Nieuwsbrief – November 2014
Aan allen die zich betrokken voelen bij KingdomIT en wat wij op dit moment
verrichten in het Koninkrijk van God. Geliefden van God. Genade zij u en vrede van
God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Eindelijk daar is die dan; de allereerste nieuwsbrief van KingdomIT! Via deze weg
willen wij u op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen rondom KingdomIT. Het is
geweldig om te ervaren hoe God op dit moment door ons heen werkt en dat we dit
in alle vrijheid mogen doen. Wij danken God dat we in een land mogen werken en
wonen, waar we niet worden vervolgd omdat we in Jezus Christus geloven. Wist u
dat op moment van dit schrijven, de ranglijst 'christenvervolging' op 50 landen
staat? Landen als Noord Korea, Somalië, Kenia, China etc, etc. Wat een vrijheid en
een eer om in een vrij land als Nederland te leven. Laten we vooral onze broeders
en zusters, die op dit moment zwaar onder druk staan, gedenken in onze gebeden.
Huidige status KingdomIT
Op 1 Januari 2014 ging de website van KingdomIT online. KingdomIT werd geboren.
KingdomIT, heeft een duidelijke visie en missie om God's Koninkrijk te vergroten
door middel van ICT. Op dit moment kunnen we terugblikken op een bijzonder jaar.
KingdomIT:
• Ondersteunt inmiddels diverse stichtingen met ICT-diensten.
• Is in Afrika geweest voor een short-mission-trip.
• Heeft KingdomIT Africa opgestart
• Heeft enthousiaste vrijwilligers, vanuit verschillende landen, inmiddels
betrokken bij zijn activiteiten
• Partnership aangegaan met Eye For Others
• Is te vinden op en onze eerste beurs bezoek (de christelijk
ondernemersdagen van 27 & 28 november).
Kortom, we zijn God enorm dankbaar voor de vele mooie resultaten en zegeningen
van dit eerste jaar.

KingdomIT – Nieuwsbrief – November 2014

Presentatie ICCM-Africa April 2014
Short-Mission-Trip April 2014
KingdomIT mocht een short-mission-trip
organiseren van 26 April t/m 11 Mei 2014 in
Kenia. Tijdens de ICCM-Africa conferentie aldaar,
mochten we twee presentaties geven aan
Afrikanen die betrokken waren bij diverse
activiteiten van stichtingen: MAF en Food For The
Hungry. Naast de presenataties hebben we een
monitoring tool mogen implementeren en
confgureren binnen de PAC Universiteit in
Nairobi. Hierdoor heeft deze universiteit nu beter
grip op hun ICT omgeving. PAC is een christelijke
universiteit alwaar pastors worden opgeleid.
Deze pastors zijn veelal actief in de
sloppenwijken van Nairobi. Zonder goede ICT
voorzieningen kunnen studenten geen verslagen
typen of informatie op zoeken op het web.
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KingdomIT Africa
Een belangrijke mijlpaal in dit afgelopen jaar is het samenstellen van een
enthousiast team in Afrika. Phin (Kenia) (zie bijlage), Chris (Nigeria) (zie bijlage),
John (Tanzania) en Brain (Kenia) zullen KingdomIT vertegenwoordigen in Afrika. Het
is fjn om een team te hebben die de cultuur in de Afrikaanse landen goed kent.
Momenteel is het team in samenwerking met KingdomIT Nederland een missiontrip aan het voorbereiden voor 2015. Het idee achter deze mission-trip is: lokale
kerken een week lang trainingen geven over hoe ze ICT kunnen inzetten om het
evangelie te verspreiden binnen hun kerkgemeenschap, maar ook daarbuiten in
onder andere, de sloppenwijken. Door het grote cultuur verschil is het
samenwerken soms een finke uitdaging. We hebben met elkaar afgesproken dat we
binnen KingdomIT de “Jesus Culture” hanteren. Simpel betekent dit: Ja = Ja, Nee =
Nee, we één zijn in Christus en Zoals ons een lichaam vele delen heeft en die delen
niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en
zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven en
talenten (Rom. 12:4-6a). We zullen hard gaan werken aan de “Jesus Culture Bridge”
of in plat Nederlands: De brug tussen de Nederlandse cultuur en de Afrikaanse.
Partnerschap met Eye For Others
God bracht ons in contact met Eye For Others een
organisatie gedreven door christenen dat actief is
in Zuid-Afrika. Zij hebben al meer dan 15 jaar
ervaring met projecten in Afrika. Wij kwamen in
contact met deze organisatie doordat zij een
hulpvraag hadden rondom hun website.
(KingdomIT zal de nieuwe site 1 januari 2015 live
brengen.) Al snel bleek dat het ook een mooie
stap zou zijn als we meer zouden kunnen
samenwerken. Inmiddels zijn we een
partnerschap aangegaan. Door deze
partnerschap is het makkelijker om diverse
projecten samen op te pakken in Afrika. Eye For
Others is aangesloten bij de Wilde Ganzen, een
organisatie die microfnancieringen aanbiedt aan
projecten in Afrika. Wij zijn God erg dankbaar voor
deze partnerschap en zien uit naar een
vruchtbare samenwerken.
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Stichtingen die wij ondersteunen

