijke komst, meer dan
2000 jaar geleden. Zijn eerste komst liet
zich door niets en niemand tegenhouden!
De wrede overheersing van de Romeinen
kon niet voorkomen dat Hij werd geboren
in het machtige Romeinse rijk. Ook de
Joodse leiders konden Jezus’ geboorte
in Bethlehems stal niet verhinderen. Was
er iemand bezig met de komst van de
beloofde Verlosser? Ja, we lezen over
mensen als Simeon en Anna. Zij keken
vol verwachting uit naar de komst van de
Messias, de ‘vertroosting en verlossing
van Israël’. Hun hart was vol verlangen
om eindelijk de Zaligmaker te mogen
zien. Ook in hun ouderdom was die
verwachting nog springlevend.
Hoe mooi is het dat we toch plannen
mogen maken om kinderen de komende
weken het kerstevangelie te vertellen.
Mooi ook dat vele kinderwerkers mogen
vertellen over Gods liefde voor deze
wereld. Immanuël – God met ons!
In deze nieuwsbrief kunt u zien en lezen
dat ook in België en in Albanië het goede
nieuws wordt verteld. In het bijzonder
vragen we uw steun voor de kerstactie
onder Albanese kinderen. Albanië is een
land dat zich op een kruispunt bevindt
van christendom óf islam. Uw gebed en
uw gift kunnen zeer grote impact hebben.
Niets zál Jezus’ komst tegenhouden..
Jezus’ eerste komst kon niet worden
tegengehouden, maar Zijn tweede komst
naar deze wereld evenmin. Zijn eerste
komst was in nederigheid, Zijn tweede
komst zal vol glorie zijn. Hoe ver zijn
we op Gods kalender als het gaat over
die tweede komst? Als we zien naar de
tekenen van de tijd, dan weten we: Jezus
komt spoedig! En als dat waar is, dan
willen we daar klaar voor zijn.

Werker aan het woord: Ginder in Gent
Vanmiddag reed ik over de autostrade naar Gent, via Zeeland in plaats van
Antwerpen.
Ik verwachtte flinke file, want het was
tussen half 5 en half 6 in de namiddag,
maar amai, viel dat efkes mee! Zo
arriveerde ik mooi op tijd bij Geert
en Martine. Ik had best wel goesting
ondertussen! Reken maar dat ik daarvoor
op het goede adres ben bij Martine!
Vandaag aten we witloof en patatten.
In de voormiddag, als ik ga ontbijten eet
ik altijd twee boterhammen met boter
en muizenstrontjes, bij een heerlijk tasje
oploskoffie. Daarna ga ik aan de slag. Op
mijn bureau staat een doos met spullen,
waaronder duimspijkers, stilo’s, klevertjes
en rekkertjes.
In de namiddag ga ik vaak een eindje
stappen in de buurt als gezonde opfrisser
na uren achter de computer. Avonds ga ik
altijd naar m’n eigen kot op zolder op de
2e verdiep. Alle spullen die ik bij me heb
moeten ook altijd naar boven gesleurd
worden, maar allee, dat is minder ambetant
dan ik van tevoren dacht! En vanmiddag
hielp Geert!

bezoek diensten en leg contacten met
kinderwerkers. Gelukkig versta ik de
mensen voldoende en hoef ik niet vaak
te zeggen: “Wablief?” Een enkele keer
is er gelegenheid om een presentatie
te geven. En ik bereid de kerstfeesten
voor die we gaan houden in Gent.
Ik ben curieus waar de Heere mijzelf
en ons als IKEG zal brengen in deze
maanden! Nee, ik maak geen meters,
zo van de buitenkant af gezien. De Heer
weet wat er werkelijk gebeurt en wat het
uitwerkt, Hij ziet in het verborgene! Het
speciale is dat ik hier echt van geniet; het
is een schone tijd! We hebben het hier
goed met z’n drieën en ik zie hen graag.
En als ik weer vertrek naar NieuwLekkerland? Dan kuis ik mijn kot natuurlijk
eerst! Dan ziet het er weer proper uit, dat is
zeker en vast!

Anneke Breet
(Betekenis cursieve woorden: daarginds –
maken – snelweg – trek – aardappels – ochtend

De missie die ik hier heb is deze:
kinderwerkers in Gent vinden, die
buitenkerkelijke kinderen willen bereiken
met het evangelie. Vanwege deze missie
logeer ik bij Geert en Martine. Daarom
ontmoet ik veel gemeenteleiders, ik

– hagelslag – kopje – punaises – pennen
– plakband – elastiekjes – lopen – kamer –
verdieping – vervelend – nieuwsgierig – mooie
– houd van hen – maak ik schoon – schoon)

‘Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom!’
Mijn agenda kan me niets veel vertellen
over deze dingen. Mijn Bijbel des te meer!
We wensen u gezegende kerstdagen en
een verwachtingsvol 2022.

