
Heb je dat ook, wanneer je naar
het nieuwe jaartal kijkt - 2023 -
dat je je wat oud, of tenminste
niet meer zo jong voelt? De tijd
lijkt steeds sneller voorbij te
vliegen.
We hebben dan wel eeuwig
leven, (dat begint wanneer we
God leren kennen (Johannes
17:3)), maar de tijd hier op
aarde is kort. Laten we ons doel,
Gods verheerlijking en vreugde
in Hem vinden, voor ogen
houden. Laat je leven meetellen!
Maar “er zijn zoveel mensen die
niet willen dat hun leven meetelt.
Alles wat ze willen, is leuk
gevonden worden.” (John Piper,
2000) In mijn stageklassen op
school zie ik de gevolgen van
deze levenshouding. Leerlingen
zijn vaak gedemotiveerd en
kijken niet verder dan hun cijfers
en hun telefoonscherm. Jezus
kennen is zo belangrijk!  Hij geeft
ons een eeuwigheidsperspectief
en kracht om ons leven van
waarde te maken. Voor Hem en
voor de mensen om ons heen.
Laat dat onze motivatie zijn dit
jaar.

Lieve groet, Emma

16 september was het zover: de eerste clubmiddag. De 3 maanden
die aan deze club vooraf gingen, waren zo heet en droog, dat we
regen als constant gebedspunt hadden. Je raadt het al: die bewuste
middag goot het. Een gebedsverhoring die voor ons opeens wat
moeilijkheid meebracht. Welk kind wil er nu 8 spelletjes doen en naar
een verhaal luisteren in dit weer? Maar al snel bleek onze
verwachting onjuist. 
"Wanneer begint het?" vroegen 3 jongetjes, die om half 2 in de
speeltoestellen zaten te wachten. Zij waren niet de enigen die wisten
van het feest: tijdens het hele programma kwamen er steeds
kinderen bij. 53 kinderen kwamen zich inschrijven. Na de spellen
kregen ze een verhaal over "Toto en de jungleregels" te horen, en
hoe God ons ook regels gegeven heeft, om ons te beschermen.
Ondertussen was het nat, luid en druk in de tent, zie boven. Wat was
ik dankbaar voor de 12 vrijwilligers. Er is veel werk te doen in deze
wijk.

Lieve vrienden,

 Januari 2023

CityKids Zwijndrecht

Door een gift konden we dit parachutedoek aanschaffen, dat de kinderen
op straat nieuwsgierig maakt naar ons programma



" W a n t  l e t  t o c h  s c h e r p  o p  H e m ,  ( . . . )
o p d a t  u  n i e t  v e r z w a k t  e n  b e z w i j k t

i n  u w  z i e l e n . "  H e b r e e ë n  1 2 : 3

Met kerst liepen we tegen een nieuwe
uitdaging aan: de kinderen zijn nog niet
klaar voor het kerstverhaal, maar we
hebben ook geen dierenthema voor
deze gelegenheid... Daarom bedachten
we een programma met het vuurvliegje,
dat licht geeft in de nacht. In de Bijbel
staat: "God is licht, er is in Hem
helemaal geen duisternis." Met een
melodie leerden we de tekst aan. "Ik
vond het wel heel leuk," zei het nieuwe
Grace*, het nieuwe meisje. "Mag ik de
volgende keer weer komen?"

Sinds die eerste keer club hebben we om de 2 weken
een kinderclub. We maken gebruik van het
programma 'Kijk naar de dieren', dat ik vorig jaar
vertaalde. Sinds november zitten we binnen, vanwege
de kou en het donker. Met een dier als thema leren
we Bijbelteksten aan, spelen we actieve spelletjes en
maken we een knutsel. Het aantal kinderen ligt nu
elke keer rond de 10-20. Veel van de wijkkinderen
hebben een moslimachtergrond. Dit maakt het
moeilijk voor hen om te komen, al zijn ze wel
nieuwsgierig. Bid je mee voor hen?

"Gelooft u in God? Ik niet. De Bijbel zegt
toch dat je naar de kerk moet gaan?"
Ondanks deze uitspraak bleef Isra* (10)
bij de uitleg van de tekst over Gods
trouw. Tijdens de evaluatie na de club
kwam ze nog eens binnen. "Mogen we
nog meer van die tekstkaartjes? Ik wil ze
in mijn klas uitdelen!"

