
kop 

 

Hallo allemaal, 

EEN EZEL IN BELGIE 

Meer dan een jaar geleden las Atie op de Maranathaclub voor: “Issaschar is een sterk lastdier (een ezel) dat 

ligt te rusten tussen de pakken op zijn rug. Toen hij zag hoe goed het land was en hoe mooi het eruit zag, 

boog hij gewillig zijn schouder en diende zijn meester.” (Het Boek, Genesis 49:14,15) 

Atie beschreef toen de ezel als een verstandig dier. Hij zet zijn hoeven met beleid neer langs steile 

hellingen, zodat hij, belast en wel, nog voldoende stabiliteit heeft én vooruit komt! Vervolgens trok Atie de 

vergelijking met de wijze waarop de club – ook in de coronatijd daarvóór – tóch had kunnen doorgaan, 

voorzichtig én vastbesloten een weg zoekend langs de regelgeving, alsof we met onze last van het 

evangelie een weg aflegden langs steile hellingen. 

De ezel in Genesis 49 ziet hoe goed het land is.  

De ezel ziet hoe mooi het eruit ziet.  

De ezel kent haar meester! 

Heeft de ezel dan niet alle reden om vanuit de rust gewillig de 

schouder te buigen en haar meester te dienen?  

Allereerst is mijn goede Meester mijn gewillige dienst waard!  

Ik wil gráág die ezel zijn in het goede, mooie land België!  

 
GENT: HET GOEDE LAND 

Ik voel me erg thuis bij Geert & Martine Colle, waar ik in het afgelopen jaar min of meer in de kost was. Eerst 

voor een derde van de tijd, later voor een kwart. Van tevoren wist ik niet hoe het zou zijn en ik vroeg me af:  

1. Ik ga bij een gezin inwonen, terwijl ik al 37 jaar alleen op mezelf woon en altijd helemaal m’n eigen 

programma ‘draai’. Zal dat wel gaan? 

2. Ik heb altijd veel spullen nodig om cursus en club voor te bereiden. Ga ik niet vaak misgrijpen, als ik 

in Gent ben? 

3. De spullen die ik meesleep, moet ik natuurlijk ook allemaal 

naar mijn kamer op de zolder sleuren – en later er weer af – 

en ik heb snel last van m’n rug. Hoe los ik dat op? 

4. Versta ik de Vlamingen wel? Dat is maar de vraag! 

5. Zal het niet onrustig en druk in mijn hoofd worden van die 

switch elke keer en het daarbij behorende gesleep met 

spullen? Dan weer hier zijn, dan weer daar zijn … 

8 september 2022 

september 2020 

november 2018 



Adventsfeest  

in Gentbrugge 

Je zou het ‘berekenen van de kosten’ kunnen noemen, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Waar houdt 

‘kosten berekenen’ op en waar begint ‘je zorgen maken’? Ik weet het niet zo precies. Wat ik wél weet, is dat 

alle bezwaren als sneeuw voor de zon verdwenen! Zoals ik al zei: ik voel(de) me er ontzettend thuis, en al die 

andere dingen bleken niet het geval te zijn, óf wel, maar niet problematisch! Ook in de komende tijd hoop ik 

van hun gastvrijheid gebruik te maken.  

De sfeer is uitstekend, ik krijg goede adviezen en … Martine’s kookkunst is top! 😊 

Wat is het doel van mijn verblijf in Gent? 

Ik ben daar op zoek naar kinderwerkers die de Heer op mijn pad brengt, die bereid 

zijn om het evangelie te brengen aan buitenkerkelijke kinderen, zodat Vlaamse 

kinderen bereikt worden door Vlaamse gelovigen. Hoe? Door diensten te 

bezoeken, in gesprek te gaan met voorgangers en oudsten, uit te leggen wie/wat 

IKEG is, contacten te leggen met kinderwerkers, incidentele clubs te organiseren 

en toerusting aan te bieden aan kinderwerkers.  

Er zijn verschillende clubs in Gent georganiseerd: CityKids Gent 

vorige én deze zomer (= openluchtclubs), kerstclubs en Paas-Tours. 

We hebben daarmee twee doelen op het oog: 1. buitenkerkelijke 

kinderen bereiken, en – minstens even belangrijk – : 2. Vlaamse 

gelovigen motiveren en inspireren om dit zelf ook te gaan doen. 

Zijn er al zulke mensen gevonden? 

