
Beste partners in onze bediening,    
 

Wat fijn dat u/jij op de hoogte wilt blijven van onze missie voor de kinderen in Nederland.  Deze keer een jubileumbrief, van-

wege 10 jaar bediening voor en met IKEG. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.    

Toen…. De start van de bediening begon met de opleiding in juni 2012 in Zwitserland. Het lijkt erg lang geleden, maar het zit 

toch nog vers in ons geheugen! In 2012 bereidden we ons voor op een bediening onder kinderen in Nederland.  Samen met 
Naomi, Marylène en Rosalize en de jonge baby Anne-Laura (8 weken oud!). We genoten van alles wat we leerden en hadden 
veel zin om dit in de praktijk uit te gaan voeren.  We zijn begonnen in Breda en andere steden in Noord-Brabant om daar kin-
derwerk op te zetten. Inmiddels zijn we 10 jaar verder! Wat zijn we dankbaar dat we al die 10 jaar geleid zijn door onze hemel-
se Vader. Wat een zorg, wat een leiding! En dat we nu mogen staan waar we staan. We hebben deze reis niet alleen gemaakt. 
We zijn ook dankbaar voor de mensen om ons heen die het mede mogelijk hebben gemaakt dat wij deze weg konden gaan. 
En door genade ervaren we nog steeds passie en vuur voor dit werk en zien we uit wat God verder nog gaat doen onder de 
kinderen, kinderwerkers en collega’s waarmee wij mogen optrekken. Wat is er de laatste tijd allemaal gebeurd? Ga mee op 
reis en neem een kijkje in ons leven van de afgelopen tijd.  

Nu….We beginnen dichtbij 

huis, in Alblasserdam. In ons 
huis is sinds 8 juni verande-
ring gekomen. Naomi is na-
melijk sinds deze datum be-
geleid gaan wonen bij een 
woongroep van Philadelphia 
in Gorinchem. Hier moest 
veel voor geregeld worden, 
maar we zijn blij dat ze deze 
stap mocht maken. Ze doet 
het tot nu toe erg goed. 
Marylène is na de vakantie 
toe aan de overstap naar de 
Guido de Brès in Rotterdam 
om HAVO-4 te gaan doen. 
Rosalize mag waarschijnlijk 
VETO gaan doen in HAVO-2. 
Dit betekent dat ze 4 vakken 
in het Engels gaat volgen. 
Anne-Laura mag naar groep 
7 en is inmiddels 10 jaar ge-
worden. Cathelijne kan nu 
goed lezen en probeert na de 
vakantie haar zwemdiploma 
te behalen. En Emmely mag 
na de zomervakantie 2 dag-
delen naar de Kiekeboe. Nu 
gaat ze nog iedere week een 
ochtend naar haar vriendje 
Micha, want dan gaat mama 
naar het kantoor in Hendrik-
Ido-Ambacht. Ietsje verder 
van huis. In Hendrik-Ido-Ambacht brengt Marco heel wat uurtjes door op kantoor. Voorbereiden van lessen, (online) vergade-
ren, bellen, mailen, gesprekken voeren en samen bidden. Het leiderschap is veelzijdig en divers.  Hij stuurt veel zaken aan en 
neemt stappen voor nieuwe plannen.  We schuiven nog iets verder op, want in Zwijndrecht hebben de gezamenlijke kerken 
initiatief genomen om kinderen te bereiken. Uit een onderzoek blijkt dat er 1300 kinderen in dit dorp onder de armoedegrens 
verkeren. De kerken voelen de roeping ook iets aan de geestelijke armoede te doen. Het platform van kerken heeft IKEG ge-
vraagd voor training, advies en hulp. Samen met collega Emma helpen we om CityKids Zwijndrecht op te zetten. 
Iedere maand gaat Marco naar Apeldoorn. Daar zit IKEG ook met een kantoor. Dit kantoor is eind juni verkocht, zodat we op 
korte  termijn op een andere plek iets nieuws kunnen vestigen. Vanuit deze plaats wordt veel materiaal verzonden naar allerlei 
kinderwerkers die in hun woonplaats weer kinderen bereiken. Hier werd de laatste tijd ook gewerkt om materiaal beschikbaar 
te hebben voor kinderen uit de Oekraïne. In Rouveen kwam op een zorgboerderij familie Zadoianchuck uit de Oekraïne wonen. 
Zij werkten ook voor IKEG, maar dan in Oekraïne. Al snel hadden we contact en zij waren meteen bereid om ons te helpen om 
Oekraïense kinderen in Nederland te bereiken. Wat geweldig om te merken dat je hetzelfde werk doet en dat er zoveel herken-
ning is en bovenal  dat je dezelfde God mag verkondigen. Inmiddels zit de familie in Australië.  
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Baanbrekend Nieuws!  

