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Hoop als anker voor
de ziel
Eind april was ik samen met mijn gezin en
een aantal Nederlandse collega’s op de
Europese CEF conferentie in Duitsland.
Samen met 260 andere aanwezigen
dachten we na over het centrale thema:
“A certain hope in an uncertain world”
(Een zekere hoop in een onzekere wereld).
Hoop voor de volgende generatie
Het was Mel Lacy uit Noord-Ierland die
tijdens de conferentie sprak over de
huidige generatie als de “Generation
Anxiety”. Een generatie die door social
media meer dan ooit verbonden is met
elkaar. Tóch overheerst bij deze generatie
vaak het gevoel van eenzaamheid en
de angst om iets te missen. Zij zouden
de planeet moeten gaan redden en de
ongelijkheid voor altijd de wereld moeten
uitbannen. Hoe goed deze pogingen
ook mogen zijn, het geeft de komende
generatie niet de eeuwige hoop die ieder
mens verlangt.
Mel
Lacy:
“Het
postmoderne
gedachtegoed is vergelijkbaar met de tijd
die we vinden in het boek van Richteren:
iedereen deed wat goed was in zijn eigen
ogen” (Richteren 21:25). De absolute
waarheid voor goed en kwaad zou niet
meer bestaan. De lezing werd afgesloten
met een belofte, waar we aan vast mogen
houden: ‘de poorten van de hel zullen de
gemeente niet overweldigen’ (Matth.16)
Jezus,
Hoop
van
de
volken
Als ik op de conferentie om me heen kijk,
zie ik werkers uit onder andere Polen,
Zweden, Servië, Spanje en Duitsland.
Allemaal kinderwerkers die de roeping
ervaren de kinderen in hun land te wijzen
op de eeuwige hoop die er is in Jezus
Christus. Samen zingen en belijden we
het geloof met het lied: Jesus, Hope of
the nations.
Op de conferentie is zelfs een flinke
groep Oekraïense werkers. Te midden
van oorlog, geweld en ellende ervaren
zij nu hoe belangrijk de eeuwige hoop
is die God belooft aan hen die Hem
liefhebben.
Met het rugtasjesproject
“Hoop voor Oekraïne” kunnen wij vanuit
Nederland helpen om de boodschap van
hoop te verspreiden. Bij het verschijnen
van deze nieuwsbrief hopen we minimaal
500 rugtasjes te hebben verstuurd naar
de grens tussen Polen en Oekraïne.
Rugtasjes, gevuld met iets lekkers,
speelgoed en ook evangelisatiemateriaal.
Ook in ons land wordt de hoopvolle
boodschap van het evangelie nog volop
verspreid. Linda van der Pol vertelt hoe
ze dat in Ridderkerk mochten doen
met Pasen. Veel kinderen kregen in
de KidsArk de gelegenheid om een
Paasknutsel te maken en te horen over de
echte Paasboodschap. Lees verder over
mensen als Caila en Margreet die na de
gevolgde VCK cursus het geleerde in de
praktijk willen gaan brengen.
De zomerperiode komt weer dichterbij.
Heerlijk om even afstand te nemen
van alle bezigheden. Maar het is ook
een mooie periode om het Evangelie te
brengen aan kinderen. We bidden voor
vrucht op deze hoopvolle boodschap.
Er is hoop, want Jezus leeft!

Marco Baan

Werker aan het woord: Petra van Dijken
Werken achter de schermen.....saai? Het is ook maar net welke ‘schermen’ je
bedoelt.
Achter computerschermen zitten kan
wellicht saai en eentonig overkomen. En
het is werk dat vaak niet direct zichtbaar
is….maar werken achter de schermen
bij het IKEG is allerminst saai. Van te
voren weet je niet wat een werkdag voor
verrassingen in petto heeft.

gebedskalenders,
nieuwsbrieven, en
allerlei andere dingen – dit is heerlijk
afwisselend.
Maar ik mag ook geregeld klanten
te woord staan en hen helpen bij het
uitzoeken van geschikt materiaal voor hun
club, zondagsschool of thuisonderwijs.

