
 

 

Hallo allemaal, 

Er zitten wel 7 ZEGELS op het boek in Openbaring 5! Voor een onbevoegde is het dus volmaakt gesloten. 

Wie is waardig om het boek te openen? Alleen de LEEUW uit de stam van Juda, Hij is Overwinnaar, alleen 

Hij kent Gods raadsbesluiten en kan ze uitvoeren. Het is voor ons verborgen (boek met 7 zegels) Ja, de 

Heer beheerst de wereldgeschiedenis, de grote én de kleine dingen, verleden, heden en toekomst! 

Maar áls Johannes naar Hem kijkt, ziet hij een LAM, staande als geslacht. De Heer Jezus is ook de 

Vernederde, de Gekruisigde. Alleen Hij kan verzoenen met God, onze zonden vergeven en ons dichtbij 

God brengen. Aan Hem is geen begin en geen eind. Hij is genoeg. Voor nu en tot in alle eeuwigheid.  

Terugkijkend over het jaar zie ik een mengeling, ik zie de Heer Jezus in en door mijn leven & werk als het 

Lam én de Leeuw. Zwakheid en vernedering lopen door de verhoring en overwinning heen. En wat daarin 

Zijn raadsbesluiten zijn? Ik weet het niet. Maar ik mag vertrouwen op de Heer! De Leeuw & het Lam! 

ZEGEL op de Maranathaclub 

De Heer had en heeft de Maranathaclub in Zijn hand, en de toekomst ervan! 

Het clubseizoen verliep wonderlijk. Vorig najaar (2020) deden we 1x per maand club op de Linkeroever. 

Vanaf januari 2021 waren we weer present als vanouds, dus 1x per 2 weken. Alleen … alles vond buiten 

plaats; we mochten het hele jaar niet in de kelder van de middelbare school.  

 

 

 
Achter het Chicagoblok Miniclub met 3 kinderen uit 1 gezin Een ander blok op de Linkeroever 

 

De Heer gaf een krachtig verlangen om club te houden  

én Hij gaf wat ervoor nodig was. Bijvoorbeeld, op de 

zaterdag dat het ’s avonds heel erg ging sneeuwen, konden 

we ’s middags toch nog in de nissen van de flats mini-clubs 

houden! We dansten als het ware om de regels heen (en 

ook om de omstandigheden). Zijn dit de regels van nu?  

Dan doen we de club zó. Zijn de regels daarna zó? Dan 

doen we de club anders. Maar we gáán er naar toe!  

3 september 2021 

september 2020 

november 2018 



Ik kan niet zeggen dat het altijd even soepel verliep. Vaak was het best wel koud! Maar regen hebben we 

niet gehad, en dat van oktober tot mei!!! En toen er wel regen was, hadden we juist een partytent bij ons! 

Twee keer hebben we de politie op ons dak gehad, en dat was 

spijtig. Vooral omdat dat de eerste keer betekende dat we à la 

minute met ons kerstfeest moesten ophouden. De politie was 

strenger dan de echte regels op dat moment én tilde aan andere 

dingen ook zwaarder dan we dachten en hoopten. Ook aan het eind 

van het seizoen kwam ‘onze vriend’ nog weer opdagen – dit keer 

gelukkig aan het eind van het programma – en was opnieuw ‘not 

amused’… maar ja, ik had inderdaad de auto op het veld laten staan 

en inderdaad … we hadden wel mondkapjes, maar die zaten niet 

helemaal op de goede plek..... 

Wat die auto betreft: een club is altijd wel een gesjouw en de parkeerplaats is een heel eind verder en we 

waren altijd maar met weinig medewerkers (niet klagend, maar slechts beschrijvend bedoeld) en onze 

conditie is niet fantastisch. Ik geef toe dat ik de auto na het uitladen wel even had kunnen wegzetten. 

Gelukkig is er in beide gevallen geen boete gevolgd!  

We hadden veel reden om onze zegeningen te tellen tijdens deze bijzondere buitenclubs. Ondanks kou, 

wind en beperkende regels kwamen de kinderen die écht graag wilden komen! Ze luisterden elke club 

opnieuw weer geweldig goed. Orde hoefde je niet te houden, de kinderen wilden zelf zo graag! Ze 

trokken je soms de woorden uit de mond! Je voelde je soms als een vogelmoeder op de rand van het 

nest. Die ziet allemaal snavels voor zich, wagenwijd open; ze hoeft het voer er alleen in nog maar te 

stoppen!  

In de komende tijd start het reguliere seizoen weer op. Gaan we buiten? Of binnen in de kelder? 

