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DANK
• Dat die Here ons die afgelope 20 jaar genadigwas.
• Dat Hy die afgelope 20 jaar
vir ons gesorg het.
• Vir nuwe deure wat oopgegaan het vir ons bediening.
• Vir getroue ondersteuners , NKA bestuur en
voorbidders wat agter ons
en ons werk staan.

20 Jaar in Nederland!
Liewe vriende, familie en
bekendes,
Op 20 November 2012 was
ons 20 jaar in Nederland!
Miskien sal sommige van u
nog onthou hoe ons as jong
gesin op 19 November 1992
uit SA vertrek het!

VOORBIDDING
• Vir krag en wysheid hoe
ons in die werk leiding
moet neem.
• Vir toewyding en onderskeidingsvermoë om die
regte prioriteite te hê.
• Vir ‘n herlewing en Bijbelse reformasie hier in Nederland.
• Dat meer mense die regte
uitgangspunte vir hulle
evangelisasiewerk sal hê en
die ware evangelie sal verkondig en dat mense tot
bekering en geloof sal
kom.
• Vir krag en gesondheid vir
die ongelooflike taak wat
vir ons voorlê.
• Vir meer mense wat ons
getrou sal ondersteun en
betrokke wil raak.
• Dat ons getrou aan die
Here sal bly en standvastig
sal wees.
• Bid vir ons geestelike,
emosionele, liggaamlike en
finansiële beskerming.

Dikwels getuig ons nog oor
die wonderwerke van die
Here gedurende dié tyd. Ons
onthou byvoorbeeld: Die 3
maande opleiding in Switzerland en die finansiering daarvan, ons voorbereiding om
na Nederland te trek en die
verskillende deure wat alleen
deur ‘n Hoër Hand oop kon
gaan. Dit was ’n pad van
geloof. Deur tye van verdriet
(byvoorbeeld die verlies van
al vier ons ouers in ’n korte
tyd), siektes en ander beproewinge het ons onsself
dikwels afgevra het, wat God
se doel met ons kon wees .
Ons het nie altyd antwoorde
gekry nie, maar deur Sy Ge-

nade is ons na 20 jaar nog
steeds op dieselfde plek en
deur Sy Goedheid dra die
bediening ook vrug!
Aan die begin was ons besig
met direkte kinderwerk. Deur
evanglisasie aan kinders in
ons buurt, die opbou van
kinderwerk deur o.a. ’n klub
in ons huis, organisering van
somer uitreikaksies, kampe
en ander evangelisasie geleenthede het ons die evangelie op grondvlak aan die
kinders verkondig.
Marius het ook hard gewerk
om die finansiële tekort van
IKEG uit te wis, die kantoor
te organiseer en die administrasie op datum te bring, ’n
bekwame bestuur op te bou
en IKEG in Nederland bekend te stel. Wanneer ons
terug kyk op die 20 jaar,
besef ons dat ons soos klei
in die hande van die Potte-

bakker was! (1 Kron 4:23). Hy
het ons doelgerig gevorm al
het ons soms teëgestribbel en
het ons soms gedink dat ons
beter as ons Maker weet.
Ons besef dat hierdie bediening tot stand gekom het en
nou nog voort bestaan omdat
die Here ‘n hele span mense
gebruik het om ons by te
staan. Sommige is al oorlede
ander kon deur omstandighede nie voortgaan om ons te
ondersteun nie. Nuwe ondersteuners het bygekom. Sonder
al hierdie mense wat getrou
gebid en/of ondersteun het sou
ons nie kon voortgaan nie en
hiervoor bly ons diep dankbaar. Ons hoop dat u wat hierdie nuusbrief lees saam met
ons die Here sal loof vir Sy
goedheid en genade.

Die Pad vorentoe
Ongeveer twee jaar gelede het
daar ’n verskuiwing in ons bediening gekom. Marius het hom
meer op skoling gerig. Hy het
besef dat jong en nuwe leiers
opgelei moet word om die werk
voort te sit. Weereens het ons
gesien hoe die Here deure
oopmaak en die werk van
IKEG verder uitbrei na die opleiding van jongmanne en
vroue om as gelowiges sterker
te staan in die Woord. ’n Be-

