
    Zwijndrechtse kinderen horen het Evangelie 
Misschien denkt u bij impact op kinderen niet in de eerste plaats aan uw eigen omgeving. 

U denkt dan eerder aan een schoolproject in Malawi of de IKEG 
rugtasjesactie voor Oekraïense kinderen, zoals die van het 
afgelopen voorjaar. Maar de nood van kinderen is dichter bij 
huis dan we vaak denken. Afgelopen maanden zag ik dat in mijn 
eigen omgeving – en mocht ik meewerken aan de oplossing.  

Even terug in de tijd: in het afgelopen jaar werd er landelijk veel 
aandacht gevraagd voor kinderen in armoede. Een op de dertien 
kinderen heeft hiermee te maken. Een aantal broeders en zusters in 
Zwijndrecht ontdekten dat hun woonplaats hoog in dit lijstje staat. 
De gemeente zorgt daarin wel voor sociale steun, maar niet voor 
geestelijke steun. Aan die geestelijke armoede wilden zij wat doen en 
zo ontstond het idee van kinderevangelisatiewerk.
 
Ze ontwikkelden een plan om samen met IKEG een kinderclub te 
starten in Zwijndrecht. Ze wilden beginnen in een van de “kansarme” 
wijken. Zo gezegd, zo gedaan. Op 16 september stond het 
“junglefeest” op het programma. 

“Gaaf! Ik wil ook komen!”, was de reactie van een aantal kinderen die 
we bij het flyeren ontmoetten. In de grote speeltuin in de wijk bouwden 
we twee tenten op en hielden we die middag een programma 
met acht verschillende spelletjes en een groot jungleverhaal met 
geestelijke toepassingen. Meer dan vijftig kinderen zaten tijdens het 
verhaal onder de tent, ondanks de regen die op die bewuste middag 
regelmatig viel! “Heel fijn dat jullie zoiets voor de kinderen willen 
organiseren!” reageerde een aantal aanwezige ouders.
 

Sinds die eerste keer organiseren we elke tweede week van de maand 
de CityKidsclub in deze wijk. Elke keer gaat het om een ander dier en 
een eigenschap die naar God verwijst. Er komen kinderen met allerlei 
achtergronden en dat levert soms interessante momentjes op. “Maar 
papa en mama hebben mij toch gemaakt?” was de reactie op mijn 
uitleg dat God ook ons gemaakt heeft. Nog voor ik kon antwoorden 
riep een meisje tegen dit jongetje: “die hebben je botten toch niet in 
elkaar gezet!”
 
We zien uit naar de verdere impact die we op deze kinderen mogen 
hebben, door Gods werk, zodat ze God niet alleen als Schepper, maar 
ook als Vader zullen leren kennen.

         Emma Gouman 
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Preken met impact 

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit 
een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment 
was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij 
zien komen en bekeken. De dominee uit Bodegraven legt in nog geen vier minuten tijd 
uit wat de grote ontdekking is geweest van Maarten Luther: dat de zondaar door geloof 
gerechtvaardigd wordt. De rechtvaardiging is geen eenvoudig thema om uit te leggen. 
Maar de predikant deed dat erg helder en aansprekend. 

Hij vraagt een kind om onder aan de preekstoel te gaan staan, om daarmee de 
afstand van de aarde naar de hemel duidelijk te maken. Predikant: kun je nu in één 
stap van beneden naar boven komen? Het meisje schudt haar hoofd. Predikant: kun 
je zonder op de trap te staan mijn hand pakken? Het meisje strekt haar arm. Nee, lukt 
óók niet. Predikant: het is net als bij de  mensen in de tijd van Maarten Luther. De 
mensen kwamen niet dichter bij God, ondanks het geven van veel geld en het doen 
van goede werken. Predikant: nee, er is maar één ding dat telt. God kwam naar 
beneden in Zijn Zoon Jezus Christus en neemt ons mee naar boven (de hemel).   

