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Kerkelijke gemeente

30
Medewerkers

78.000+
Producten

Feiten en cijfers

Samen 
kennis 
opdoen, 
delen en 
toepassen
Het IKC is een eigentijdse 
organisatie die generaties met 
elkaar verbindt en toerust 
om als christenen een eigen 
plaats in de samenleving te 
kunnen innemen. 

Steun ons
Het IKC is afhankelijk van een trouwe en 
meelevende achterban. Dankzij gebed, betrokkenheid 
en financiële steun kunnen wij ons werk doen. 
Het werk onder onze kinderen en jongeren is werk in 
Gods Koninkrijk. We mogen onze gaven en talenten inzetten 
om de kinderen en jongeren die ons gegeven zijn de weg te 
wijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat is onze missie. 

De financiële bijdragen vanuit particulieren, bedrijven, 
kerken en vermogensfondsen zijn belangrijk voor 
het IKC. De kerkelijke labels krijgen hun inkomsten 
voornamelijk vanuit kerken en donateurs uit de eigen 
achterban. Voor het interkerkelijke werk zijn we 
afhankelijk van steun uit het christelijke bedrijfsleven. 
Een groeiende groep betrokken ondernemers maakt het 
mogelijk dat wij dagelijks kunnen werken om het hart van 
álle kinderen en jongeren. 

Juist in deze tijd is het meer dan ooit nodig dat we 
samen optrekken in het werk onder kinderen en 
jongeren. We zoeken ondernemers, die net als wij, 
hart hebben voor kinderen en jongeren in en buiten 
de kerk. Als we samen de schouders eronder zetten, 
kunnen we de komende jaren van waarde blijven voor 
onze kinderen, jongeren en daarachter de gezinnen 
en onze kerken.

Gemeenschap
Het IKC is een 

gemeenschap waar het 
werk in Gods Koninkrijk 

centraal staat.  

God eren en de naaste dienen, 
dat is de kern van ons werk. 

Als het goed is, wordt dit 
zichtbaar in de wijze waarop 
we met elkaar omgaan, hoe 

we ons werk doen en hoe we 
samenwerken met de kerken 
en iedereen die betrokken is 

bij de opvoeding van kinderen 
en jongeren.

Samenwerken
Samenwerken met 

degenen met wie we 
ons verbonden weten. 

Het IKC onderscheidt zich op 
kwaliteit en inhoud, niet op naam 

of kerkverband. Daarom werken we 
samen met iedereen met wie we ons 

geestelijk verbonden weten. Het 
doel is dat zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren de boodschap van het 

Evangelie zullen horen, zodat zij van 
dood levend worden en hun eeuwige 

redding zullen vinden in de Heere 
Jezus Christus om Hem gelijk te 

worden en na te volgen.

Gebed
Wij vragen 

uw voortdurende 
gebed en steun.

Zoals de landman in de 
Bijbel opziet naar God de 

Almachtige, zo kennen 
wij ook deze afhankelijke 

grondhouding in ons werk. 
Hij doet deuren open en doet 

deuren dicht. Evenals Hij 
harten van mensen neigt om 

het mooie en belangrijke werk 
te steunen. Zo voorziet Hij 

altijd wonderlijk en ongedacht.
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Volg ons via:Neem contact met ons op voor meer informatie.
info@ikc.nu, 06 112 958 27

www.ikc.nu

Interkerkelijk
Kenniscentrum
Bron voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk
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Jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Dit gezegde is wel bijzonder van toepassing op de kerk. God is immers de God van het verbond 
en werkt van generatie op generatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid mogen we in navolging 
van de grote Herder jongeren binnen de gemeente en daarbuiten leiden en weiden in de 
grazige weiden van Gods Woord. We willen hen toerusten en vormen om als christen in 
onze samenleving te staan. 

Bij deze pijler horen de volgende labels:
 ABC van het Geloof   INSPIREd   BasiC   Pastorale Counceling 

Evangelisatie
'Zo is het ook niet de wil van uw Vader, die in de hemelen is, 
dat één van deze kleinen verloren gaat.'