langrike hulpmiddel om
hierdie doel te bereik is
die Veritas kursus. Dit
leer mense op grondvlak vaardighede aan, om
‘n Bybel gedeelte te ontleed en die ware betekenis
daarvan in hulle lewe toe
te pas. Marius gee les op ’n
Bybelskool en in kleiner groepe. (Hiervan meer in die res
van die nuusbrief). So raak ons
meer betrokke by die lewens
van die mensen wat ons bedien. Dit is duidelik dat daar ’n
honger is na geestelike bege-

leiding en dissipelskap! Die
Veritas kursus, saam met die
IKEG skoling en kursusse gee
vir ons ‘n wonderlike geleentheid om mee te werk aan
die vorming van die leiers van
die hede en die toekoms.
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Nuusbrokkies oor die bediening.
Skoling - IKEG
By IKEG sien ons dat
steeds meer mense opgelei wil word om kinders te
bereik. Ons gee twee keer
per jaar ons gevorderde
kursus (VCK). Dit is ’n kursus wat vir 13 weke aangebied word. Dit is baie bemoedigend om te sien hoe
toegewy die mense is. Op
die oomblik gee ons die
kursus in Ede vir 24 belangstellendes. (Ons het
nog nooit soveel mense in
een kursus gehad nie!)
Daar word ook ander kur-

Die kursus gangers in Ede

“Nog nooit eerder
zijn er zoveel mensen
op de bijeenkomst
op vrijdag geweest
en nooit eerder

susse oor die hele land
aangebied. Marius lei ook
gemeenteaande om gemeentelede bewus te
maak van die geestelike
nood onder kinders. Daar
word ons “kerke plan” aan
hulle bekend gestel. As die
mense eers bewus word
van hierdie moontlikhede,
lei dit soms tot pragtige
geestelike vrug. So het
daar ook gemeentes die
roeping oorgeneem en
uitgereik na verskillende
gebiede in die land. Ons lei
hulle ook op vir hierdie
werk.

Een van die gemeentes is
die Hersteld Hervormde
kerk hier in Apeldoorn.
Hulle het ‘n uitreik aksie
gehad na Kerkrade, ‘n stad
in die hartjie van die
Katolieke suid-ooste van
Nederland. (Sien op p3)
Verder beplan ons DV om
volgende jaar gelowiges te
help om in Breda uit te reik.
(Breda is ook in die suide
van Nederland). Wil julle
asseblief hiervoor bly bid?

ook nog 4 wat die gevorderde (Cert IV) variant
doen.

digend. Ons is ook bevoorreg om DV in Januarie die
Europese en noord Afrika
Veritas leiers hier in Europa te ontmoet.

Skoling - Veritas

kwamen mensen
vragen om Bijbels of

Ons is aangenaam verras
om by jonk en oud die honger na Gods Woord en ‘n
verlange om geestelik te
groei te sien opbloei. Ons
het die Veritas kursus nou
vir 2 jaar op die Filadelfia
Bybelskool aangebied en
150 studente het of is nou
besig om module 1 te volg.
Daar is ook reeds 20 wat
module 2 volg en daarvan

Bijbelstudie. De
Heere gebruikt het
eenvoudige clubwerk
onder kinderen om
Zijn werk te doen in
de gezinnen. Het
heeft ons
overweldigd. We zien
de Heere werkt !”
Jan Bayense leider

In ons gemeente in Apeldoorn bied ons module 1
aan. Dit word deur 56 gemeentelede gevolg. Sover
is die reaksies baie bemoe-

HHK aksie Kerkrade

Somer opelug aksies
Aan die begin van
ons bediening was
daar maar 3 - 4
plekke waar someraksies gehou is.
Sommige klubs is in
Amsterdam gehou
totdat Ed en Nel
Huisman besluit het
om af te stig en hulle eie kinderbediening te begin. Ver-

Opelug
aksie in
Apeldoorn
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der is daar ’n klub deur ons
eie gemeente in die Noorde
van Apeldoorn en ‘n klub op
die grasveld naby ons huis
gehou. Ons staan verstom as
ons sien hoe die werk uitgebrei het. Die Here het deur
middel van die opleiding en
die IKEG materiaal die groei
gegee. Hierdie jaar was daar
o.a. in Antwerpen (België), in
Papendrecht (in die Suid-

Marius gee les by die
Bybelskool

Weste van die land), in Ede
(Suid-Wes van Apeldoorn),
verskillende uitreikaksies in
Apeldoorn, Hoorn, Den Helder,
Zeeland en Kerkrade in die
opelug gehou. Die bywoning
was tussen 10-30 kinders per
klub. Prys die Here!
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Nuwe medewerkers
Ons is dankbaar om te meld dat
die Here nuwe medewerkers by

Gerrit, Marius en Bert

IKEG sowel as by Veritas geroep het om deel van ons bediening te word. Behalwe die getroue IKEG medewerkers nl.