De predikant loopt de trap af, tilt het meisje op en brengt haar zo op de preekstoel. God die afdaalt uit de hemel om mensen te 
redden!!

De kracht van het voorbeeld zit ‘m in de eenvoud. Het meisje gaat dit nooit meer vergeten. Ik hoop dat meer voorgangers, predikanten 
en sprekers het voorbeeld van deze predikant zullen volgen. Het was tijdens de Reformatie de (her)ontdekking van het Evangelie. 

Met kerst denken we aan de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Komende weken zullen er wereldwijd en ook dichtbij 
veel kerstclubs gehouden worden. We wensen elke kinderwerker veel liefde en wijsheid toe bij het vertellen van het kerstevangelie 
aan de kinderen.

Namens het team wensen we jullie allen Gods zegen toe voor 2023.

Marco Baan

‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 
Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem’ 

Bron afbeelding: YouTube 

Link naar filmpje

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Da3jKqwPZ_h8
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Giften
We sturen geen acceptgirokaarten meer 
mee met de nieuwsbrief. Daarom maken 
we nu gebruik van een QR code die u met 
uw programma voor internetbankieren (op 
telefoon of tablet) eenvoudig kunt gebruiken 
voor het doen van een eenmalige gift. Deze 
gift is bestemd voor het IKEG werk Nederland.   

Kerst Impact Tour 2022
“Wat was ik blij dat ik die avond erbij was!! Enorm van geleerd. Je zit zo 
vast in je eigen manier van vertellen voor de klas. Heel, heel hartelijk dank 
voor jullie inzet die avond!!” Zo mailde een deelnemer ons een week na 
de Kerst Impact Tour. 

Marjolein en ik brachten tijdens die avonden namelijk twee IKEG-
pakketten voor het voetlicht, bedoeld om een kerstfeest te organiseren voor buitenkerkelijke 
kinderen, namelijk “Niet zien en toch geloven!” en “Het kerstschilderij”. We demonstreerden de 
Bijbellessen en -teksten in die pakketten en we gaven aanvullende tips en ideeën. 

Twaalf deelnemers volgden de online avond op Zoom en tijdens de live avond in Apeldoorn 
mochten we er vier verwelkomen. In België, Suriname, de Bijlmer en verder in Nederland zullen er 
kinderen zijn die het Evangelie gaan horen met behulp van deze pakketten!

Heb je de uitnodiging voor de Kerst Impact Tour niet op je mail gehad en ben je wél geïnteresseerd? 
Geef je dan bij het kantoor op met e-mailadres en telefoonnummer, dan krijg je voortaan ook de 
uitnodigingen voor toerusting voor speciale gelegenheden op de mail!

                                                                                                                             Anneke Breet

De impact van uw giften in 2022
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.

…voor onze financiële partners voor hun regelmatige support van één of meerdere IKEG-werkers. 
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. 

Mogen we op u rekenen?

We willen onze missie, het brengen van het Evangelie aan kinderen, ook in het nieuwe jaar blijven 
uitvoeren. Het 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 en België haar 
hoop op God zal stellen!

                                                                                                                 Marco Baan

Agenda
Het IKEG kantoor in Apeldoorn is gesloten vanaf 
vrijdag 23 december t/m 8 januari 2023 D.V.  
 
9 januari  9.30 uur bidstond 
11 januari  toerusting Leidsche Rijn
18 januari  start opfriscursus Gortel
6 februari  9.30 uur bidstond
6 maart  9.30 uur bidstond

/IKEGNederland /ikeg.cef

 

/IKEGNederland

mailto:info%40ikeg.nl?subject=
http://www.ikeg.nl
https://www.facebook.com/IKEGNederland
https://www.youtube.com/channel/UC0vZCN3m6KTd4KXmxM-F4gA
https://www.youtube.com/channel/UC0vZCN3m6KTd4KXmxM-F4gA