Wel … in de loop van het jaar werkten Vlaamse gelovigen mee aan 

bovenstaande clubs. Kinderclubs speciaal voor evangelisatie zijn hier 

tamelijk onbekend.  

Vandaag had ik een gesprek met een jong koppel in Gent over 

kinderevangelisatie. “Het is allemaal zo nieuw voor ons. Ik ben blij 

dat je in onze kerk kwam,” zei de vrouw. “We hebben veel om over 

na te denken.” Met kerst wil hun kerk iets doen voor de kinderen in 

hun wijk. Mét een vervolg! 

Regelmatige updates krijgen over de activiteiten en ontwikkelingen in Gent? Geef je dan op voor ‘Het 

Vlaamse Muntje’, een (min of meer) maandelijkse !nieuwsbrief over kinderevangelisatie in Vlaanderen.  

Het is mijn verlangen om – gelijk die ezel – gewillig mijn schouder te buigen en hier mijn Meester te dienen. 

DE PIESMADAM 

Een Vlaamse zuster (ik noem haar Fie) vertelde mij na de Paasdienst hoe ze – decennia geleden – tot geloof 

was gekomen. Het was bemoedigend t.a.v. kinderevangelisatie in regio Gent! 

“Mijn kinderen gingen naar een kinderbijbelclub. Ze kwamen thuis met knutselwerkjes, die opgehangen 

werden. Ik vroeg me af hoe mijn man er op zou reageren, maar die zei niets. Dit ging een tijd zo door. Ik 

werd wel tot het evangelie getrokken, maar mijn leven aan de Heer geven … daar kwam ik niet toe.  

Toen kwam er een tentcampagne. Ik wilde ook graag meewerken, maar kon niet iets inhoudelijks gaan 

doen, omdat ik geen gelovige was. Zo kwam ik op de plek waar toiletpotten neergezet waren, waar ze 

schermpjes omheen gezet hadden. Ik werd de ‘piesmadam’. Eén kleutertje zat op een gegeven moment 

ook op toilet en voorspoedig verliep het niet, aan de geluiden te horen, noch snel. Het duurde echt een 

tijdje. Op een bepaald moment ontspon zich een gesprekje tussen dit kindje en mij. “Hebde gij ook Jezus al 

in uw hartje wonen?” klonk er vanachter het schermpje door het kindje. De vraag verwarde mij en 

Paas-Tour in Gentbrugge, Tesley werkt mee 



aarzelend zei ik: “Nee ….?” Onmiddellijk volgde de vraag van het kindje: “Waaróm niet?”  

Dit zette me aan het nadenken. Tja, waaróm niet? Ik wist het zelf ook niet. 

De volgende morgen was er dagopening en daar mocht ik ook bij zijn. “Je moet worden als de kinderen om 

het koninkrijk van God binnen te gaan,” zo werd er voorgelezen. Het sprak tot m’n hart. Die middag werd 

er een oproep gedaan onder de kinderen wie er in de Heer Jezus wilde gaan geloven. Eén jong kind zei: 

“Ik.” Ter plekke ging ze op haar knietjes en vertelde de Heer Jezus dat ze in Hem wilde gaan geloven.  

Dat was zo duidelijk voor mij. Ik moest immers als de kinderen worden? Die dag kwam ik tot geloof. 

Later mijn man ook. Nu dienen we de Heer samen in evangelisatie al járen, tot op de dag van vandaag!”  

Kinderevangelisatie was hiervan het begin! 

VERANDERING 

Zoals ik al zei: Ook in de komende tijd hoop ik in Gent door te gaan.  

Aanstaande zaterdag is de officiële overdracht van Peter & Didi Hegnauer naar Marco & José Baan, 

zij zijn dan óók IKEG-directeur in België en Luxemburg (naast Nederland). We zijn dankbaar dat deze  

weg ingeslagen kon worden. Wel blijven we uitkijken naar – op termijn – een directeur uit België zelf.  

Voor de duidelijkheid: ik blijf wel in NL wonen; wonen en werken in België is een deel van mijn werk. 

Het IKEG-kantoor is verhuisd. En ik heb 3 nieuwe collega’s erbij gekregen, recent! Veranderingen alom! 

