
Deur gesloten - deur geopend 
Op 18 augustus jl. sloten we letterlijk de deuren van ons kantoor aan de 2e 
Wormenseweg - 40 jaar nadat deze deur werd geopend. 

Al die jaren was het de uitvalbasis voor 
allerlei activiteiten en kantoorwerk. 
De  weken voor de verhuizing stonden 
in het teken van uitzoeken, weggooien 
en inpakken. Veel dozen stonden 
opgestapeld in het kantoor en die 
donderdag werd alles verhuisd naar 
ons nieuwe kantoor. Voor het gemak 
hebben we die tot ‘De Zwaan’ omgedoopt 

vanwege de straatnaam. Bijna 10 uur 
duurde de daadwerkelijke verhuizing van 
alle tafels, kasten en honderden dozen 
met materiaal. Veel werk is verzet; ook in 
de weken daarvoor. We kregen hulp voor 
het schilderen, het maken van een nieuwe 
materialenkast en andere klussen.  
 
We zijn dankbaar voor de deur die 
is opengegaan naar de Zwaan. 
We bidden dat het tot zegen van 
vele kinderwerkers mag zijn. 
 
         Gerda Bastiaans &  Petra van Dijken 
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Werk door! 
 
‘Werk door, want Ik ben met 
u, spreekt de HEERE van de 
legermachten.’ Haggaï 2:5

Dát is de roep van de profeet Haggaï. Veel 
Joden zijn al jaren geleden teruggekeerd 
vanuit de ballingschap. Na hun terugkeer 
is men enthousiast aan de slag gegaan 
met de wederopbouw van de tempel. 
Maar ze zijn moedeloos geworden en 
er worden andere prioriteiten gesteld. 
Het gevolg is: de tempel ligt nog in puin! 
De bouw van hun eigen huizen krijgt 
voorrang. Maar de gevolgen zijn een 
economische crisis en slechte oogsten.  
Na de oproep van Haggaï krijgen de 
mensen toch weer moed om samen de 
bouw van de tempel te hervatten. 

In het Nieuwe Testament lees ik eenzelfde 
oproep: Zoek eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u erbij gegeven worden 
(Matth.6:33). 

Werk door! Niet aan ons eigen koninkrijkje, 
maar aan Zijn koninkrijk. Ondanks de 
omstandigheden waar we dagelijks 
mee geconfronteerd worden. Binnen 
en buiten de kerk speelt er van alles. 
Binnen de kerk zien we regelmatig strijd 
en onenigheid waar we juist gezamenlijk 
zouden moeten optrekken. En buiten de 
kerk is er ook veel gaande. Alles lijkt wel 
in een crisis. En juist daarom: werk door! 
Zo lang het nog dag is, want er komt een 
nacht waarin niemand meer kan werken. 

Als IKEG willen we doorwerken, omdat 
God weer nieuwe deuren heeft geopend. 
Een paar voorbeelden:

Nieuwe kinderen: Afgelopen zomer zijn 
er in ons land weer tientallen nieuwe 
kinderen bereikt  met het evangelie op de 
Open Lucht Clubs. Zelf mocht ik een dag 
meehelpen in Breda. Aan het eind van 
ons groepsgesprekje gingen we bidden. 
Een van de jongens bad: God, willen 
jullie zorgen dat ik later daar ook boven 
in de hemel kom. Amen. Wat een oprecht 
kinderlijk gebed! 

Nieuwe kinderwerkers: Begin september 
mochten we er drie nieuwe parttime  
kinderwerkers bij krijgen. Lisa, Thirza en 
Janet gaan alle drie kinderen bereiken die 
in hun gezin of op school niet over Jezus 
Christus horen. Wat een verhoring op 
onze gebeden om meer werkers. 

Literatuur op een nieuwe plek: 
Afgelopen tijd kregen we het bericht dat 
evangelisten de Nederlands – Arabische 
IKEG boekjes van ‘Een beter leven’ hebben 
uitgedeeld op het aanmeldcentrum voor 
vluchtelingen in Ter Apel. Bemoedigend 
dat ook literatuur op zulke bijzondere 
plaatsen tot zegen is.

Nieuw kantoor: Net na de zomervakantie 
zijn we verhuisd naar een nieuwe locatie 
in Apeldoorn. Doorwerken op een nieuwe 
plek. 

God zegt: Werk door, want Ik ben met u!

Aan het begin van dit nieuwe seizoen 
wensen we jullie veel zegen en vele 
bemoedigingen. 

Marco Baan
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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.   

Niet tegen te houden
“Ik zal werken en wie zal het keren?” vroeg God aan Israël”. 

Ook op de openluchtclubs deze zomer zagen we dat God dwars door alles heen werkt! 
“Die man vond zijn geld belangrijker dan God, dat is toch koekoek?” vroeg een meisje op de openluchtclub 
in Breda zich verbaasd af. Het verhaal van de rijke jongeman was net verteld. Ze gaf daarmee blijk 
van een belangrijk inzicht, dat ontvankelijk maakt om daadwerkelijk eeuwig leven te ontvangen!  
Na het verhaal van de koninklijke maaltijd vroeg een jongen: “Wannéér is dat feest dan? En hóé kan ik 
daar dan komen?” Het viel niet mee om het antwoord duidelijk over te brengen. 

