
Waarmee kunnen we
gemeenten helpen?

1. Toerusting

Cursussen kinderwerk
Hierin leren we waarom het belangrijk is om 
een evangeliserende kinderclub te houden.
Maar ook hoe elk programma onderdeel
het best overkomt. Een aparte folder over
de cursus is beschikbaar.

Andere manier van toerusting
De EVK-werkers zijn beschikbaar om
lezingen te geven over onderwerpen die
met kinderevangeliesatiewerk te maken
hebben. 

Het verzorgen van een zendingsavond in
uw gemeente.

2. Direct kinderwerk

Bijbelclubs
Dit zijn clubs voor
kinderen die in een huis,
zaaltje, school of evan-
gelisatiebus gehouden worden.
Deze clubs kunnen 1 keer per
week zijn of worden met een zekere
regelmaat gehouden. 
Ter afsluiting van het clubseizoen wordt er
een kinderkamp georganiseerd.
De doelgroep is kinderen tussen de 5 en 12
jaar.
Het helpen opzetten van een club behoort
tot de mogelijkheden.

Speciale acties
Het helpen organiseren en instrueren van
uw gemeente om:
L  vakantie Bijbelclubwerk te (gaan) doen.
L een éénmalige kinderevangelisatie actie

te houden.

Openlucht-Bijbelclubs
Het organiseren van openluchtclubs. Dit zijn
clubs die vijf opeenvolgende dagen op
hetzelfde tijdstip gehouden worden. Dit
aantrekkelijke Bijbelclub programma duurt
ruim 1 uur. Het geeft een mooie
gelegenheid om al bestaande clubs in een
buurt te versterken of een nieuwe club te
starten.

3. Literatuur en
materiaal

Materiaal
Bij alles wat we doen wordt gebruik
gemaakt van visuele middelen.
Het gaat om:
C Flanelplaten en platenboeken om te

gebruiken voor Bijbel- en
zendingslessen.

C Visuele Bijbelteksten en liederen. 
C Werkjes
C Traktaten

Het EVK beschikt over
een grote uitleen-
bibliotheek van les
materiaal.

Ongeveer 10 X per jaar wordt er een
lessenserie volledig uitgewerkt en 
gedemonstreerd, (kopieervoorbeelden en
ideeën kunnen meegenomen worden) Ook
het kerst-en paasprogramma vallen
hieronder. Voor inlichtingen zijn we altijd
beschikbaar.

Het EVK is tevens verkooppunt van het
IKEG materiaal. Bijbellessen en een aantal
andere lessen zijn (meestal) uit voorraad
leverbaar. Van werkjes en visueel
uitgewerkte Bijbelteksten en liederen zijn
voorbeeldexemplaren aanwezig ter inzage.
 



4. Gebed
Als EVK zijn we ons sterk bewust dat gebed
de belangrijkste drager van het totale werk
is. Om dit gestalte te geven heeft het EVK
het initiatief genomen om één avond per
maand te bidden voor het kinderwerk in
regio Amsterdam.

Hierbij is iedereen welkom die op wat voor
manier ook maar met het kinderwerk
betrokken is of hier belangstelling voor
heeft. Wilt u hierover meer weten? Bel of
schrijf naar het adres hiernaast.

Als EVK zien we dit tegelijkertijd als
platform om elkaar te informeren over het
kinderwerk dat zich in de regio Amsterdam
afspeelt.

Stg. Evangelie Voor Kinderen
        Geldershoofd 444
      1103 BG Amsterdam
      020-6003331

                  E-mail: info@stg-evk.nl

De Stg. Evangelie Voor Kinderen heeft de
Bijbel als richtlijn en als doel:

� kinderen met het evangelie te bereiken
o.a. door het houden van Bijbelclubs.

� mensen te motiveren en te stimuleren
zich in te zetten voor evangelisatie
onder kinderen.

� materiaal beschikbaar te stellen.

� medewerkers toe te rusten d.m.v.
voorlichting en trainingen.

� plaatselijke kerken/gemeenten helpen
bij het kinderevangeliesatie werk.

De Stg. Evangelie Voor Kinderen is geen
onderdeel van een kerk of gemeente, maar
een onafhankelijke stichting; in het werk en
het onderhoud van de medewerkers wordt
voorzien d.m.v. giften.

Voor verdere informatie:

Wat doet

het EVK?