"Hoe wist u waar ik woonde?" Moris*
keek me tijdens het eten met kerst
vragend aan. "Hoezo?" vroeg ik. "Nou, ik
zag tussen de post dat briefje van u
zitten." Moris voelde zich door één van
de 1000 flyers in zijn brievenbus
persoonlijk uitgenodigd om naar de
kerstclub te komen!

*Dit zijn niet de echte namen
van de kinderen. 

Uitspraken van kinderen CityKids oktober - december
Jack* (9) reageerde op mijn uitspraak
dat 'God jou gemaakt heeft': "Maar mijn
vader en moeder hebben mij toch
gemaakt?" Sadia* (12) reageerde daar
fel op: "Die hebben je botten toch niet in
elkaar gezet!"

Bart* (12) was er de eerste keren in de
buitenlucht telkens bij. "Mogen we
meehelpen met het opbouwen?" Toen we
in november de club naar binnen
verhuisden vanwege het weer, was hij er
niet. Wel kwam hij kort zijn geleerde
Bijbeltekst opzeggen.

"Mag ik nog eens komen?"

De inleiding van het thema "God is licht": een schaduwspel over de vuurvlieg.



Dat de kinderen blijven
komen, ondanks de
verplaatsing van de club.
Het nieuwe clubprogramma
vanaf Genesis. 
Voor de vele islamitische
gezinnen in de wijk. 
Dat mijn tijd met God altijd
prioriteit heeft, ook als het
druk is.
De tieners. Bid voor hun
geestelijke leven en goed
geestelijk voedsel.

Waar gebed voor
nodig is

Contact:
Emma Gouman
Emma@ikeg.nl

 
Bank: St. IKEG Nederland

NL21 INGB 0003 1071 34
Project Creatieve Kinderevangelisatie

De komende maand ronden we het programma
'kijk naar de dieren' af. Daarna gaan we
beginnen met de Bijbellessen, vanaf de
schepping en zondeval in Genesis. Omdat dit de
eerste club is waar ik vanaf het begin bij
betrokken ben, is dit voor mij helemaal nieuw en
ook best spannend. We hopen en bidden dat de
kinderen geïnteresseerd raken in het verhaal
dat zich door de hele Bijbel afspeelt. Jouw
gebed hebben we hard nodig!

Reden om God te
danken

Dat Hij genoeg is om
tevreden te kunnen zijn.
Hem kennen geeft
vreugde.
Voor zo veel
clubmedewerkers!
Door een aantal grote
giften konden we nieuw
materiaal aanschaffen.
Er is goed contact met de
plaatselijke basisschool.
Zijn genade is elke dag
nieuw voor jou en mij.

CityKids in 2023

En hoe gaat het bij de tieners van IMPACT? In september
begonnen we met een grotere groep dan ooit. Tijdens de
tieneravonden zat de bovenzaal van de VEG Maranatha zo vol, dat
er een nieuwe zitbank moest worden aangeschaft. Tijdens het
'nachtje in de kerk' waren we met 27 tieners en 3 volwassenen. Dat
was natuurlijk heel gezellig en druk! De tieners zijn allemaal
kerkelijk, maar een aantal toont weinig interesse in het Evangelie.
"Ik twijfel", schreef een van hen op als antwoord op de persoonlijk
vraag of ze Jezus hadden aangenomen. We verlangen hen te zien
ontwikkelen naar jonge mannen en vrouwen die leven voor en door
Christus. We hebben wijsheid nodig in onze woorden en
voorbereidingen.

"Ik twijfel"

Persoonlijke update
Naast het werk onder de jeugd doe ik
ook nog de lerarenopleiding (weer
iets met jeugd). Het is altijd weer een
uitdaging om de juiste balans te
vinden tussen een opleiding, stage,
kinderclub en gemeenteleven. Al
begin ik studeren steeds leuker te 

Rotterdamse skyline, vanuit de
hogeschool gezien

vinden! Ik heb het erg naar mijn zin in Rotterdam en geniet van
het vak didactiek. De hoeveelheid opdrachten en het bijhouden
van alle aangeboden informatie is soms een uitdaging. Ik voel
erg mee met m'n leerlingen! Op mijn stageschool ben ik bij 4
klassen betrokken en geniet ik van het lesgeven. Bedankt dat
jullie ook hiervoor meebidden!


