31 maart 2016
Lieve allemaal,

BEGIN van de Bijbel
Belofte van zegen voor de VOLKEN:
"In u zullen alle geslachten van
de aardbodem gezegend worden."
Genesis 12:3

DOOR de Bijbel heen
Het verlangen dat VOLKEN God kennen en loven:
"Dan zal men onder alle heidenvolken Uw heil
kennen. De volken zullen U, o God, loven."
Psalm 67:3b, 4a (en vele teksten meer!)

SLOT van de Bijbel
De VOLKEN zingen een nieuw lied:
"U bent geslacht en hebt ons voor God
gekocht met Uw bloed uit elke stam,
taal, volk en natie." Openbaring 5:9
Het grootste deel van de Bijbel gaat over Israël!
En toch ... God vergat de volken niet! Toen Hij met Israël begon (bij Abrams roeping) sprak Hij al over 'zegen
voor alle geslachten van de aardbodem", door Abram - en later Israël - heen. Wat is Gods verlangen?
Doortrekt dat ook mijn leven en werk, op clubs en in cursussen, ja, alles?
Het antwoord op deze vraag vind je terug in deze brief. Je zoekt de genummerde letters en zet ze onderaan
deze brief op de goede plek. Je ziet dan Gods verlangen t.a.v. de VOLKEN. Wie het raadsel oplost en mij mailt
of belt, ontvangt een passende attentie! :-) met een korte aanvulling uit de Studiebijbel HSV.

ik

De VOLKEN en ik
In de eerste klas van de (openbare) school kwam ik bij Zelia15
(Turks) in de klas en ze kwam op mijn verjaardag. Mijn
belangstelling was gewekt!

Zelia

Toen ik 8 was, nam ik de Heer Jezus aan als mijn Re2dder.
Wat wilde ik graag dat mijn Turkse vriendinnetjes tot geloof
zouden komen! Ik speelde met hen, bad voor hen en vertelde25
hen van de Heer, zo goed en zo kwaad als dat ging. Die
belangstelling is niet 'over gegaan'! Ook wilde ik altijd zo graag
een kinderbijbelclubje do12en. Maar HOE je zoiets deed??????

Maranathaclub (enkele flitsen)

Samy*, 8 jaar, Afghaans

Jawy *, 11 jaar, Marokkaans, is verstandelijk gehandicapt. Abigail neemt hem
tegenwoordig een tijd apart. Als hij gaat z14itten, juicht hij al: "God in de hemel
hoog!" Want zijn favoriete lied komt eraan! "Wie heeft gemaakt de sterretjes?"
Als je geïnteresseerd bent in de inhoud van Abigails programma met hem, laat me
dat dan weten, dan stuur ik je dat toe!
De kinderen reageren heel verschillend op hem. Soms wordt hij geplaagd en
uitgedaagd - wat we natuurlijk proberen te voorkomen!
Zo ook die ene keer. Jawy werd boos. Maar op de wandeling, terug van de club naar
huis, nam Mia16 van 6 hem een poosje bij de hand en arm, om hem te troosten, en zo
liepen ze terug naar huis. Een kostbaar moment!
Nara*, ook 11 jaar, ook Marokkaans, is juist het tegenovergestelde! Ze is bijdehand
en heeft al veel geleerd op de club.
Op een bepaald moment werd de vraag gesteld: "Gaat iederéén naar de h10emel?"
Nara: "Mijn moeder zegt altijd: "Iedereen komt op een dag in het paradijs, want
iedereen heeft wel iets goeds gedaan."
"Stel: iemand schiet jouw zusje dood. En de moordenaar wordt gepakt, en hij komt
voor de rechter. Jij zit daar ook in die zaal. Stel dat de rechter zegt: "Het is natuurlijk wel erg wat deze man heeft
gedaan. Máár ... hij heeft ook nog wel iets goeds gedaan!" En de moo11rdenaar wordt vrij gesproken! Wat zou je
daarvan vinden?" vroeg Annemie toen aan Nara. Het meisje knikte: ja, die redenatie ging inderdaad niet op!
Gebed is nodig, dat niet alleen haar hoofd bereikt wordt, maar dat Gods Woord ook zal spreken tot haar hart!
Dat bidden we natuur26lijk voor álle kinderen op de club! Stel je voor dat deze kinderen uit Afghanistan,
Marokko22, Senegal, Ruanda, Polen, India, Pakistan, Nigeria, Eritrea, Egypte, België, Congo, Ghana, Kazachstan
en Nederland tot geloof komen in de Heer Jezus, Hem gaan liefhebben én gehoorzamen!
Door de tijd heen haken meer en meer moslimkinderen af. Soms door verhuizing8, waarschijnlijk ook doordat
ouders soms elkaar lijken te waarschuwen voor de club. Ook daar bidden we voor.
We bidden om méér medewerkers! Sommigen kunnen namelijk om verschillende redenen niet meer
meewerken de komende tijd. We kijken uit naar meer (Vlaamse?) broeders en zusters voor dit werk!
Een23 aantal lezers van deze brief krijgen na elke club een mail met een update, mét dank34- en gebedspunten.
Ben je hier ook in geïnteresseerd, laat het me dan weten!
* niet de echte naam