Gerda, Petra, Barbera en Anneke het die
Here nou ook Marco en José Baan geroep om by die span aan te sluit. Ons
sien baie potensiaal in hulle en hoop dat
hulle uiteindelik’ ‘n sleutel rol gaan speel
in die werk.
Wilna Shaw is as sendeling ook weer
terug uit Albanië, nadat haar man Ray
oorlede is. Daar is ook die moontlikheid
van nog ‘n bekwame persoon wat by ons
wil aansluit. Bid asseblief hiervoor.

Bid asseblief vir hierdie mense en vir goeie
samewerking en eenheid. Bid ook dat die
Here ons werk sal seën en dat baie kinders
bereik kan word en gelowiges opgebou kan
word in die geloof en in dissipelskap.

In Veritas het die Here Gerrit van Valen
en Bert van Maaswaal geroep om saam
met Marius die wa te trek. Hulle help
reeds met skoling en is op die bestuur

Samewerking met kerke
Na 2 jaar van onderhandeling
het die Sinode van die Hersteld
Hervormde Kerk in Nederland
(wat 110 gemeentes verteenwoordig), ‘n samewerkingsooreenkoms met IKEG geteken .
Hulle wil ons materiaal gebruik
en ook dat ons al hulle kinderen jeugwerkers moet oplei vir
Evangelisasiewerk. Hierdie jaar
is 75 “somer sendelinge” opgelei wat na verskillende plekke in
Nederland uitgereik het. Hulle
het byvoorbeeld in Kerkrade
met 5 spanne uitgereik en op

van Veritas Nederland - ‘n nuwe organisasie wat ons besig is om op te rig.

‘n Groep van die kinders op Vrydagaand in Kerkrade sing hartlik

die laaste aand was daar 115
mense (kinders en volwassenes) aanwesig by die afsluitingsbyeenkoms. Ons hoop
dat die samewerking aansteeklik sal werk na meer kerkverbande en gemeentes. Ons
vertrou nou dat die volgende
groep wat in hulle voetspore
sal volg, die Sola 5 Baptiste
groep sal wees. Dis ‘n Reformatoriese groep wat in die
voetspore van Spurgeon loop.
Steeds meer gemeentes kan
identifiseer met ons uitgangs-

saam. Onthou die meeste is buitekerklik!!!

punte en manier van werk. Die afgelope 20 jaar het IKEG hard gewerk
aan ‘n duidelike Bybelgetroue identiteit en nou sien ons die vrug daavan!

Die samewerkings–
ooreenkoms
word
onderteken.

Besoek en kontak met ons leiers
Ons Ierse regionale IKEG leiers,
Henry en Madeline Berry was in
Maart op besoek in Nederland. Sake
aangaande nuwe werkers in ons
IKEG span is met die IKEG bestuur
en die betrokke werkers bespreek.
Byeenkomste waar die span bemoedig is deur die nuus van hoofkantoor
en die gebeure in ander wêrelddele
is ook gehou. Dit was vir almal opbouend. So beteken dit ook vir ons
en die span baie as Hendrik (NKA-

Suid-Afrika) op besoek kom om saam met
ons te beplan vir die toekoms en raad en
advies te gee t.o.v. verskillende sake. Hy
en Emelie was gedurende Junie hier op
besoek. Ons het ook vergaderings met
Bennie en Moira Wolfaardt (leiers van
Veritas) gehou om hulle voor te stel aan die
werk van Veritas in Nederland. Saam met
Marius beplan hulle , Gerrit en Bert vir die
goeie verloop van die kursusse. Soms
vergader ons ’n hele dag op Schiphol lughawe (die laaste was in Mei), omdat Ben-

nie-hulle ’n “tussen-stop” maak oppad
na ‘n ander bestemming. Mens is nogal “gaar” na so ’n bespreking, maar dit
is baie doeltreffend! Baie sake word
afgehandel in ’n beperkte tyd! Skype
begin ook ‘n belangrike rol speel in die
onderlinge kontakte met almal.
‘n Moeder het gesê “Ek wil meer oor
julle God weet, want my kind het so
verander!”