Eerst even een stukje geschiedenis. Mijn
eerste contact met het IKEG gaat terug
naar mijn kindertijd. Ik was een jaar of 8
toen ik wekelijks naar de kinderclub bij ons
in de wijk ging waar Wilna Shaw een van
de leiders was. Onderweg oefende ik nog
heel snel de Bijbeltekst, want daarvoor
kregen we punten. Ook het aanwezig zijn
leverde punten op – en na verloop van
tijd mocht je voor de gekregen punten
een cadeautje uitzoeken. Ik genoot altijd
enorm van het samen zingen van de
liedjes (samen met een neef en nicht
die ook in de buurt woonden). Jaren
later werd ik door vrienden gewezen op
een berichtje in de IKEG nieuwsbrief dat
men iemand zocht om te helpen bij de
administratie. En zo begon ik in maart
1996 als vrijwilligster voor 2 ochtenden
in de week op het kantoor. In 2001 kwam
ik in vaste dienst als administratief
medewerker.

Hoe saai kan het zijn als ineens een
chauffeur voor de deur staat met 10.000
boeken op pallets die pak voor pak naar
binnen moeten; 20 dozen met materiaal
uit Noord Ierland of zelfs Amerika. En
net nog een paar weken geleden: 8
grote dozen vol met 2000 rugzakjes (uit
Spanje) en daarna nog 4000 boekjes en
2.000 pennen voor het project ‘Hope for
Ukraine’ waar we nu op kantoor druk mee
bezig zijn. Geregeld rij ik door Apeldoorn
om knuffels voor de rugzakjes op te
halen; controleren we de binnengekomen
rugzakjes op inhoud en zorgen we ervoor
dat alles klaar staat voor transport.

Zoals gezegd: saai is het werk achter de
schermen niet. Ja, ik zit geregeld achter
mijn computerschermen; druk bezig met
cijfertjes, de website, handleidingen,

Ik ben de Heere dankbaar dat Hij mij
op deze plaats heeft gezet. Dankbaar
dat ik met de mijn gegeven talenten ten
dienste mag zijn voor het IKEG werk en
de werkers in het land. Ook al is het werk
achter de schermen niet altijd zichtbaar –
zonder dat werk kan het werk in het land
geen doorgang vinden. Met recht vind
ik dat ik de allerbeste Werkgever heb!

Petra van Dijken

Wilt u Petra ondersteunen in haar werk bij het IKEG, dan kunt u een gift overmaken o.v.v. ‘project
administratie & vormgeving’ De bankgegevens staan op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

De o, o, o van openluchtclubs!
Ogen van ongeloof: ‘Een kinderleven staat bol van de prikkels. Een openluchtclub is maar een stipje
daarin. De boodschap daar staat ver van de kinderen af, de Bijbel is moeilijk leesbaar voor hen en de

verhalen zijn lang geleden gebeurd. Tijdens die verhalen moeten ze ook nog stil zitten en luisteren,
iets wat ze totaal ontwend zijn. Een boodschap over God, Heere Jezus, zonde, kruis, bekering, geloof
en nieuw leven is voor hen als een verhaal over marsmannetjes. Zal er ook maar iets blijven hangen?’

Ogen van geloof: ‘God is sterk. De Heere Jezus leeft.

De Bijbel is waar en krachtig. Gods hart gaat uit naar

verloren mensen. De Heere Jezus heeft de kinderen
lief. Ons geloof overwint de wereld (1 Johannes 5:4).
Ja, wedergeboorte is een WONDER, het gáát dwars
tegen menselijk denken in. Maar zó werkt God altijd!
Tegen de stroom in! God stuurt ons, zouden we dan
niet gaan?’

Openluchtclubs 2022:

Uden: 27 en 28 juli				

Antwerpen: 24-26 augustus

Gent: 6-8 juli				

Bergen op Zoom: 30 augustus (?)