ZEGEL op toerusting: 

De Heer had en heeft het verloop van toerusting in Zijn hand,  

en de toekomst ervan! 

- VCK*: In Bergen op Zoom rondden we af na 2 jaar (foto). 

Ook in Apeldoorn en Abbenbroek konden we het afsluiten. 

Vrijwel altijd konden de lessen doorgaan, was het niet live, 

dan wel per Zoom. Daar ben ik dankbaar voor. Want ik was het  

overzicht geregeld kwijt en het geregel kostte veel méér tijd en moeite!  

- Opfrisavonden: Per Zoom gaf ik les over de openluchtclub.  

Op een andere Zoom-avond ging het over het postmoderne kind.  

Hoe breng je het evangelie met absolute waarheden aan kinderen die 

geleerd hebben dat ze alleréérst trouw moeten zijn aan zichzelf? En dat 

bepaalde dingen best wel zwart én wit tegelijk kunnen zijn?  

Degene die het meeste leert van te geven lessen is vaak de lesgever zelf! 

- CityKids Training: Als IKEG boden we kinderwerkers in Gent twee dagen 

van ontmoeting en toerusting aan. De opkomst was minder dan we 

hoopten. Om precies te zijn: er waren 0 Gentse kinderwerkers. De 5 mensen die zich opgegeven 

hadden en wél uit Gent kwamen, zeiden namelijk stuk voor stuk af. Toen bleven we over met allemaal 

niet-Belgen; de enige Vlaamse was Dorien, maar zij kwam van de andere kant van België!  

* VCK: VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie 

Online lesgeven thuis… opstelling 

Kofferbak-club: doe de kofferbak open 

en je kunt club houden…. 



Voorbeeld doet volgen! Hier zie je mij in Gent en Gerdien in Apeldoorn; zij 

deed de VCK* een paar jaar geleden en doet hier ook openluchtclub! 

ZEGEL op Openluchtclubs: 

De Heer had en heeft de openluchtclubs in Zijn hand en de 

toekomst ervan! 

 

 

 

 

 

Johanna en ik bellen in maart of april. “Als jij een 

openluchtclub wil houden in Buitenpost, kom ik je 

helpen. Want je staat er helemaal alleen voor en je 

hebt het nog nooit gedaan,” bied ik aan. Maanden 

later belt ze dat ze heeft besloten om het inderdaad 

te doen. Ben ik nog steeds beschikbaar? Jazeker.  

Zo trek ik op 18 augustus naar Friesland. Wat een 

vreugde! Johanna’s initiatief blijkt ondertussen 

ondersteund te worden door heel wat gelovigen in 

het dorp! Haar vlammetje is tot een vuur geworden. 

Er is alle ruimte om het hele evangelie te brengen. 

Ook de opkomst is groter dan ze verwacht (>40) 

Mensen zeggen tegen haar: “Johanna, als je dit nog 

een keer organiseert, laat het me weten, ik kom je 

gráág helpen!”  

Gister heeft ze haar eerste reguliere club gehouden. 

Ze wás van plan de club thuis te doen, maar door de 

grote belangstelling (bijna 30) zat ze gister tóch in een 

clubhuis! 

5, 6 en 7 juli:  

 

De enige die telefonisch reageert op de flyers is een 

Afghaanse vader, die vraagt of zijn kinderen ook mogen 

komen op onze ‘City Kids Gent’! Zijn kinderen komen 

inderdaad  op dag 1 en 2. Het oudste jochie (8) wil zó 

graag laten zien dat hij goed meedoet, dat hij na elke vraag 

die je stelt, uitroept: “Jézus!!!” Ook al vraag je eigenlijk 

ergens anders naar 😊 En Johannes 3:16? Die kan hij 

grotendeels al opzeggen!  

Deze kinderen worden gebracht en gehaald door hun 

moeder. Zij luistert erg aandachtig, als het evangelie aan 

haar persoonlijk verteld wordt. 

Erdie* komt op dag 2 en 3. Zijn verwachtingen zijn 

hooggespannen, op dag 3 heeft hij zijn feestblouse aan, 

want hij gaat tenslotte naar een kinderfeestje! (= ons) 

Helaas vertrekt hij voortijdig op dag 3. Terwijl hij op dag 2 

juichend naar zijn moeder vertrekt naar de kinderclub, 

arriveert hij op dag 3  boos schreeuwend weer terug. Alles 

gaat over Jezus! En daar is hij niet van! 

