
Beste partners in onze bediening,    
Gods werken doorvertellen op het kinderkamp… 
Allaine*  (niet zijn echte naam) is nog maar drie maanden in Nederland en tóch ziet hij het zitten om met ons IKEG-
kamp mee te gaan. Ondanks zijn gebrekkige Nederlands lijkt hij zichtbaar te genieten van het contact met de   
andere kinderen.  De eerste kampavond zit ik naast hem en probeer de Bijbelles van Marjan over de geboorte van 
Mozes en de slavernij van het volk Israël zo goed mogelijk naar het Engels te vertalen. De mooie platen lijken er 
bij te helpen. “God heeft ook jou gemaakt en een plan met je leven!” Allaine lijkt het allemaal te begrijpen.   
 
Naast de Bijbeluren brengt Allaine tijd door met zijn groepje. Hij is ingedeeld bij Cole en mijn zwager Anthony.  Cole is een 
cursist van de verdiepingscursus (Bergen op  Zoom) en spreekt net zo goed Engels als Nederlands.   Allaine hoeft dus niets 
te missen van wat er gezegd wordt. De volgende dag zie ik hem in het zwembad wat  spetteren en watervrij worden. Als hij 
een duikbril krijgt, is hij de koning te rijk. Ik zie hem zichtbaar genieten. Wat mooi dat we naast Allaine nog met 32 andere 
kinderen dit weekend mogen beleven. Samen met Marjan doe ik dit weekend de Bijbellessen. We vertellen over de grote 
werken van God: over de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Diezelfde God leeft nog en Hij wil dat je Zijn 
kind wordt!  Zou Allaine díe boodschap hebben  begrepen? 

 

“De liefde van Christus dringt ons…” (2 Korinthe 5:14) 
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Baanbrekend Nieuws!  
 

 

Ellsbeth, Eloïse en Anneke 

 
Gods liefde werkt door Zijn kinderen... 
Dit is de centrale waarheid van de laatste Bijbelles in Gent (België). Collega  
Anneke vertelt naar aanleiding van de gelijkenis van de barmhartige          
Samaritaan wat échte liefde is. Anneke: ‘Als je de liefde van God leert       
kennen, ga je ook anderen liefhebben en hen helpen.’ Wat een zegen om de 
boodschap van Gods liefde te mogen doorgeven hier in België. Dat het een 
bijzondere liefde is. Een “tóch-liefde”. Zondaar zijn en tóch de hand van 
Gods liefde toegereikt krijgen.  
 
In Gent kregen we begin juli drie middagen de mogelijkheid om te delen van Zijn 
liefde.  Alle kinderen in de tent zeggen de tekst hardop: “Johannes 3 vers 16, Want 
zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”.  
Eloïse* (niet haar echte naam)  plakt verschillende ronde vormen op de woorden 
van het tekstblad. Sommige woorden zijn daardoor niet meer te zien, maar de     
kinderen herhalen de tekst foutloos. Na het bijbelprogramma ga ik met een paar 
jongens de KidsArk in om te praten over datgene wat ze gehoord hebben. Ik voel 
me dankbaar om deze boodschap met hen te mogen delen. We bidden dat de    
kinderen iets geproefd hebben van Zijn liefde, in woord en in daad. 
‘s Morgens had ik afscheid genomen van mijn Vlaamse gastgezin: echtpaar Colle in 
Gentbrugge. Wat hebben ze hun gastvrijheid getoond. Ook bij hen ervaar ik: Gods 
liefde werkt door Zijn kinderen. Met een hoofd vol indrukken van de afgelopen da-
gen, keer ik weer huiswaarts, richting Nederland.  

Kampgroepje met Allaine, Cole en Anthony  IKEG kamp 2021 — Doetinchem   



 

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 

 

Giften 
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 bekend wordt 

gemaakt met de geweldige 

boodschap van het Evangelie.    