 

 

“Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:5) 



 

COLOFON 
Dit is de nieuwsbrief van 

Marco & José Baan 

Van Eesterensingel 149 

2951 VR, Alblasserdam 

Tel.: (078) 69 18 595 

Mob.: (06)57730038 

Mail: marcojosebaan@ikeg.nl 

 
 

AchterBaanCommissie 
- Chiel Jan van Hofwegen 

- Marten en Marleen van 't Hof     

 

Contactadres 
ABC Familie Baan 

p/a Krulmos 32, 

2951 HG Alblasserdam 

Tel.: (078) 69 30 105 

mjvanthof@gmail.com 

 

 

 

Marco en José werken sinds 

2012 voor IKEG Nederland. 

Vanaf sept. 2020 geven ze 

leiding aan de stichting als 

directeursechtpaar. Ze heb-

ben het verlangen dat elk kind 

in Nederland en België bekend 

wordt gemaakt met de gewel-

dige boodschap van het Evan-

gelie.    

 

Ze zijn in hun werk volledig 

afhankelijk van giften van 

partners. Zo vertrouwen ze 

dat God  voorziet in wat er 

maandelijks  nodig is. Wilt u 

dit werk mogelijk maken, dan 

kunt u een gift overmaken op: 

NL21 INGB 000 310 7134 

óf    

NL09 ABNA 0531 1203 09 

t.n.v.  

St. Kinder Evangelisatie te 

Apeldoorn 

m.v.v.:  
Ontwikkeling kinderevangelisatie 

en leiderschap  

(Als u dit erbij vermeldt,   dan 

komt uw gift geheel ten goede 

aan het werk van fam. Baan)  

 

Stichting IKEG is door de Be-

lastingdienst aangemerkt als 

een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI).  Giften zijn 

dus fiscaal  aftrekbaar.

 

 

 
We reizen verder…  
Samen met onze Oekraïense collega’s staken we eind april de grens over naar Duitsland. 
Daar kwamen we terecht in Schwäbisch-Gmünd. We hadden daar een conferentie met zo’n 
250 collega’s uit heel Europa. Wat een zegen om zo gezamenlijk te mogen dienen. Daar ont-
moeten we zoveel mensen die ons inmiddels dierbaar zijn geworden en voelen als familie. 
Tien jaar geleden deden we de opleiding samen met een echtpaar uit Noord-Ierland, Andrew 
en Beulah McMullan. Zij mogen nu mede leiding geven aan West-Europa en daardoor kunnen 
we na 10 jaar toch weer samen optrekken. Ook mochten we familie Sema uit Albanië voor 
het eerst live ontmoeten die we als IKEG Nederland mogen ondersteunen. Eén van de hoog-
tepunten was de overdracht en installatie van het nieuwe Europese directeursechtpaar Man-
galagiu uit Roemenië. We hopen en bidden dat ze tot rijke zegen mogen zijn voor Europa.  

 

Toekomst... 

Eén van Corrie ten Booms uitspraken is: Wees nooit bang om een onbekende toekomst te 

leggen in de handen van een bekende God.   

 

Fulltime voor IKEG 

We willen nog iets belangrijks met jullie delen! November 2021 hebben we vanuit CEF de 
vraag gekregen of we ook het werk in België/Luxemburg zouden willen leiden als interim lei-
dersechtpaar. We hebben hier lang voor gebeden en Gods wil in gezocht. En ook met diverse 
mensen over gesproken. Het is immers geen geringe opgave meerdere landen aan te sturen. 
Toch heeft God de deur verder geopend, vrede in ons hart gegeven en hebben we ja gezegd 
tegen de uitbreiding van leiderschap. Peter en Didi Hegnauer hebben jaren leiding gegeven 
aan België maar verlangen er nu naar om echt met pensioen te gaan (ze zijn 70+). Vanaf 1 
juni zijn we aangesteld, voor een periode van minimaal 3 jaar. Ons doel is nieuwe kinderwer-
kers te vinden en het werk onder de kinderen nieuw leven in te blazen en te versterken. Dit 
betekent dat we na de zomer 60% van onze tijd met IKEG Nederland bezig zijn (3 dgn.per 
wk.) en 40% voor IKEG België (2 dgn. per wk.) Voor het werk in België zijn er financiën be-
schikbaar en dat geeft Marco ook de mogelijkheid om te gaan stoppen met het werk als job-
coach en zetten we de stap naar een fulltime bediening.  Het is altijd ons verlangen geweest 
om fulltime in Gods wijngaard te mogen dienen. En die mogelijkheid is er nu gekomen. Op 
zaterdag 10 september vindt de officiële overdracht in Brussel plaats.  
 
Tot slot...Dankjewel, dat je even met ons mee wilde reizen. Wil je blijven meereizen de ko-
mende tijd? We hebben jouw steun en gebed blijvend nodig! Afgelopen voorjaar is ons een 
lieve zuster Tineke van Dommelen ontvallen. Zij was een medestrijdster voor ons in het ge-
bed en was enorm betrokken op ons gezin. Wil u/jij haar plek nu innemen?  

 
Bedankt voor jullie steun als partner in onze bediening.  

Een warme groet en een fijne zomervakantie, familie Baan  
 


