
Beste partners in onze bediening,    
Wat fijn dat u/jij op de hoogte wilt blijven van onze missie voor de kinderen in Nederland en sinds dit jaar ook 
voor België/Luxemburg. Zowel in ons gezin als in de bediening hebben we het afgelopen jaar twee dingen heel duidelijk 

ervaren. En dat heeft te maken met de bijbeltekst die hierboven staat. Het eerste is dat God (ge)trouw is! Zijn blijvende zorg 

en liefde ondanks onze ontrouw. En het tweede is dat relatie gaat boven prestatie.  We zijn geroepen tot gemeenschap met 

de Zoon. Laten we ons daar met elkaar naar uitstrekken. Ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt!  

 

UPDATE TEAM IN NEDERLAND EN BELGIË/LUXEMBURG - door Marco 
 

“God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap  

van Zijn Zoon Jezus Christus (1 Kor.1:9) 
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Baanbrekend Nieuws!  

 

 

GIRLS ONLY CLUB -  door José  
Jersey: “Ik luister al heel wat jaartjes naar u, hè?”  

Ja, dat is wáár! Al vanaf het begin, zo rond 2014, is 

ze betrokken geraakt bij de Goed Nieuws Club in 

Alblasserdam. En nu ook alweer een aantal jaar bij 

de Girls Only Club.  

Jersey is één van de trouwe meiden die altijd 

komt, samen met haar zus. En meestal nemen ze 

een vriendin mee. Jersey staat altijd open voor het 

onderwijs uit de Bijbel en ze let goed op tijdens de 

Bijbelstudies. Ook heeft ze veel vragen. Stapje 

voor stapje wordt haar meer duidelijk wat de Bijbel 

inhoudt en wat dit voor haar betekent.  

 

De Girls Only Night (23 december) is een mooie 

gelegenheid om veel meiden uit te nodigen. Juist 

voor hen voor wie het kerstevangelie niet bekend 

is. Wie weet sluiten er in het nieuwe jaar wel meer 

meiden aan zoals Jersey!  

 

Bidt u daarvoor mee? 

2022 was een jaar dat we verder mochten bouwen aan het 

IKEG-team. Per 1 sept. zijn er 3 nieuwe kinderwerkers bij 

IKEG gestart die een verlangen hebben om                      

kinderevangelisatie te doen. Janet Visser doet dat in    

Breda, samen met Folkert en Marjolein die daar wonen en 

werken. Thirza Penning doet ervaring op met kinderwerk 

in de Bijlmer, Amsterdam. En Lisa Kneppers helpt mee 

met kinderevangelisatie in Ede en Amerongen. Ook wil ze 

zich richten op het thema “discipelschap” binnen           

kinderwerk. Ik probeer deze kinderwerkers te bemoedigen 

en te coachen in hun werk. Vanaf januari krijgen we ook         

versterking op kantoor. Lydia de Jong gaat helpen met 

administratief werk en Elise de Koning zal als                 

ambassadeur van IKEG aan de slag gaan. Elise kennen we 

al jaren in de samenwerking op het gebied van                

kinderevangelisatie. Maar nu wil ze ook op een andere 

wijze helpen in de missie.  Ook in België zal er versterking 

komen.       Marilou Basurto    zal de rol van coördinator  

training  van Franstalige en Spaanstalige trainingen op 

zich nemen in België en Luxemburg. We bidden dat door 

deze      uitbreiding van  kinderwerkers nog meer           

buitenkerkelijke kinderen bereikt zullen worden met het 

Evangelie.    



 

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 

 

Marco en José werken sinds 

2012 voor IKEG/CEF.  

Vanaf sept. 2020 geven ze 

leiding aan de stichting als  

directeursechtpaar in          

Nederland en sinds 2022 aan  

België/Luxemburg. Ze hebben 

het verlangen dat élk kind in 

deze landen bekend wordt 

gemaakt met de geweldige 

boodschap van het Evangelie.  
 
 
 

Update Achterbancommissie 

Marten en Marleen van ‘t Hof 

hebben aangegeven andere 

prioriteiten te moeten stellen 

en hebben afscheid genomen 

van de ABC. We zijn hen      

ontzettend dankbaar voor hun 

inzet de afgelopen 5 jaar! 

We denken nu na over hoe we 

als ABC verder gaan. 