Er zaten meer dan 30 kinderen in die tent in Ede én het regende. Al met al hét recept voor behoorlijke onrust!  
Maar de vraag legde iets bloot van wat daar leefde in een jongenshart. 

“Hoe vond je het, Mohammed?” vroeg ik na afloop van de openluchtclub in Antwerpen. Aarzelend zei 
hij: “Wij zijn moslim.” Ik stelde hem gerust. “De Heer Jezus is óók voor moslimkinderen gekomen. 
Moslimkinderen zijn ook welkom bij God!” Hij glimlachte opgelucht. 

Soms zet kinderevangelisatie iets in gang bij 
ouders van kinderen. Een van de moeders in 
Gent gaf in een gesprekje met Elsbeth aan dat ze 
over het geloof en over God had gehoord toen ze 
zelf vroeger op de christelijke school in Gent zat. 
Maar het was weggezakt. Wat ze nu hoorde op 
CityKids Gent riep bij haar een verlangen op om 
er toch weer mee bezig te gaan.

In Eindhoven leerden de kinderen het liedje van 
‘De Wedloop’. Ze hoorden over Paulus die zijn 
ogen op het doel gericht hield, de kroning in de 
hemel. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal 
het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

Ze deden wedstrijdspelletjes of knutselden een bril (n.a.v. de blindheid van Paulus). Ze hadden zoveel 
plezier, ook de medewerkers genoten! 

Aan kinderen ook geen gebrek in Apeldoorn en Hoorn! Tientallen kinderen kwamen in beide plaatsen op 
de openluchtclub af! Wat een kansen! 

Ook in Kerkrade en Bergen op Zoom hoorden kinderen het evangelie.

Laten we doorgaan zolang het nog kan! Als God werkt, kan niemand het keren.                                                                                                                     

                                                                                                         Anneke Breet

IKEG kinderkamp 2022
Vrijdagmiddag zijn de ‘ooms en tantes’ (zo wordt de kampleiding genoemd!) 
met hun auto’s vol slaapzakken, zwemkleding, Bijbels, ‘vertelspullen’ en koffers 
vertrokken naar Doetinchem voor het IKEG kinderkamp! 

Het thema voor het kamp was: Op zoek!

Tijdens het kamp mochten we vier 
Bijbeluren houden. Tijdens deze 
Bijbeluren hebben de kinderen 
vier Bijbelverhalen gehoord, twee 
Bijbelteksten uit het hoofd geleerd, 
verschillende toneelstukjes gezien en 
lekker veel gezongen!

We hebben geleerd dat Adam en Eva 
zondigden, maar dat wij dat ook doen! 
Door die zonden kunnen wij niet bij 
God horen, maar gelukkig:  ‘De Zoon 

des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken 
en te redden! Lukas 19:10’. Deze tekst hebben we de kinderen aangeleerd.We hebben het ook 

gehad over Zacheüs. Jezus riep hem en Zacheüs antwoordde! Hoe zit dat met ons?

‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart, Jeremia 
29:13’. Dat was de tweede Bijbeltekst die we geleerd hebben. Er kwam een marathonloper 
op bezoek, die er echt alles voor over had om de marathon te lopen en te winnen! 
Geen ijs, geen uitstapjes, maar trainen! Wat hebben wij ervoor over om God te leren kennen? 
En zo hebben we door middel van vier Bijbelverhalen, toneelstukjes en Bijbelteksten de kinderen mogen 
onderwijzen.

Er was ook tijd voor andere leuke dingen. Zaterdagmiddag stond helemaal in het teken van buiten 
spelletjes doen. Een heus zeskamp! Met allerlei waterspelletjes, ballondarten, etc. Na de leuke 
zeskamp, was er vrije tijd en tijd om een verkoelende duik te nemen in het zwembad, heerlijk! 
Ook is er nog een Bijbelsmokkelspel gedaan door de oudste kinderen, in het donker, in het bos! 
 
En toen was het helaas weer tijd om in te pakken, op te ruimen en dag te zeggen. 
Wat hebben we genoten. Van de kinderen en van de Bijbel.

Alle eer en dank aan God!                                                                                    Marjolein van der Horst

.   

Nieuwe kinderwerkers

Deze kinderwerkers zijn per 1 september bij ons begonnen. Wij heten hen van harte welkom in 
ons team. V.l.n.r. Janet Visser, Thirza Penning & Lisa Kneppers  

Meer weten? Lees hun persoonlijke verhalen op www.ikeg.nl/team-en-bestuur

Agenda
3 oktober  9:30 uur online bidstond 
3 november 19.30 uur wereldwijde  
  gebedsdag online België
7 november 10.00 uur wereldwijde  
  gebedsdag in Apeldoorn 
9 november 9.45 uur wereldwijde  
  gebedsdag in Breda 
5 december 9.30 uur online bidstond
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Niet zien, toch 
geloven?!  

 
 
 
 
 
 

 

Voor kinderen van 5-10 jaar
 
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, knutsel- 
en 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-toch-
geloven/ 
 
bestelnr. 3935 € 8,95