25 – 27 augustus 

Fatima (6) doet haar ogen dicht en vouwt haar handjes, als we gaan bidden. Zus Marisa* (9) ziet het. Haastig pakt 

ze Fatima’s gevouwen handjes en trekt ze weer uit elkaar. Tja, dat kan gebeuren, als je een club doet waar ook 

moslimkinderen zijn. Op de openluchtclub – waarvan het opnieuw spannend was óf het wel kon doorgaan – heeft 

het merendeel van de kinderen dezelfde achtergrond als Fatima en Marisa. God is goed, dat Hij ons, maar vooral 

deze kinderen deze kansen geeft!!! Is het niet onwaarschijnlijk bijzonder? De kinderen komen, wij vertellen hen het 

evangelie en niemand legt ons een strobreed in de weg! Sterker nog, m-ouders brengen zelfs andere  

m-kinderen mee! Of ze ook mogen komen? vragen ze. De kinderen zijn zich wel bewust van de verschillen.  

“Waarom hebben jullie het toch altijd over Jezus?” vraagt een meisje. 

Op dag 1 moeten we nogal op gang komen, maar dag 2 en 3 zijn erg fijn!  

De kinderen zijn niet verwend. Ze genieten van alles wat je met en voor  

hen doet. Wij geven liefde, maar zij geven ook veel liefde terug!  

Dat is een (groot) verschil met bijv. straatevangelisatie!                                          Wat je van kinderen krijgt …                                                                                                                                                                  



  

ZEGEL op de komende tijd, inclusief Gent.  

De Heer heeft de komende tijd in Zijn hand, tot in eeuwigheid! 

De Maranathaclub:  Op 25 september starten we weer op de Linkeroever. Hoe zal het dit seizoen gaan?  

VCK-1: In Hendrik -Ido-Ambacht starten we een live cursus én we geven een geheel online versie, per 

Zoom. Interesse? Laat het me weten! En als je iemand kent die er belang bij kan hebben, geef het door! 

België: In de komende tijd zal ik vaak in Gent zijn om daar te werken. 

Waarom? Omdat er geen gelovigen uit Gent meewerkten aan ’CityKids Gent’, zoals ik al zei bij ‘toerusting’. 

Dat wekte een verlangen bij me op om meer tijd en aandacht te geven aan Gentse/ Vlaamse gelovigen.  

Wat is mijn bedoeling? Gentse gelovigen interesseren, bemoedigen, motiveren en mobiliseren voor 

kinderevangelisatie, omdat daar een zegen in gelegen is voor hen.  

Hoe? Ik leg contact met gemeenteleiders, met gemeenten en met kinderwerkers. Ik ontmoet mensen, geef 

informatie, leg uit en bied pakketten aan kinderwerkers aan, die ze kunnen gebruiken in hun eigen 

kindergroep én geschikt zijn voor kinderevangelisatie. Ik bied hulp, advies en toerusting aan.   

Verder doen we daar in december weer een kerstfeest op dezelfde plek als ‘CityKids Gent’ deze zomer.  

Wie weet, assisteer ik ook anderen, als zij een club of kerstclub willen starten! 

Wanneer? 1 week in september, 2 weken per maand in oktober, november, december; niet 2 weken achter 

elkaar, maar verspreid over de maand. In december evalueren we. 

Waar? Ik mag logeren bij een gastvrij echtpaar in Gentbrugge! Dit is dichtbij Gent. 

Ik blijf dus wel gewoon wonen in Nieuw-Lekkerland. 

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  of geef je op voor ‘Clubverhalen’  

Mailen?  a.breet@ikeg.nl 

 

 

 

 

 

Dank punten:- De Heer Jezus is onze aanbidding waard, Hij is het waard om de ZEGELS van 

Gods boek te openen, als Lam en Leeuw; Hij heeft verleden, heden en toekomst in Zijn hand!  

- Dank voor Gods hulp waardoor we het seizoen konden volhouden van de Maranathaclub 

- Dank voor de kinderclubs die opgezet of overgenomen zijn door de cursisten 

- Dank voor Gods werk op alle 11 plekken deze zomer waar een openluchtclub was (waar ik van weet) 

Gebedspunten:  

- Bid voor de start van het Maranathaclub-seizoen op 25 september, om medewerkers en open harten! 

- Bid om cursisten voor de VCK-1 in Hendrik-Ido-Ambacht en online! (20 en 27 september start) 

- Bid om zegen over de tijd in Gent! Dat de Heer arbeiders roept en dat gelovigen dáár dit werk dragen! 

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! 

Symbool van oneindigheid,   

.   zie ook zegel op envelop 

mailto:a.breet@ikeg.nl