NATION
SABLAZE

Projecten & Mission-trips
Momenteel zijn we nieuwe websites aan het bouwen voor Eye For Others, PMA
World (Nigeria) en Operation Rescure. Voor Stichting GAiN zijn we een donatie
webshop plugin aan het bouwen. Verder migeren we hun mail naar onze platform
en gaan zij gebruik maken van onze “online data” dienst (soort Dropbox). Doordat
KingdomIT Stichting GAiN helpt hebben zij al meer dan 80 euro weten te besparen
op jaarbasis. Ook voor Stichting Eye For Others zullen we binnenkort hun mail en
webhosting migreren naar onze servers. Dit alles natuurlijk gratis zoals onze
mission programma voorschrijft.
Samen met Eye For Others zullen we in Augustus
2015 afreizen naar Zuid-Afrika. We gaan samen een
computer lokaal inrichten zodat kinderen de
computer kunnen gebruiken binnen hun educatie
kunnen ze chatten met vrijwilligers uit Nederland.
Via deze chat mogelijkheid en computer lokaal
kunnen zij in contact komen met andere vrijwilligers
van Eye For Others. Kinderen kunnen zo een beetje
liefde en aandacht krijgen die ze verdienen.
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Toekomst plannen
We zijn constant op zoek naar nieuwe projecten. We hebben
een schooltje op het oog (Bright Field Schools) in Kenia. Deze
school is behoorlijk toe aan een opknapbeurt en er is behoefde
aan een computer lokaal zodat kinderen de computer kunnen
gebruiken bij hun lessen. De opknapbeurt willen we graag
samen met Eye For Others doen. De school heeft slechte
voorzieningen, zoals o.a. toiletten. Met het opknappen hopen
we dat de kinderen weer fjn naar school kunnen, maar ook dat
de computers veilig staan. Dit project zijn we nu in beeld aan
het brengen en wij zullen u later over infomeren. Hier onder
enkele foto's:
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Hulp & Support
Vrijwilligers
Omdat KingdomIT zo hard aan het groeien is, kunnen we dit niet blijven doen
zonder hulp van vrijwilligers. We zijn dringend opzoek naar vrijwilligers die zijn of
haar energie willen steken in het werk van KingdomIT. Dit kan zijn op het gebeid van
ICT, maar ook door PR en andere belangrijke activiteiten. Hierbij kan gedacht
worden aan project management, versturen van computers naar Afrika, etc.
Financiële steun
Zonder uw fnanciële steun kunnen wij niet dit prachtige werk, het ondersteunen
van stichtingen en ICT gebruiken als een middel om Gods woord te verkondigen,
doen. Daarom ook de oproep om deze vraag mee te nemen in uw gebedsleven.
Misschien wilt u met uw bedrijf, KingdomIT steunen. Misschien wilt u KingdomIT ook
wel persoonlijk steunen. Momenteel zijn wij nog geen ofciële stichting. Daarom
lopen donaties via Eye For Others (AMBI-Keurmerk). Neemt u gerust contact met
ons op als u ons fnancieel wilt steunen.
Computer donatie
U kunt ons ook steunen met computer hardware. Vraag eens aan uw werkgever of
de afgeschreven hardware misschien naar KingdomIT mag gaan. Bij veel bedrijven
worden computers al na 3 jaar afgeschreven terwijl deze computers nog prima
werken. Ze kunnen nog goed worden ingezet bij diverse stichtingen of bijvoorbeeld
in een computer lokaal in Afrika.
Zakelijk klant
Omdat KingdomIT een non-proft organisatie is kunt u geen zakelijke diensten van
ons afnemen, om die reden hebben we BizStar (www.bizstar.nl) in het leven
geroepen. BizStar biedt diverse ICT diensten aan. Door deze ICT diensten af te
nemen met uw bedrijf mag u weten dat een deel van de winst naar KingdomIT gaat.
Gebed
We kunnen nog zo hard werken, maar als de Heer het werk niet zegent dan heeft al
het werk geen zin (Ps.127:1). Daarom vragen wij of u ons wilt ondersteunen met uw
gebeden. Gebed om zegen, kracht en open deuren zijn altijd welkom, echter
hebben we ook enkele speciale gebedspunten:
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Gebedspunten
•
•
•
•
•