Kinderclub Beverwaard
Heel wa27t VOLKEN zijn daar vertegenwoordigd! De onderbouw (2-8 jaar) loopt goed.
Het proces in de bovenbouw (9-14 jaar) is nog een zoektocht/worsteling. Aansluiten bij deze Rotterdammertjes
en orde houden is moeilijk!!! En de waarheid van Gods Woord 'over' te krijgen minstens net zo moeilijk! Om te
kunnen volharden hebben we ogen van geloof6 nodig. God kan doen ver boven wat wij bidden of denken. Hij
KAN geloof in de Heer Jezus werken in deze kinderlevens, zodat ze Hem zullen liefhebben en gehoorzamen!
Ik ben geen vaste medewerker. Recent pakte ik de draad24 weer op na een half jaar absentie. Het is echter wel
mijn verlangen om de club te ondersteunen, door directe medewerking, 1x in 6 weken, én door advies en
uitwisseling met de coördinator(en) van de club. Die zitten overigens ook op de VCK-1!  Zie volgende kopje.

VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie (VCK)
Geldermalsen: VCK-2 afger13ond, 10 cursisten

VCK-1, Eindhoven:
Betsy doet haar demonstratie
'bijbeltekst aanleren'

Broek op Langedijk: VCK-1, 9 cursisten
(uit Nederl28and, Brazilië en Curaçao)
Eindhoven: VCK-1, 9 cursisten
(uit Nederland, Indonesië, Zuid-Afrika, Polen,
Nigeria, Colombia, Dominicaanse Republiek)
Sliedrecht: VCK-1, 18 cursisten,
allemaal Nederlanders!
Hoeveel v31olken gaan zij bereiken met het evangelie?
Miranda, cursist in Broek op Langedijk, vertelt:

"Vanmiddag hebben we ons kinderbijbelknutseluurtje gehad! Zes kinderen, (8-12 jaar)
waarvan 4 die niet naar de kerk gaan én een nieuw, Afghaans meisje, die met haar
moeder naar een pinkstergemeente gaat. Geen grote opkomst, maar zeker wel de doelgroep! Al járen
komen deze35 kinderen op ons bijbeluurtje. Sommige bijbelverhalen kennen ze van school. We stellen
hen vragen en merken dan wat ze wel en niet weten. De kruisiging weten ze9 wel, de rest er omheen
minder. Ze letten goed op en willen graag antwoord geven!
Vanmiddag zongen we eerst liedjes, daarna vertelden we bij platen uit de kinderbijbel over de laatste
maaltijd21, de kruisiging en de opstanding. Daarna leerden we Joh.11:25 aan. Ook vertelden we het
verhaal van 'mevrouw De Wit', de witte kip van Terry.
We dankten de Here Jezus voor Zijn lijden en sterven en tot slot knutselden we het paaswerkje, en zo
vloog het uurtje om! Er komen steeds meer IKEG elementen in het kinderuur, we zijn er heel blij mee!"