HET U GEWEET DAT...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marius in Januarie saam met al die leiers van IKEG/CEF in Europa ‘n konferensie
in Turkye gehad en die stad Efese besoek het?
Die graf van die Apostel Johannes net buite die stad Efese is en besigtig kan
word?
Marius in September en Oktober in Potchefstroom en Pretroia konferesies toegespreek het oor kinder en jeugwerk? Die Here het dit besonder geseën!
Marius Dubai besoek het op pad terug van Suid-Afrika na Nederland en daar ook
die Afrikaanse gemeente besoek het?
Amanda se niggie, Lynette en haar man Hennie, op besoek was vir 2 weke in
Nederland in April?
Barbera Nooitgedagt nou met pensioen is, maar dat sy ons nog help met die
Bybel Korrespondensie kursus en dat meer as 200 kinders ingeskryf is?
Die moeder van Daniël—(Nel), ook by IKEG help met die Bybel korrespondensie
kursus vir kinders?
Jan Hof, die voorsitter van ons bestuur nou na 12 jaar uitgetree het?
Ons die Here vir meer gemeentes en omgee- en Bybelstudiegroepe vertrou om
by ons en ons werk betrokke te raak? Bid u saam?
IKEG laas jaar meer as 1300 kinders met die Evangelie bereik het deur ons direkte en indirekte werk?
Marius in Desember laas jaar beroep is na ‘n klein gemeente in Bunde
naby Maastricht, maar dit nie aangeneem het nie?
Ons wil graag meer betekenisvol besig wees in ons bediening. Dit het tot gevolg gehad dat ons aanpassings moes
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maak. Ons is dankbaar as ons sien hoe die Here ons weg verder lei! Dankie dat u deel is hiervan en by ons betrokke bly.

Blye nuus van ons gesin—Estie en Danël gaan trou!!!
Op 13 Augustus het Daniël en Estie verloof
geraak en hulle trou DV 22 Januarie 2013.
Ons is almal baie dankbaar en bly oor hierdie goeie nuus en die meeste van ons gesprekke word oorheers deur die planne en
reëlings vir hierdie dag. Dit is in die middel
van die winter en een van hulle grootste
wense is dat dit sal sneeu…maar ook nie
soveel dat die gaste nie by die bruilof sal
kan kom nie!
Wanneer iemand in Nederland trou is dit
BAIE anders as in Suid-Afrika. Die bruid
ontmoet haar bruidegom al vroeg die oggend. Die fotograaf is dan al by om fotos te
neem. Die “daggaste” kom dan ook by. (Dit
is ’n groepie van ongeveer 40 mense, d.w.s.
die naaste familie en vriende). Later die oggend gaan almal saam na die stadshuis in

Ons is afhanklik van bydraes vir
ons lewensonderhoud. As die
Here dit op U hart lê kan u ‘n
bydrae in die volgende rekening
inbetaal:

die stad waar die wettige huwelik voor ’n
regter voltrek word. (Omdat die predikante ABSA: (NKA) Nederlandse Kinnie bevoegheid het om dit te doen nie.)
derevangelis Aksie
rek nr 240 145 995
Omdat Estie ’n onderwyseres is, volg daar
dan ‘n “kinderreceptie”, waar die kinders uit
haar klas (en skool) genooi is. Hulle sing
daar vir die bruidspaar, voer miskien ’n klein
toneeltjie op en oorhandig geskenkies ens.
Om 7 uur die aand word die kerkdiens gehou. Dit word deur alle genooides bygewoon. Daarna volg weer ‘n geselligheid
saam met almal. Aan die einde van die aand
is nog “een feest” met die daggaste as afsluiting. Ons is so dankbaar dat ons spesiale daggaste Marius se broer (Chris), sy vrou (Annamie) en ook die voorsitter van die NKA
(Hendrik Hefer) insluit.

‘n Spesiale Groet
Dit is sekerlik op baie mense se lippe: Mens kan nie glo dat dit al byna Kersfees is nie. Hierdie jaar het vinniger gegaan
as ooit tevore. (Of voel dit vir ons wat ouer word, maar net so?)
’n VREUGDEVOLLE Kersfees word u toegewens. ’n Kersfees vol vreugde omdat u hart gevul is met vrede wat God gee deur Sy Seun wat as Verlosser na die aarde gekom het. Ons enigste Hoop vir die toekoms en ons Uitsig op Godsvrug in 2013.
Daarom: Mooi wense vir die nuwe jaar!

Marius en Amanda Storm