Marco Baan

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God
Zijn Zoon uit...’ Galaten 4 vers 4

Colofon

Afscheid van Wilna Shaw
Op vrijdag 1 oktober jl. hadden we een gezellige ontmoeting met mensen uit de
achterban van Wilna. Tijdens die middag en avond zijn in diverse toespraken
en sketches vele dingen uit de jarenlange bediening van de familie Shaw
voorbijgekomen.
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belastingaftrekbaar. Onze ANBI status is bij de
belasting bekend als: Stichting Internationaal
Kinder-Evangelisatie Genootschap.

Wilna begon in Nederland, ontmoette haar man in Zwitserland, heeft in Albanië gewoond
en is, terug in Nederland, onder Engelstaligen kinderevangelisatiewerk gaan doen. In een
quiz werd onder andere onze kennis van Wilna getest.
Met dankbaarheid kunnen we terugkijken hoe zij in geloof met het kinderevangelisatiewerk
bezig mocht zijn. Meer dan 40 jaar heeft zij bij het IKEG haar roeping gevolgd om
aan kinderen het evangelie te brengen. We danken God voor Zijn leiding en werk in
haar leven. We bidden haar Gods rijke zegen toe voor de komende tijd, waarin het
kinderevangelisatiewerk vast een warm plekje in haar hart zal houden.

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.

Stopzetten giften:
Mogelijk ondersteunt u het IKEG-werk van Wilna financieel, waarvoor grote dank! Giften die
via IKEG Nederland voor haar binnenkomen kunnen vanaf 1 december 2021 niet meer aan
haar uitbetaald worden. Dit heeft te maken met de bestaande ANBI regels voor stichtingen
en werkers.
De giften die dus na deze datum binnenkomen op naam van Wilna (het project Engelstalig
kinderwerk) zullen dan ingezet worden voor de algemene missie van IKEG Nederland.Voelt
u zich vrij om een een andere IKEG werker met uw giften te ondersteunen.

Gerda Bastiaans

De impact van uw giften
We zijn dankbaar...
…voor elke gift die we in het afgelopen jaar voor het algemene IKEG-werk of voor een
bepaald project mochten ontvangen! Het werk kon doorgaan, omdat u als giftgever het
belang van ons werk inziet.

Nieuwe Kerstles:
Niet zien, toch
geloven?!
-voor kinderen 5-10 jaar

…voor onze financiële partners voor hun maandelijkse support van één of meerdere IKEGwerkers. Zij kunnen door úw steun hun werk doen!
We zouden u als giftgevers graag persoonlijk bedanken. De werkers zullen dat ook zeker
doen. Voor het algemene werk is dat echter niet altijd mogelijk omdat de informatie op
bankafschriften soms erg beperkt is. Daarom willen we u via deze nieuwsbrief hartelijk
danken voor uw steun.
We rekenen op u…
We willen onze missie, het brengen van het evangelie aan kinderen, ook in het nieuwe jaar
blijven uitvoeren. IKEG staat voor financiële uitdagingen. Daarom doen we van harte een
beroep op u om aan het einde van het jaar het werk te zegenen met een gift. Kerst is bij
uitstek een feest van delen. Delen is immers vermenigvuldigen! Uw gift zal ertoe bijdragen
dat het goede nieuws van redding en hoop verspreid zal worden, opdat de volgende
generatie in Nederland, België en Albanië zijn hoop op God zal stellen!

Marco Baan

Met Kerst vieren we de geboorte van Gods
Zoon. Wij zijn er niet bij geweest en hoe kunnen
we dan dit alles geloven? Deze kerstles werkt
geleidelijk toe naar het feit dat je de Heere
Jezus niet hoeft te zien om in Hem te geloven
als je Verlosser. In deze les vertellen Maria, een
Herder en een wijze wat er allemaal gebeurd
is rond de geboorte van de Heere Jezus.
Op de bijbehorende USB-stick staat het
hulpmiddelenpakket.

Daarin

staan

de

middelen die bij de Bijbelles gebruikt kunnen
worden, de Bijbeltekst, tekstkaartjes, knutselen werkbladen en nog veel meer in een
kleurrijke uitvoering die u zelf kunt uitprinten.
En als u wilt, kunt u de PowerPointpresentatie
gebruiken bij het vertellen van het Bijbelverhaal,
ook deze staat op de bijgeleverde USB stick.
https://www.ikeg.nl/product/niet-zien-tochgeloven/
bestelnr. 3935
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Agenda
Het IKEG kantoor in Apeldoorn is gesloten vanaf
vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari 2022.
10 januari		

9.30 uur (online) bidstond

1 februari		

19.45 uur opfrisavond 		

		Bijbeltijdlijn Apeldoorn
3 februari		

19.45 uur online opfrisavond

		Bijbeltijdlijn
7 februari		

9.30 uur (online) bidstond

7 maart		

9.30 uur (online) bidstond