Naast kinderen en jongeren in de kerk, zijn er nog meer kinderen en jongeren die God 
niet kennen en zelfs niet van Hem gehoord hebben. Het is ons doel om alle kinderen te 
bereiken en hen in contact te brengen met de boodschap van het Evangelie. Daarom 
ondersteunt het IKC gemeenten bij het vormgeven van missionair (kinder)werk.

Bij deze pijler horen de volgende labels:
 Evangeliestek   Ontdek jouw Bijbel   Ontdek de Bijbel 

Toerusting
‘God vraagt niet of je geschikt, 
maar of je beschikbaar bent’.  

In de gemeenten zijn er vele ambtsdragers en leidinggevenden die 
beschikbaar zijn. Zij willen dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. Samen 
werken we aan hun toerusting, om dit mooie werk op bekwame wijze te 
kunnen doen.

Bij deze pijler horen de volgende labels:
 Goed in vorm   INSPIREd   Doeners in de kerk 

Opvoeding
Ouders zijn de belangrijkste influencers van kinderen. 

De invloed van ouders op de vorming van hun kinderen is groot. Het verlangen 
van het IKC is dat ouders hun kind(eren) niet alleen liefhebben, maar die liefde 
ook laten zien. Kinderen moeten in hun ouders beleven wat echte liefde is. De 
bekende theoloog Kohlbrugge zei eens: ‘De ouders zijn de handen van God 
om hun kinderen op de juiste manier groot te brengen’. Het IKC ondersteunt 
ouders bij de geloofsopvoeding van de kinderen.

Bij deze pijler hoort het volgende label:  Geloofwaardig opvoeden 

Catechese
Het is een Bijbelse opdracht om de grote daden van de HEERE 
van generatie op generatie door te geven. De catecheet mag dit 
met overtuiging, liefde, geloof en verwachting doen. 

Het is een verantwoordelijke taak om onze jongeren de kennis van God en Zijn Woord voor te 
houden, door te geven en er met hen over te spreken. Ook verschillen in leeftijd en type jongeren 
vragen de nodige inzet van de catecheet. Het IKC rust catecheten toe om op een Bijbelse en eigentijdse 
manier met de jeugd in gesprek te zijn en bij een open Bijbel samen te zoeken naar de wil van de Heere.

Bij deze pijler hoort het volgende label:  Just Read It! 

Kinderen
‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet.’

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen; een 
kind dat de Heere leert kennen, heeft (menselijkerwijs gesproken) 
nog een heel leven voor zich om voor de Heere te leven. Het IKC rust 
ambtsdragers en leidinggevenden toe en ondersteunt hen bij het werk en 
de zorg voor kinderen.

Bij deze pijler horen de volgende labels:
 ABC voor kinderen   Ontdek jouw Bijbel 

Ontdek 
het IKC
Het Interkerkelijk Kenniscentrum is 
een inspiratiebron voor kinder- en 
jongerenwerk vanuit de kerk. Betrokken 
organisaties vinden elkaar in het 
verlangen om samen de krachten te 
bundelen ten behoeve van het werk voor 
kinderen en jongeren in en buiten de kerk. 

Het kenniscentrum richt zich op ontwikkelingen binnen kerk, gezin, school en maatschappij.  
Daarbij staat het werk onder kinderen en jongeren centraal. Het centrum dient de kerken en 
specifieke doelgroepen met kennis en advies, diensten en producten en activiteiten. 
 
Doelgroepen
Het IKC adviseert en ondersteunt iedereen die betrokken is bij het kinder- en jongerenwerk binnen en 
buiten de kerk. Dat is een brede doelgroep die varieert van medewerkers en/of leidinggevenden op de 
zondagsschool, kinderclubs, verenigingen en evangelisatiecommissies tot catecheten en kerkenraden. 
Ook ouders, scholen en leraren en allen die bij de (christelijke) opvoeding betrokken zijn, kunnen bij 
het IKC terecht.
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