 

Giften en levensonderhoud 
Ze zijn in hun werk volledig 

afhankelijk van giften van 

partners. Vertrouwend 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.:  Stg. Kinder               

Evangelisatie te Apeldoorn 

m.v.v.:  Ontwikkeling kinder 

evangelisatie 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          

Belastingdienst aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI).  Giften zijn dus     

fiscaal  aftrekbaar. 

 

 

 

KANTOOR/HUISVESTING in Brussel: hulp gevraagd (m/v) 
Voor het werk in België/Luxemburg is er al lange tijd de beschikking over een kantoor. Het is 
een “historisch” pand in Schaarbeek (Brussel). Op dit kantoor zijn werkplekken, wordt         
kinderwerkmateriaal opgeslagen en hier kan het team elkaar ontmoeten. Marco is hier ook 
met regelmaat. Dit kantoor heeft echter een ingrijpende opknapbeurt nodig! Denk aan       
opruimen, verven, een andere vloer en een nieuw keukentje. Planning: DV februari 2023. Er is 
al wat hulp aangeboden voor deze klussen, maar meer hulp is meer dan welkom. Wil je hier 
iets in betekenen, dan graag contact opnemen met Marco.  
 
WIST-JE-DATJES OVER ONZE MEIDEN...wist u dat? 
 Emmely  twee keer per week naar de Kiekeboe gaat? En ook bij Micha (haar grote 

vriend) speelt als mama voor IKEG werkt? En Emmely zich thuis heel goed kan         
vermaken, maar ook heel blij is als haar zussen weer thuis zijn? 

 Cathelijne geniet in groep 4, ze erg van bewegen houdt en ze met schoolzwemmen 
haar B-diploma probeert te halen?  

 Anne-Laura iedere dag al best veel huiswerk heeft? Ze daarnaast ook oefent op haar 
panfluit en ze ieder week zwemt bij de reddingsbrigade en in haar vrije tijd ze graag 
met haar vriendinnen speelt? 

 Rosalize inmiddels in de 2e klas van de HAVO zit, waar ze 4 vakken volgt in het       
Engels? Iedere dag best pittig is met fietsen naar school en huiswerk? Daarnaast ze 
ook bij de reddingsbrigade zwemt en piano speelt en inmiddels in onze kerk ook soms 
meespeelt in de muziekgroep?  Het gelukkig allemaal goed gaat en ze steeds meer 
groeit in  zelfstandigheid? 

 Marylène een druk bezette, zelfstandige meid is, die haar boeltje wel goed moet      
regelen? HAVO-4 best heel pittig is en dat voor haar gevoel haar leven bestaat uit:    
slapen, fietsen, school en huiswerk? En niet te vergeten haar nieuwe bijbaantje op    
zaterdag bij “Loes” (lunchroom) en ze in het weekend nog tijd probeert te vinden voor 
haar vriendinnen? 

 Naomi inmiddels prima haar draai heeft gevonden bij de Wijnkoper in Gorinchem? Ze  
ieder weekend nog naar huis komt? Ze veel dingen leert zelfstandig op te pakken? Ze 4 
dagen per week heen en weer reist met de trein naar Dordrecht om daar te werken bij 
‘de Witten Haen’? 

  
DANKPUNTEN: 
 Dank God voor Zijn trouw en zorg die we voor onszelf, ons gezin en de bediening mochten 

ervaren;   

 We zijn dankbaar voor de stap naar een fulltime bediening;  

 Dank God dat er openheid is voor het Evangelie bij de meeste meiden van de Girls Only Club;    

 
GEBEDSPUNTEN: 
 Bid voor de kinderen in NL, België en Luxemburg: dat ze een honger naar God zullen hebben; 

 Bid voor de nieuwe medewerkers en kinderwerkers die bij IKEG zijn gaan werken. Dat zij     
mogen zien dat God hun roeping uitwerkt in de werkzaamheden die ze oppakken.  

 IKEG-kantoor Brussel: bid voor voldoende middelen en mensen als er vanaf februari geklust 
wordt.  

 
GEBEDSAPP: wil je actuele gebedspunten van ons werk via de app ontvangen, dan        

kunnen we je toevoegen aan de Whatsapp-groep ‘Gebedspartners Nehemia’.  
Stuur dan svp een whatsappje naar Marco -  06-57730038 