•
•
•

Projecten die we doen voor diverse stichtingen zoals website projecten,
migraties, etc, etc
Voorbereidingen mission-trip Kenia 2015
Team KingdomIT en de samenwerking met Afrikanen
Verder ontwikkeling van partnership met Eye For Others
Op 26 & 27 november staat KingdomIT op de Christelijke Ondernemersdagen
in Bunschoten in samenwerking met Eye For Others. Tevens geven we ook
een workshop met titel: “ICT, wat kan God er mee?”. Wilt u bidden voor goede
contacten en mogelijke sponsoren en relaties en wilt u bidden voor rust en
kracht voor de workshop?
Wilt u ook bidden voor de diverse stichtingen die wij bedienen.
Wilt u bidden voor vrijwilligers, dit is echt een noodzorg op moment!
Wilt u bidden voor uzelf in welke rol u KingdomIT en haar werk kunt
ondersteunen.
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Phin Omondi Aygui
I’m Phin Omondi Ayugi and I'm from Nairobi Kenya in East Africa, I am
married to Roseline and we are blessed with 3 Children (Chichi, Israel
and Ariel). I am a born again Christian and I serve at Christ is the
answer Ministries Church in the media and IT department, am a
founding member of KingdomIT Africa. I have served in the Media and
ICT ministry in the church for the last 17 years. Currently I am looking
for scholarship to pursue a Bachelors Degree in Information technology so as to
equip myself to serve God better.

I

came to know Ruben Felix through a great friend of mine (Tim Young) from the
USA who is a member of ICCM, since we knew each other Ruben has been more
that a friend he is now a member of my family, in Africa every close person that
comes into your life becomes a member of your family. Ruben has helped me a
lot with IT work many times he has helped me setup Linux servers remotely from
Netherlands. When Ruben came to Kenya he had a vision to help the needy in Africa
through IT and it was interesting because it was the same vision I had and
immediately we connected when he told me about KingdomIT and prayerfully we
came together with some brothers and agreed to serve God through KingdomIT.

T

echnology, as is true of all of creation, is a gift from God, for our beneft. It is
incumbent upon us to use this gift to glorify God and to bless our neighbors
and ourselves. We must appropriately use technology within our ministries,
businesses as we serve others to make our lives more successful and
prosperous, and by doing so glorify God. As we do this we open tremendous
opportunities for churches and ministries to use technology to more efectively
serve God.