 

Ze vertrouwen dat God     

voorziet in wat er maandelijks  

nodig is. Wilt u dit werk moge-

lijk 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 familie  

Baan)  

Stichting IKEG is door de Be-

lastingdienst aangemerkt als 

een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI).  Giften zijn 

dus fiscaal  aftrekbaar. 
 

 

 

Gods werk door Bijbelschool studenten   
Eind april waren we op de bijbelschool Gospel Mission in Amerongen. Ook dit jaar 
hebben we een week lang met veel vreugde les mogen geven over het belang van 
evangelisatie onder kinderen. De studenten hebben de theorie snel kunnen             
toepassen in hun stage van 2 weken op camping De Vechtvallei in Hardenberg. Deze 
stage volgde namelijk op de lesweek van IKEG. Achteraf waren de studenten en staf 
heel enthousiast over de combinatie van theorie en praktijk. Zelfs de KidsArk is nog 
ingezet tijdens deze weken! Het was erg bemoedigend om terug te horen wat God in 
en door de studenten heeft gedaan tijdens deze weken.  
 
Gods werk in tienermeiden...  
José heeft de afgelopen periode 2 keer Girls Only Club kunnen houden. Er zijn mei-
den die afhaken, maar God voegt ook nieuwe meiden toe. Hoe wonderlijk is het om 
ook te zien dat deze meiden open staan voor een Bijbelstudie en graag willen        
komen, ook al zijn ze helemaal niet bekend met de Bijbel. In het najaar hoopt José 
weer verder te gaan met de Girls Only Club.  
 
Gezinsupdate...  
We zijn dankbaar u te kunnen vertellen dat Naomi klaar is met de praktijkschool in 
Dordrecht en nu bij de Witte Haen in Dordrecht werkt via een leerwerk-traject.        
Marylène is goed hersteld van haar nieroperatie! Ondanks de lichamelijke hobbels 
die er zijn geweest, heeft ze  toch haar HAVO-2 heel goed kunnen afronden. Rosalize 
staat voor een grote stap. Zij hoopt na de zomervakantie naar de Guido de Brès te 
gaan in Rotterdam om haar 1e leerjaar HAVO te gaan volgen. Anne-Laura geniet van 
school en maakt nu de overstap naar groep 6. En Cathelijne heeft de kleuterschool 
achter zich gelaten en gaat leren lezen en schrijven in groep 3. En natuurlijk kleine 
Emmely die ook met de dag groeit in haar ontwikkeling. We zijn dankbaar om te zien 
dat onze dochters hun weg ook met de Heere willen gaan. 
 
 

Bedankt voor jullie steun als 
partner in onze bediening. 
Ook zijn we blij met jullie   

betrokkenheid op ons gezin 
en het werk voor IKEG.   

 
Marco & José,  

  Naomi, Marylène, Rosalize,  
Anne-Laura, Cathelijne en  

Emmely Baan  
 

 
 
DANKPUNTEN: 
• Dank voor kinderen als Allaine die we over Gods werken mochten vertellen 

op het IKEG-kamp, dat na 2 jaar weer kon doorgaan en heel fijn is verlopen; 
 
• Dank voor kinderen als Eloïse in Gent die we over Gods liefde mochten       

vertellen tijdens de Open Lucht Club in deze Vlaamse stad;  
 
• Dank voor Gods voorziening in 17 nieuwe partners (voor financiën en gebed). 
 
GEBEDSPUNTEN: 
• 31 augustus—2 sept.:  Open Lucht Club in Bergen op Zoom, Marco helpt mee;  
 
• Bid dat we het komende seizoen het IKEG-team mogen leiden op een manier    

die God verheerlijkt;  
 
• In het najaar hopen we verder te gaan met een ronde presentaties over de 

mogelijkheid van partnerschap en onze bediening voor IKEG.                                                         
Bid voor Gods voorziening om ons fulltime voor IKEG te kunnen inzetten.   

IKEG team, juni 2021, heide bij Radio Kootwijk   


