
 

 

Hallo allemaal, 

Op 19 maart 2020 ging de grens tussen Nederland en België dicht. Op dat moment 

lagen de spullen voor de club – 2 dagen daarna – allemaal al klaar.  

Maar die spullen liggen er nog steeds, nóg ongebruikt!  … maar niet lang meer! 😊 

  

We zijn nu een half jaar verder, en aan het eind van deze maand gaan we de stapel 

alsnog gebruiken! Want de Maranathaclub start weer op D.V. de 26e! 

De lijn van de Maranathaclub naar de openluchtclub leek VOORAF op een speurtocht.  

19 maart: De grens ging dicht, we konden geen club meer houden. Alle medewerkers 

kregen een gebedskaart met foto en gebedspunten én namen van kinderen om voor 

te bidden. Ook sommige betrokkenen ontvingen zo’n gebedskaart. 

 

15 juni: De grens ging weer open en 5 dagen later waren we zo gelukkig om langs 

alle clubkinderen te gaan. We hadden een snoepzakje bij ons en een klein 

cadeautje. Plús een uitnodiging alvast voor de openluchtclub in augustus!  

 

Weken erna: Ik bestudeerde de regelgeving en stelde een coronaprotocol op. Ja, de regels bleken 

veranderlijk, maar er bleek steeds weer een oplossing te zijn om toch openluchtclub te houden!  

Er ontstond een lijst van wel 20 personen die bereid waren om mee te werken! Wauw!  

  

Zondag 26 juli: Nederland verklaarde de provincie Antwerpen tot gebied 

met ‘code oranje’. Dat zette me stil. “Oei! Is dit nu een signaal dat de 

openluchtclub nu tóch niet door kan gaan?” Ik dacht, bad, speurde in diverse 

berichtgeving. Daarin stond wat minister Dalle (minister van Jeugd) en 

premier Wilmès zeiden. Ze benadrukten dat het kinderwerk in Antwerpen 
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kon doorgaan onder de regelgeving die gold tot dat moment. Wat een opluchting! Ik vatte 

moed en ging verder met de voorbereidingen.  

 

Uiteraard konden Nederlandse medewerkers niet meer meedoen; quarantaine, toen nog  2 

weken, kon men zich niet veroorloven! En Belgische? Sommigen reageerden niet op de mail, 

en anderen zeiden dat ze niet zouden kúnnen meewerken.  

Consuelo was de enige die zei dat ze kwam.  

Daarna gaf Annemie aan dat ze zou komen, als de OLC zou doorgaan, om mij niet in de steek 

te laten. Niet omdat de situatie handig zou zijn voor haar, integendeel. Tsja … moesten we 

dan tóch stoppen? Dat was het laatste wat ik wilde. Maar … dit was toch niet te doen?  

 

Vrijdag 31 juli: Het fluisterde in mijn oor: “Iedereen is blij, als je zegt dat je stopt met proberen.”  

En nog een keer: “Iedereen is blij, als je zegt dat je stopt met proberen.” Ik was in tweestrijd.  

Alleen maar met Consuelo en Annemie openluchtclub houden? Dat kón toch gewoon niet?   

Maar … was er dan werkelijk niets mogelijk? Kónden we dan niet naar de Linkeroever gaan met z’n 

drieën en een simpel clubje houden met de kinderen die daar gewoon op het veld zouden zijn? Het 

wás een mogelijkheid. Maar eerlijk gezegd zag ik dat zelf eigenlijk helemaal niet zitten! Ik aarzelde.  

Ik kon me er niet toe zetten om het echt af te blazen. En toch … dit was toch een kansloze 

onderneming? Waar was mijn mobiel? Zou ik maar toegeven, dat dit uiteindelijk niet ging lukken?  

Ik had er alles aan gedaan. Maar dit ging gewoon niet! Dat vond iedereen! Ik aarzelde weer.  