A

s we plan to go to the rest of Africa we begin with Kenya. Kenya has many
ministries, Churches, Christian organizations and needy schools in the
slums that need technology to make their work and life easy but because of
the scarcity of budget or total lack of money they are not able to make this a
reality, KingdomIT has taken the initiative to stand in the gap and help these groups
achieve this through, teachings, ICT clinics, building computer labs for the students
in the slums, training of trainers in churches so that they can train others, take part
in community service by helping the less fortunate in the slums through feeding,
clothing and sanitary services. This is a unique ministry of its own kind many
Christians are receptive and excited about it because they are expecting to get this
help that is almost not available, the schools in the slums may never get help unless
we support them. That is why we invite you today to Partner with us to achieve this
goal as we expand God’s Kingdom.
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Chris Ehimare
KINGDOMIT
KingdomIT is an organization to fulfll the will of God by using ICT to
spread the gospel as it is written:
Romans 10:13-18

For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.How then shall
they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him
of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are
the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good
things! But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and
their words unto the ends of the world.

KingdomIT was founded to make the people know and believe the
gospel of this exceeding grace, in this case technology driven by ICT is
the tool.
KingdomIT is founded by my friend and brother from The Netherlands,
Ruben Felix, whom I met while attending the ICCM conference in
Nairobi, Kenya.
I got attracted to him because of his friendliness and willingness to
serve, of particular interest was his love for God and the spread of the
gospel of Jesus Christ. He began to share with me his vision and passion
to see the gospel spread throughout Africa and his willingness to use his
IT expertise to make it happen. He shared the vision with me and I felt it
was something I would like to be a part of.
KingdomIT in Africa
In Africa, the use of communication technology is growing very fast with
all the attendant benefts, the church and christian organizations should
take advantage of the platform to make the grace of our Lord Jesus
known to our generation and generations beyond now, that is the purpose for which kingdomIT was established.
Established to help missionaries and other Kingdom minded organizations facilitate their work in helping reaching a lost world for God.
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As much as Africa is concerned, the use of ICT may not be as much as in
Europe or America but it is certainly growing and making the reach
deeper.
There are mission and christian organizations who fnd it easier to reach
their team working in the diferent interior parts of Africa, for information and training purposes saving a lot on cost of travels and paper using the generally available platforms; what KingdomIT is here to do is to
design tailor-made platforms that will better suite these organizations,
their goals and visions.
My role in KingdomIT
I have been involved in the preaching and ministering of the Gospel of
our Lord Jesus Christ for upward of two decades, I have seen some areas
of difculties when trying to reach or communicate to certain people
and groups, I have also seen the miracle of God through the use of ICT
and how technology has come to remove the difculties. So when the
idea of working to make KingdomIT succeed was shared with me, it was
easy for me to quickly buy into it, as I have always been overwhelmed
with the passion to see people of all ages, gender and nations experience the grace of God through the sharing of the gospel of salvation
which we know and convinced it the power of God unto salvation to everyone that believes.
I must quickly say here that ICT is just a tool, and a powerful one at that
for the spread of the gospel, the same of gospel.
I am married and blessed with four lovely children, I live in Nigeria
where I do ministry work, reaching to the ends of the earth. Here in
Nigeria, the advent of ICT in the work of the ministry is landmark breakthrough as we are able to respond and efectively train christian workers and provide them with information that enhances their ministry
work. Current statistics shows Nigeria as having one of the largest
young population in the world, it is among this young population that
ICT is most popular, so whatever runs on these platforms is likely to be
attractive to these people groups, besides many christian workers also
belong to these same range of young people, so it is easy to transmit information and knowledge to these people.
The Outreach
We are planning a mission outreach to Nairobi where we hope to train
Christian Workers in the use of ICT for the work of the ministry.
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