
 

Nieuwsbrief  22        25-10-2020 

 

‘Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle’ 
2 Timotheüs 4:5 

Lieve vrienden, 
 
In deze nieuwsbrief willen wij jullie meenemen langs een aantal dank- en gebedspunten. Lezen en 
bidden jullie mee? 
 
VakantieBijbelClub 
Van 17 tot en met 20 augustus mochten wij de VakantieBijbelClub organiseren! Dit was voor ons de 
eerste keer dat wij het zelf organiseerden en dankzij alle hulp, is het een hele mooie week geworden. 
In vier dagen tijd mochten we bijna veertig kinderen uit 
De Heuvel bereiken met het evangelie!  
 
‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 
zalig te maken wat verloren is’ Lukas 19 : 10 
 
Het thema was: ‘Keer om!’ Op maandag mochten we 
vertellen van Noach en leren dat God de enige weg tot 
redding is! Dinsdag hebben we verteld over Zacheüs: 
Jezus kende hem en zag hem in de boom. Zo kent Jezus 
ook ons, Hij ziet ons en houdt van ons! Hij wil onze 
zonden vergeven. Als wij om vergeving vragen, zal Hij ons 
die geven. Wat heerlijk om te weten. 
Woensdag hebben we het verhaal van de kamerling uit 
Moreland verteld. Uit dit verhaal mochten we de 
kinderen leren dat God wil dat IEDEREEN gered wordt. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan 
komt, welke huidskleur je hebt of wat je ooit gedaan hebt. God wil dat iedereen GERED wordt.  
Op donderdag was de sportdag. We zijn op het grasveld begonnen met gebed, zingen van het 
themalied en het opzeggen van de Bijbeltekst. Hierdoor hebben ook de jongens die alleen naar de 
sportdag kwamen, toch nog meegekregen waar het de rest van de week over ging.  
Willen jullie bidden voor twee moslimmeiden die een mooi gesprek met Aline hebben gevoerd? Aline 
heeft ze heel duidelijk het evangelie mogen uitleggen, ze waren echt geïnteresseerd en zaten vol 
vragen. Zij komen soms op de kinderclub, maar we hebben ze nu al een tijdje niet gezien. Bid dat ze 
weer zullen komen en net zo open en nieuwsgierig zullen blijven als toen! 
We mogen danken voor een prachtige week, waarin we ons gezegend voelden door alle mensen  
(ook uit de VEG Hilversum!) die zijn komen helpen. Dankbaar zijn we ook voor alle kinderen die zijn 
geweest!        Laten we bidden dat God de naprediker zal zijn in de harten van deze kinderen. 
 
Huisvesting  
Dit blijft voorlopig nog een gebedspunt. Op het moment dat wij dit schrijven, wachten we op een 
bericht uit Moerdijk. Dit is een dorp in de buurt van Breda. Een zuster uit de Evangelische Baptisten 
Gemeente in Breda woonde hier in de pastorie van de PKN gemeente. Zij is in juli helaas overleden. Wij 
hebben toen te horen gekregen dat wij eventueel dit huis mochten huren van de PKN gemeente. Een 
broeder uit de EBG in Breda heeft een brief geschreven aan de kerkenraad om te vertellen wie wij zijn 
en wat wij doen. Vervolgens kregen wij te horen dat de kerkenraad gaat vergaderen om te beslissen of 



 

wij dit huis inderdaad mogen huren. Eind oktober zullen wij dit te horen krijgen. Willen jullie bidden dat 
God dit zal leiden? Het zou betekenen dat wij uit Breda zullen verhuizen, maar dichtbij genoeg zullen 
blijven wonen om ons werk in de Heuvel voort te zetten.  
Dit brengt ons bij het laatste gebedspunt van deze nieuwsbrief: onze bediening. 
 
Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap, IKEG 
We hebben gemerkt dat God ons roept om ons meer te gaan richten op kinderen en tieners.  
Vanuit de kinderclub zijn er verschillende tieners die ‘te oud’ worden voor de kinderclub, maar nog 
steeds graag Bijbels onderwijs willen. Onze ervaring met deze leeftijd is nog niet zo groot, maar we 
verlangen er wel naar om deze kinderen te (blijven) discipelen!  
 
Op de Bijbelschool in Hilversum hebben wij voor het eerst kennisgemaakt met stichting IKEG en de 
toenmalige directeur. IKEG is de Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship, een wereldwijde 
zendingsorganisatie die zich erop richt het Evangelie aan niet-gelovige kinderen en tieners te brengen.   
Deze zendingsorganisatie staat voor het brengen van een zuivere evangelieboodschap aan kinderen en 
tieners. ‘Dat Christus gestorven is voor onze zonden, en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgewekt op 
de derde dag, overeenkomstig de Schriften’ (1 Korinthe 15:3-4).  
 
Sinds de eerste ontmoeting in 2017 is van beide kanten het verlangen gegroeid om met elkaar samen te 
werken. In 2019 / 2020 hebben wij bij IKEG de Verdiepings Cursus Kinderevangelisatie 1 (VCK 1) gevolgd 
en we gebruiken voor de kinderclub al een paar jaar de materialen van IKEG. De afgelopen weken 
hebben we verschillende gesprekken gevoerd met IKEG en hebben we de beslissing mogen nemen om 
onderdeel uit te gaan maken van het team van IKEG.  
Wij zijn dankbaar voor deze mooie en ook spannende stap!  
In het kort betekent dit dat wij ons werk zullen voortzetten en, waar mogelijk, zullen uitbreiden.  
Het werk zal langzaamaan moeten groeien. Eerst dichtbij, in onze woonplaats, en dan verder in de 
regio. We verlangen ernaar dat de kinderclub zal uitbreiden met een tienerclub. Eerst in de Heuvel, 
maar ook op andere plaatsen. Mochten wij inderdaad verhuizen naar een andere wijk, stad of een 
ander dorp, dan hopen wij ook op die nieuwe plek kinderen en tieners te mogen bereiken met het 
Evangelie!  
 
Verder zal Folkert nog veel op straat te vinden zijn. Het is ons verlangen dat Folkert nog steeds zijn 
evangelisatiewerk op straat kan blijven doen. Dit verlangen wordt ook gedeeld door IKEG. We hebben 
gezien hoe God dit werk op straat zegent en Folkert echt gebruikt om op straat in contact te komen met 
jongeren en volwassenen, om zo het Evangelie te verkondigen! 
Marjolein zal, naast haar werk voor de kinderclub, ook mee gaan lopen met Anneke. Anneke is één van 
de teamleden van IKEG die de cursussen en bemoedigingsavonden geeft. Marjolein zal met haar 
meelopen en in de toekomst ook delen van deze avonden lesgeven.  
Om officieel IKEG medewerker te worden is het de bedoeling dat wij de internationale 
leiderschapstraining zullen volgen. In verband met corona weten we nog niet wanneer dat kan.  
Maar we mogen onszelf wel alvast IKEG medewerkers noemen en onderdeel gaan uitmaken van deze 
prachtige en Bijbelgetrouwe zendingsorganisatie! Onze bediening blijft een geloofsbediening.  
We zullen niet betaald worden door IKEG, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van deze 
zendingsorganisatie. 
 
Het is veel informatie voor één nieuwsbrief, maar we wilden jullie graag op de hoogte brengen van deze 
mooie, spannende en nieuwe ontwikkelingen. In de komende tijd zullen we meer vertellen door middel 
van nieuwsbrieven of ‘nieuwsflitsen’, maar voor nu willen wij jullie vragen of jullie willen bidden voor 
deze nieuwe stap.  
 
Veel liefs,  
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst 
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