Kerkrade: 6-13 augustus 			

Breda: 29 augustus - 1 september

Apeldoorn: op 2 plekken, 15-19 augustus

Hoorn: 3 september

Ede: 16-19 augustus			

Buitenpost: nog niet bekend

Eindhoven: 22 en 23 augustus
Meer weten? Neem contact met mij op (a.breet@ikeg.nl)

Anneke Breet

‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want
Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën 10 vers 23

Twee cursisten over de Verdiepingscursus
Kinderevangelisatie
Margreet Stelwagen (Nunspeet)

Colofon
Internationaal Kinder
Evangelisatie Genootschap
Postbus 20029, 7302 HA Apeldoorn

“Een groeiend verlangen om meer te leren over het delen van

Telefoon: (055) 542 37 31

het Evangelie met kinderen heeft er voor gezorgd dat ik me

E-mail: info@ikeg.nl

aanmeldde bij de cursus. Wat een verrijking om deze cursus

Internet: www.ikeg.nl

te doen. Het aanleren van een Bijbeltekst, het zien hoe andere

NL09 ABNA 0531 1203 09 of

cursisten dit deden, het voeren van een pastoraal gesprek met

NL21 INGB 0003 1071 34 t.n.v. Stg.

een kind. Wat een mooie opdrachten om te leren hoe je die

Kinderevangelisatie te Apeldoorn

enkeling - dat jonge kind - tot Jezus mag leiden. Dwars door
deze cursus heen ben ik er dieper van doordrongen geraakt

Alle giften aan het IKEG zijn

hoe belangrijk het is om het Evangelie eerlijk en eenvoudig met

belastingaftrekbaar. Onze ANBI status

kinderen te delen. Bijbelverhalen vertel ik al jaren aan kinderen

is bij de belasting bekend als: Stichting

door mijn werk op een basisschool. En tóch heeft deze cursus

Internationaal Kinder-Evangelisatie

me ook geholpen om dat nog meer uit te diepen en in elke

Genootschap.

vertelling te zoeken naar een boodschap voor het gelovige en
ongelovige kind. Ook het inweven van een centrale waarheid

Giften

in mijn vertelling heb ik meegenomen naar mijn werk voor de
klas. Ik heb de cursus online gevolgd. Een aanrader als de
afstand te groot is naar de live-plek. We hadden zo toch écht contact en gesprek met elkaar. Op dit
moment verrijkt wat ik geleerd heb mijn Bijbelonderwijs op school. Wat betreft de toekomst: die geef
ik biddend en zoekend over in Gods Hand.”

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

Caila van Beuzekom (Papendrecht)

voor internetbankieren (op smartphone of

“Ook ik heb de IKEG-cursus afgelopen seizoen gevolgd. Het was een fijne cursus waarin Gods

tablet) eenvoudig kunt gebruiken voor het

Woord centraal staat. Wij hebben zelf drie kinderen en ik heb kinderwerk in de kerk gedaan, hier

doen van een eenmalige gift. Deze gift is

in Nederland en ook in de Verenigde Staten, Brazilië en Albanië. Ik hou van zingen en gebruik

bestemd voor het IKEG werk Nederland.

graag creatieve werkvormen. Ook stel ik kinderen op hun gemak waardoor ze makkelijker in
gesprek komen. Kinderen zijn zo eerlijk en open en altijd op zoek naar warmte en aandacht.
Vaak vind ik het lesgeven een beetje spannend. Ik vond dat ik tijdens deze cursus de handvatten
kreeg die ik nodig had om een Bijbelles te geven aan kinderen en een stukje nazorg te bieden. De
cursus zit heel goed in elkaar. Eerst krijg je een stukje theorie en
daarna ga je zelf aan de slag. Het is lekker praktisch en dat past
goed bij mij. Eerst een voorbeeld krijgen wat je nodig hebt en
daarna zelf uitvoeren. Een ding zal ik niet snel vergeten, namelijk
hoe ik met behulp van het woordenloze boek het evangelie kan
uitleggen aan een kind. Dit vond ik zo’n goede manier om het
evangelie uit te leggen. Ik heb het meteen gebruikt en geoefend
met mijn eigen kinderen! Wat is er mooier dan een kind te zien
opbloeien doordat hij heeft begrepen wat Jezus voor hem heeft
gedaan. Dit wil ik dus blijven doen. Aankomende oktober gaan
wij een kinderbijbelweek organiseren bij ons in de gemeente.
Ik ga enthousiast aan de slag voor deze week en wil op zoek
gaan naar andere mogelijkheden om Gods liefde uit te dragen.
De cursus heeft mij de tools gegeven om hiermee verder te gaan.“