 

Ik pakte mijn mobiel. Zag toen een bericht van Noëllah. “Dag Anneke, ik heb besloten om 

mee te doen met de OLC. En ben bereid om heen en weer te gaan zolang het nog kan. Met 

het openbaar vervoer is dit geen probleem voor mij.  Gods rijke zegen!”  

Wat? Noëllah was bereid om een uur met openbaar vervoer te reizen om de 

openluchtclub te doen, en weer een uur terug, en dat drie dagen lang. Moest ik tegen 

haar zeggen dat het alsnog níét doorging? Maar ze was zo enthousiast, begon kersvers 

met kinderevangelisatie! Zouden we het dan toch niet redden, met z’n viertjes? Op dat 

moment viel de beslissing: We houden het simpel. Maar … we laten het doorgaan!!! 

   

(Het woord ‘moed’ is dus niet op z’n plaats, want de 

Heer sleurde me door de twijfels heen! En daar 

komt bij: als je de nood ziet, kun je en wil je 

eigenlijk maar één ding en dat is: dit doen.) 

 

En zo deden we dus samen de openluchtclub.  

Dinsdag 18 augustus: we nodigden uit en de drie 

dagen erna waren gevuld met de openluchtclub. 

Later werd het team alsnog versterkt door Atie, 

Abigail, Peter en voor 1 dag Elsbeth! (Wie de 

verhaaltjes daarover NIET heeft gekregen – van 

elke dag eentje – en dit wel wil ontvangen: laat 

het me weten, dan ontvang je ze!) Kinderen laten zich inschrijven en krijgen een zonneklep met naam 



Een andere ‘speurtocht’ speelde TIJDENS de openluchtclub. De eerste dag verliep namelijk uiterst 

onrustig. Ik voelde me zeer tekortschieten als leider, naar medewerkers, kinderen en programma. Mijn 

verhaal over Zacheüs liep niet, ik moest aan één eind door waarschuwen, de kinderen waren heel erg 

onrustig, het platenboek moest ik vasthouden, maar óók mijn bijbel, die echter steeds dichtwaaide! En 

mijn centrale waarheid? Spoorloos! Echt nergens te vinden! Ik raakte zo van m’n à propos, dat ik zelfs 

vergat om te vertellen hoe het verhaal afliep! Moest dit nu een voorbeeld heten? 

 

Onderweg naar de 2e 

openluchtclub bedacht ik: 

“Misschien kán ik het gewoon niet 

meer…. Misschien moet ik er wel 

gewoon mee stoppen. Moet je zien 

hoe ik tekort schiet … “ Ik liet er iets 

van vallen naar Abigail toe. Ze keek 

me aan.  

“Ja, maar …. wie kán dit?” reageerde 

ze. “Wie kán hier leiding aan geven? 

Niemand kán dit.” Ze ging verder: “De Heer vraagt beschikbaarheid. Niet of we het kunnen.”  

Een dag later voegde ze eraan toe: ”Toen mijn vader dit hoorde, zei hij: Als Anneke dit zegt, zit 

ze precies op de goede plek. Dat ze beseft dat ze het zelf niet kan.”   

 

Tijdens de laatste club ontstond er een conflict tussen 2 groepjes, dat als een snelgroeiende 

onweerswolk op het punt van uitbarsten stond. Een forse vechtpartij na afloop leek onvermijdelijk. 

Wat nu? Ik voel me normaal op zulke momenten als iemand die moet breien, maar geen 

breipennen heeft. Maar op dat moment deed en zei ik wat mijn hart me ingaf. Dat was de Heer en 

Hij zegende het. Geen vechten, maar vrede, die middag. Wonderlijk! Aan Hem alle eer en glorie! 

 

NA AFLOOP VAN DE CLUB vertelde 

Marijke, een trouwe bidder, me dat ze 

zich bij het lezen van mijn verslagjes had afgevraagd: “Hoe kan 

dat nou? We bidden toch? Waarom houdt de Heer die 

problemen en knelpunten en onrust niet bij hen weg? Zodat de 

kinderen in een fijne sfeer het evangelie horen?” 

