
Begin juli mocht ik meewerken in de "Camping
Kirche" op de camping in Wesel, Duitsland. Dagelijks
kwamen ca. 35 kinderen zonder kerkelijke
achtergrond naar de club. Ook een aantal tieners
kwam regelmatig! Na de club mompelde *Kilian (13)
tegen me: "ik heb me altijd al afgevraagd wat er
gebeurt na de dood." Deze jongen klierde vaak tijdens
het programma. Maar op dat moment gaf God de
mogelijkheid om met hem door te praten over waar
God hem voor bedoeld heeft. 

In de laatste week van augustus hielden we de "Buiten-
Bijbelclub" op het grote grasveld midden in wijk Heuvel. In
deze wijk hebben we volharding nodig. Veel kinderen horen
het evangelie op de club, maar krijgen thuis een heel
andere boodschap. Dit jaar gaven we de kinderen elke dag
een les mee met een toegepaste boodschap: "God zoekt
jou" en "Jezus roept jou". Na de les bij de quiz in groepjes
vroeg ik *Jilhan wat ze tegen God zou willen zeggen. "Ik
respecteer U" was haar antwoord. *Maria, die thuis Pools
spreekt, begreep niet dat ze alleen door in Jezus te geloven
gered kan worden. Zij geloofde dat daar goede daden voor
nodig zijn. Wij kunnen het hen vertellen, maar Gods Geest
alleen kan de kinderen dit laten begrijpen en aanvaarden. 

Een van de dingen die een
kinderwerker nodig heeft, is

vrijmoedigheid. Dat is de moed om
zonder angst te handelen of te
spreken, ondanks dreiging of

gevaar. De apostelen bidden om
vrijmoedigheid in het spreken,
Paulus vat weer moed en satan

probeert te ontmoedigen.
Afgelopen maanden hadden wij
ook vrijmoedigheid nodig. We

moestten volharden en werden
ontmoedigd. Maar we zagen ook
Gods werk in dit alles. Zijn Geest
wordt Trooster of Bemoediger

genoemd (paraklétos). Hij werkt
door het Woord, de medegelovigen
en gebedsverhoringen. Lees mee

en wordt bemoedigd!

Jullie gebeden hebben aan deze
dingen meegewerkt. Bedankt!
Lieve groet, Emma

Elke dag kerk op de camping
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*Dit zijn niet de echte namen van de kinderen. 



Dank voor kinderkamp
begin juli. Lisa (11) nam
Jezus daar aan. Ze
getuigt al vrijmoedig
naar anderen.
Na kamp was de CityKids
club in Gent (BE). Dit
begon erg
ontmoedigend: de eerste
dag kwam niemand, de
tweede dag kwamen vijf
kinderen. Bid om
volharding en wijsheid
voor de werkers.

Het campingwerk in
Duitsland is beperkt tot
de zomervakantie. Bid
dat God blijft werken in
de levens van Kilian en
de andere kinderen.
Bid voor de tieners van
kamp. Sommigen hebben
christelijke vrienden
nodig. Bid ook dat ze
volharden in geloof. 
Vanwege de nieuwe club
in Zwijndrecht stop ik
voorlopig in Breda. Dank
God voor Janet, zij neemt
dat werk van mij over.
Bid voor de start van de
club in Zwijndrecht. We
hebben meer
medewerkers nodig en
het juiste weer.

Dank- en
gebedspunten

Op donderdagavond gingen we eropuit. Het regende en we
begonnen met gebed voor wat ging komen. Met het 'amen' brak de
zon door en stond er een grote regenboog. De flyers bleven droog
en we spraken zelfs wat kinderen buiten. 
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Bemoedigd in Ierland
Hoe leef je als gelovige in een wereld die tegen God is? Dat ontdekten de
meer dan 90 jongeren op tienerkamp in Augustus. Ruim anderhalve week
deed ik mee met het tienerwerk van IKEG (Noord-)Ierland en ging ik mee
op kamp. Dat betekende bergbeklimmen, een kampvuuravond,
Bijbelstudies en ontmoetingen met andere jonge gelovigen. Het
betekende ook leiding geven aan een kamer vol tienermeiden en het
horen van getuigenissen: “Mijn ouders zijn niet gelovig, maar God geeft
me moed om Bijbel te lezen aan tafel.” “Ik was bang om naar de hel te
gaan. Mijn broer leidde me naar Jezus.” “Mijn collega’s vragen me om
voor hen te bidden, sinds ik open ben over wat ik geloof.” Het werk in
Ierland heeft me erg bemoedigd om door te zetten in Nederland.

Een nieuwe start in Zwijndrecht 
Op vrijdag 16 september beginnen we een nieuwe kinderclub in
Zwijndrecht. Om de club te introduceren, houden we een junglefeest in de
speeltuin. Daarvoor verdeelden we flyers en hingen we posters op.

We hopen er vrijdag veel te ontmoeten en zo een start te
maken met het bereiken de kinderen van wijk Meerdervoort,
die het Evangelie zo hard nodig hebben. Ik nodig jou uit om
door gebed hieraan mee te werken!