Nieuwe lessenserie:
God zorgt voor jou

In het najaar willen we weer met twee nieuwe VCK trainingen starten. Zie de agenda voor de data van

Ook kinderen

de informatieavonden.

hebben te maken

De KidsArk op het Ridderkerks paasevent
Op 16 april organiseerden de kerken in Ridderkerk een Paasevent op het Sint
Jorisplein, midden in het het centrum van Ridderkerk.

met moeilijkheden,
in het gezin, op
school, met wat in
de wereld gebeurt,
gezondheid en zo

Op deze dag werd er in het centrum geëvangeliseerd door traktaten uit te delen en gesprekjes aan te

nog meer. Wat is

knopen. Om 12 uur was kinderkoor De Sleutel aanwezig

het dan fijn om de

om Paasliederen te zingen. Ouders en gemeenteleden

kinderen te bemoedigen met lessen uit de Bijbel.

waren ook uitgenodigd om mee te zingen. Veel mensen

Deze nieuwe Bijbellesserie, die uit vijf lessen

gaven hier gehoor aan zodat we zingend mochten

bestaat, leert de kinderen over Gods liefde en

getuigen van Jezus’ verlossingswerk. Heel bijzonder!

zorg voor hen. In het bijzonder als zij te maken
hebben met moeilijke situaties in hun leven. De

Ook aan de kinderen was gedacht. Hiervoor hadden we

lessen zijn gebaseerd op Bijbelse personen.

de KidsArk op het plein gezet. Vantevoren waren in alle

1

scholen in Ridderkerk flyers verspreid, zodat kinderen

Weggestuurd door mensen, maar
geaccepteerd door God (Jefta)

zich aan konden melden om te komen knutselen.
Kinderen die langsliepen werden vaak nieuwsgierig
naar die mooie pipowagen, waardoor er steeds
nieuwe kinderen aanschoven. Hierdoor bereikten
we ook meer de doelgroep, de buitenkerkelijke

2

De vreemdeling is welkom ( Ruth)

3

Schoon in een vuile wereld (Samuël)

4

Leren om anderen te vergeven (Petrus)

5

Door mensen veracht, vergeven door
God (Mattheüs)

kinderen. Uiteindelijk was de verdeling kerkelijke en

Deze

buitenkerkelijke kinderen aardig gelijk en kwamen

serie

bestaat

uit:

Een

platenboek,

handleiding met de Bijbellessen, clubprogramma,

er 81 kinderen knutselen in de KidsArk. Voordat we

quiz, Bijbeltekst aanleren en meer; USB-stick met

aan het knutselwerkje begonnen vertelden we de

hulpmiddelen.

kinderen wat Pasen nu echt betekent en dat het niet
een feestje van de paashaas is. Het is erg fijn om

De USB-stick bevat vele kleurrijke hulpmiddelen

de KidsArk te kunnen gebruiken voor evangelisatie-doeleinden. De buitenkant
prikkelt de kinderen en binnen heb je heerlijk de ruimte om met 14 kinderen tegelijk aan de slag te gaan.

Linda van der Pol
Ook de KidsArk gebruiken? Neem contact op met Marco Baan (marcojosebaan@ikeg.nl)

om zelf uit te printen: de Centrale Waarheid,
Bijbeltekst,

hulpmiddelen

voor

de

quiz,

werkbladen voor oudere en jongere kinderen,
activiteiten, tekstkaartjes.
Platenboek bestelnr. 3210 • € 8,70
Handleiding bestelnr 3112 • € 6,95
USB stick

bestelnr. 3115 • € 6,95
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Agenda
1-3 juli		

kinderkamp Oase 		

		Doetinchem
zomer		

diverse openluchtclubs

		

op verschillende locaties

		

(zie artikel voorkant)

5 september

9:30 uur bidstond

12 september

informatieavond VCK 1 in

		Hendrik-Ido Ambacht
19 september

informatieavond VCK 1

		online