Losse toerusting
"Hoe sluit jij aan bij de kinderen?" Die vraag1 werd in Ede gesteld door de clubmedewerkers in36 Ede.
Op de toerustingsavond op 16 maart zagen zij zichzelf bezig op filmfragmentjes.
I love it! Een kleine groep mensen, huiskamersetting, specifieke situaties om aan te bouwen. Het verlangen
werd gewekt om met hernieuwde ijver verder te gaan met de club met ook daar een internationaal gezelschap!
In Veenendaal zal binnenkort een avond zijn voor de medewerkers van de club aldaar.
En in Apeldoorn vinden op 28 mei en 11 juni de jaarlijkse toerustingsdagen plaats voor de m17edewerkers van de
o32penluchtclubs in Kerkrade (en andere plaatsen)

Diversen
De werkjescommissie heeft de serie Elisa bijna afgerond! Hanneke Rozendal3 is weer in de running!
Van 8-14 mei hoop ik op de CEF-conferentie te zijn in Duitsland. Naar deze 3-jaarlijkse conferentie ga ik altijd
graag toe! Bezocht door vele nationaliteiten! Goed om aangevuurd te worden in onze liefde voor de Heer, onze
gehoorzaamheid aan Hem, persoonl29ijk en in het werk!

Zo de Heer wil en wij leven houden we 3, 4 en 5 augustus de openluchtclub in Antwerpen.
openluchtclub Antwerpen 2015

Vragen & verzoeken:

Een overzicht over de19 afgelopen tijd
voor mij persoonlijk laat een aantal
maanden zien waarin er bij mij
verkalkinkjes werden gesignaleerd met
daarin foute inhoud. Er volgden een
borstsparende operatie (november) en
bestralingen (december en januari).
Momenteel heb ik nog fysiotherapie
voor lymfe-oedeem - wat ik iedereen in
zulke omstandigheden aanraad! Het
verloop van dit alles was7 voorspoedig
en de situatie van nu is dat ik me30 weer
uitstekend voel!
Dank aan de Heer!

1. Wie kan mij hel33pen aan een tweedehands exemplaar van
de map "HGJB-Tienerwerk"?
2. Heeft iemand o4nder jullie het kerstverhaal dat ooit, lang
geleden, verschenen is in het kinderblad 'De Goede Herder',
over een jongen uit Patagonië, die zijn hond uit het water redt?
Ik ben h18et kwijt, en zou het graag weer terug hebben.
3. Wie zou berei20d zijn om een poppenkast te maken voor de
Maranathaclub? Ik heb foto's en maten.
4. Voor bepaalde zaterdagen/avonden van de VCK-1 zouden we
graag lessen op video5 willen opnemen. Is er iemand die bereid
is om een videorecorder uit te lenen aan mij/ons?

Hartelijk bedankt voor al jullie gebed, betrokkenheid en giften!
De Heer zegene ook u/jou!
Uw medestrijder,
Bellen?
Schrijven?
Mailen?

0184 – 68 25 02 of 06 – 24 14 58 72
A.Breet, Van de Rovaartstraat 7, 2957 GG Nieuw-Lekkerland,
a.breet@ikeg.nl

In het geval dat de Heer u leidt tot ondersteuning in financieel opzicht zijn dit de gegevens:
Stg. Kinderevangelisatie Bank NL09ABN053.11.20.309 met vermelding van 'project toerusting'.
Of mijn persoonlijk ING-nr: NL96INGB0005036569, met mijn naam en adres.

De oplossing van de puzzel:
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En: op welke twee plaatsen in de bijbel staat dit?
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