MOEDER 

Nog een verandering, heel anders van aard. Mijn moeder is verhuisd naar haar 

eeuwige woning, ze is nu Thuis bij de Heer. Op 20 december kwam de uitslag van 

het onderzoek dat ze had gehad; het was de slechtst denkbare diagnose: kanker op 

allerlei plekken in haar lichaam. “Ik ben niet bang. Ik weet waar ik naar toe ga,” zei 

ze al daarvóór, toen het vermoeden rees dat dit aan de orde was. Per dag zag je het 

achteruit gaan. Drie weken erna, op 10 januari, heeft de Heer haar Thuis gehaald. 

Ze is nu veilig in Jezus’ armen, samen met mijn vader. 

Ik kwam veel bij mijn moeder. We hadden een fijne relatie 

en zaten op één lijn. Soms voel ik gemis. Maar ik voel me 

voornamelijk dankbaar en bevoorrecht, wegens de vele 

goede en kostbare herinneringen en wegens het zeker 

weten dat ze niet ‘weg’ is – ze is er nog wel degelijk! – 

maar ze is slechts ‘verhuisd’.  

Het afscheid is maar voor even. Onze hereniging komt elke dag dichterbij.  

KINDERWERK 

De Maranathaclub mocht doorgang vinden! Wel was de groep vaste helpers te klein geworden om 

zelfstandig te kunnen draaien. Door Gods genade, maar ook door de hulp van invallers, kon de club toch 

steeds doorgaan. We zijn de invallers dus erg dankbaar! De opkomst van kinderen was niet groot, maar 

groeide wel in de loop van de tijd, door nieuwe kinderen – die niets tot erg weinig van de bijbel weten. Wat 

we vertellen is al snel te moeilijk! Het is een voorrecht om dit werk te mogen doen!  

Het voortdurende tekort maakte wel dat er veel werk was voor weinig mensen, het hele jaar door. Ik raakte 

zelf op de overleefstand, op de automatische piloot; de frisheid zakte weg. Eén medewerker was helemaal 

nieuw in kinderwerk en keek er wél fris tegenaan. Dat hielp wel! Mede door zijn advies en medewerking is 

er ondertussen ook een aanhangwagen aangeschaft, speciaal voor openluchtclubs. Ik heb ook geld 

gekregen, speciaal voor deze aanschaf. Dank U, Heer! 

 

Samen met mijn moeder 

Vorige zomer nog… 



  

Deze week haal ik hem op. Misschien kan ik er een garagebox 

voor huren aan het eind van mijn straatje; dat zou ideaal zijn. 

Laat het me weten, als je daaraan wil bijdragen.  

Helaas was hij vorige week nog niet klaar, toen we inderdaad 

openluchtclub hadden. 

Die openluchtclub is overigens goed verlopen. Ik had deze 

keer een heuse vergunning aangevraagd; in 

eerdere jaren was een kennisgeving aan de 

politie genoeg. We mochten nieuwe kinderen 

leren kennen, er waren veel moslimkinderen, 

en ze deden geweldig mee; in de bovenbouw 

tenminste; in de onderbouw was de 

concentratie niet bijzonder. 

Aan het eind van deze maand starten we weer 

de Maranathaclub. Bid om meer vaste medewerkers! Atie, 

Annemie en ik zijn momenteel de enige vaste. Aan een paar 

mensen is wel gevraagd of ze structureel willen meewerken, maar 

ik heb nog geen antwoord van hen.  

Ja, ook Antwerpen is ‘een mooi land’, waar ik ‘gewillig mijn 

schouders buig onder de lasten’, zeker wetend dat we de  

Meester hard nodig hebben om te voorzien in het nodige!  

We bidden daar dus om mede-ezels. 

CURSUSWERK:  

Online gaven we dit jaar een VerdiepingsCursus 

Kinderevangelisatie-1, met 7 cursisten, waarvan er 4 

plannen hadden om naar het buitenland te gaan. Een live 

cursus vond plaats in Hendrik-Ido-Ambacht, met 5 cursisten.  

In het komende jaar volgen we datzelfde recept. Hoeveel cursisten gaan meedoen is nu nog niet bekend, 

want de informatieavonden zijn nog niet geweest, er zijn al wel aanmeldingen. 

In Gent hebben we in het voorjaar ook geprobeerd er eentje op te starten, maar daar bleef de teller steken 

op 3 aanmeldingen. Deze cursus is toen niet doorgegaan. Wie weet, komt het er in de komende tijd toch 

een keer van. Wie zal er ook de Meester gaan dienen op deze velden in dit mooie, goede land? 

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 

 

 

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! 

Openluchtclub 

Margreeth, 

demo tekst 

Nieuwe aanhangwagen 

Maranathaclub 
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