 

Een hele goede en legitieme vraag! Mijn antwoord:  

Ja, de kinderen waren onrustig en geregeld onwillig en 

vijandig, soms ook tegen elkaar. We zagen – door wat zich 

voordeed die dagen – een klein glimpje van duivelse macht, 

duisternis, haat en geweld waarmee hij kinderlevens en 

gezinnen in z’n greep heeft. Daarmee keek je de duivel recht 

in z’n muil!. Daar moeten de kinderen uit gered worden. 

Reken maar dat je dán het hele evangelie wel wil brengen!!!  

De oudere kinderen in de ene groep;  ze houden de tentpalen vast wegens de wind… 

De jongere kinderen in de andere groep;  ze luisteren heel goed naar Abigail!. 



  

Op zich is het natuurlijk echt fantastisch, als een club goed loopt, als er aandacht is en een 

goede sfeer. Dat is een geschenk van de Heer, absoluut een gebedsverhoring!  

Aan de andere kant kun je het risico lopen, dat je bijna de reden en urgentie vergeet van de 

club. Dat het besef vervaagt, dat je niet in de speeltuin zit, maar in oorlogsgebied!  

Moeilijkheden vuren ook aan! Het gaat om de ziel van de kinderen! 

 

   Al deze situaties leerden mij opnieuw over mijn ontoereikendheid én over Gods 

kracht. Ik was (en ben) niet bij machte om alles goed te doen of om altijd grip op de hele situatie 

te hebben. Maar als ik Zijn werk doe, en daarin tekortschiet, zorgt de Heer. Hij voorziet, én 

werkt!  dwars door tekorten en mislukkingen heen. Zou Paulus daarom schrijven: “Het liefst zal ik 

dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont?”  

 

Hartelijk bedankt voor jullie gebed, betrokkenheid en gaven!  

Jullie medestrijder, 

Bellen?  0184 – 68 25 02 of 06 – 24 14 58 72  

Schrijven? A.Breet, Van de Rovaartstraat 7, 2957 GG Nieuw-Lekkerland 

Volgen?  Instagram: #kinderevangelisatieliefenleed   

Mailen?  a.breet@ikeg.nl 

 

 

 

 

 

Dank- en gebedspunten:  

- In april, mei en juni heb ik meegewerkt aan het concept ‘Tuinclub’. Dank de Heer voor de zegen hierop! Er zijn 

verschillende Tuinclubs gehouden. 

- Dank de Heer voor véél direct (live) kinder-

evangelisatie in NL deze zomer door veel oud-cursisten 

en collega’s! (ik weet concreet van 16 plekken!) 

- Dank voor alles wat God gaf bij de openluchtclub! 

- 26 september: Start Maranathaclub 

- Bid om medewerkers op de club! 

- Bid om open kinderharten! 

- Bid om cursisten voor de VCK-1 op de juiste tijd! Vorig 

jaar vroeg een aantal mensen nádat de cursus al lang 

begonnen was of ze nog konden meedoen. 

- 21 september: Informatieavond VCK-1 in Urk 

- 28 september: Idem, Abbenbroek 

- 5 oktober: Idem, Apeldoorn 

- 12 oktober: vervolg VCK-1 in Bergen op Zoom 

- 10 oktober: Maranathaclub (als de code geel is voor Antwerpen) 

- Bid voor de kinderen op de Linkeroever! De onveiligheid in hun leven maakt het evangelie des te urgenter! 

In het geval dat de Heer u leidt tot ondersteuning in financieel opzicht zijn dit de gegevens:  

Stg. Kinderevangelisatie Bank NL09ABNA0531120309 met vermelding van 'project toerusting'. 

Of mijn persoonlijk ING-nr: NL96INGB0005036569, met mijn naam en adres. 

Wil je deze brief niet meer ontvangen, geef dan een seintje! Dan haal ik je uit de verzendlijst! 

FINISH 
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