Nieuwsbrief juli 2016
Inleiding
In deze nieuwsbrief blikken we terug op drie projecten. Twee in Afrika en één in Europa. Zullen we iets
vertellen over onze nieuwe ontwikkelingen en over de KingdomIT Box. Tot slot hebben we enkele
oproepjes. We wensen u veel leesplezier.

Projecten
In onze nieuwsbrieven proberen we een samenvatting te geven over de projecten. Wilt u meer lezen
over het project dan kunt u het hele project verslag lezen op:
http://kingdomit.nl/meedoen/meelezen/reisverslagen/

Afrika – Kenia
Oost - Afrikaanse Tieners en Sociale Media
Afgelopen november mochten we, in samenwerking
met Teens For Christ Africa, een succesvolle training
verzorgen over het gebruik van Social Media op
Nyakach Girls High School in de plaats Sondu, Kenia.
Dat is c.a. 60 kilometer vanaf de stad Kisumu. We
mochten uitleggen wat Social Media is, wat de
gevaren zijn en de mogelijkheden. Ook hebben we
kunnen uitleggen dat je met Social Media ook
geestelijk kunt groeien of juist kan evangeliseren en wat je ware identiteit is en wat echte vrienden
betekend. Ook hebben we mooie contacten opgedaan met een pastor. George is later naar deze pastor
afgereisd om het e.e.a. te bespreken rondom KingdomIT en de KingdomIT Box te promoten. Via deze
KingdomIT Box kon hij de kinderen / volwassene de Jezus Film laten zien. Zij hadden nog nooit over Jezus
gehoord. Meer informatie kunt u lezen in ons reisverslag. Deze kunt u terug vinden op onze website.

Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen
Het project vond plaats op verschillende plekken in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. We mochten
diverse ontmoetingen hebben, trainingen verzorgen en ICT werkzaamheden verzorgen. Een greep
verhalen uit onze reis:

Covenant Renewal Altar Ministry
We hebben een vervolg gesprek gehad met Rev. Fidelis Obwoge Bonuke,
bisschop van zijn eigen kerk genaamd: Covenant Renewal Altar Ministry in
Nairobi. Vorig jaar hadden we deze man al ontmoet, in mei 2015 had hij een
verzoek ingediend voor het opzetten van een educatie centrum met
computers. Waar jongeren naar kunnen komen om onderwijs te ontvangen
en het evangelie kunnen ontvangen. Ook wil hij de KingdomIT Box gebruiken
voor zijn werkzaamheden in de kerk o.a. met zondagschool en met
jeugdgroepen. De komende tijd zullen we uitzoeken hoe we dit project
kunnen uitvoeren.

Server migratie op de Pac Christian University
Op de Pac Christian University in Nairobi een christelijke universiteit die gericht is op het opleiden van
o.a. pastors hebben we voor de bibliotheek een oude fysieke server gemigeert naar een virutale server.
Door deze actie kon de oude server gebruikt worden voor andere doeleinden en word de nieuwe server
nu beter benut. Deze server is dubbel uitgevoerd, zodat bij storingen altijd de tweede virutale server
ingezet kan worden.

Social Media training voor 50 studenten
In samenwerking met Teens Impact Africa mochten we in de CITAM BuruBuru kerk een training
verzorgen over het gebruik van Social Media aan ca. 50 tieners. De onderwerpen waren: Wat is Social
Media, Wat zijn echte vrienden, wat is nep en wat is echt, wat is je ware identiteit en hoe kun je social
media inzetten om het Evangelie te verspreiden. Ook vertelden we over Christelijke Social Media
netwerken. De studenten gaven na afloop aan dat ze veel geleerd hadden.

OneHope
Ook hebben we in samenwerking met OneHope 10.000 boeken mogen
doneren aan Teens Impact Africa. Zij gaan dit verspreiden onder tieners
in Kenia.

ICCM Africa
Tijdens de ICCM Africa conferentie. ICCM staat voor International Conference on Computing and
Mission. De conferentie is er opgericht om Afrikaanse zendelingen te onderwijzen doormiddel van IT,
met als doel hun zendingsdoeleinden beter te bereiken. De ICCM conferentie in Kenia werd in
samenwerking met SIL georganiseerd en gehouden op de Bible Translation Center. Tijdens deze
conferentie hebben we twee workshops mogen verzorgen.

Europa - Duitsland
ICCM-Europe
Van 3 t/m 6 februari mochten we aanwezig zijn op de ICCM-Europe conferentie in Mosbach Duitsland.
ICCM-Europe is een jaarlijks terugkeerden conferentie dat uniek ontworpen is voor IT'ers die werken in
de zending. Tijdens de conferentie is er plaats voor ontmoeting, gebed, zang, workshops, en toespraken.
Tijdens de conferentie heeft Ruben de KingdomIT Box gepromoot, een presentatie over OwnCloud (een
open source oplossing voor het delen van bestanden op het internet) gegeven en veel nieuwe contacten
gelegd. Meer informatie kunt u teruglezen in ons reisverslag, te downloaden op onze website.

Lopende projecten
Op dit moment helpen we diverse stichtingen in Nederland met hun ICT zaken. Voor stichting Agape zijn
we bezig met het WiFi netwerk op kantoor. Ook zijn we het project voor Covenant Renewal Altar
Ministry in Nairobi het e.e.a. aan het voorbereiden en zijn we bezig met versie 2 van de KingdomIT Box.
KingdomIT Box
Even een update rondom de KingdomIT Box,
inmiddels zijn we druk bezig met het versie twee. De
KingdomIT Box doet het goed en in het zendingsveld
wordt de KingdomIT Box dan ook goed gebruikt.
Voornamelijk voor het uitwisselen van bestanden en
het laten zien van de Jezus Film. De komende periode
zullen we werken aan versie twee van de de
KingdomIT Box. In de huidige versie niet mogelijk om
met meer dan tien apparaten te verbinden met de
KingdomIT Box en vanuit het zendingsveld is daar juist
wel behoefde aan dus gaan we nu onderzoeken of we in versie twee meer verbindingen aan kunnen.
Ook willen we het gebruikersscherm aanpassen zodat het nog beter functioneert op mobiele schermen.
Daarnaast zullen de Box voorzien van nieuwe modules, meerder Bijbel vertalingen, meerdere talen van
de Jezus Film en zullen we software matig een aantal aanpassingen uitvoeren: zo moet het mogelijk zijn
om een USB stick of drive aan te sluiten en beschikbaar te stellen voor gebruikers, moet men de lessons
kunnen back-uppen en terugplaatsen, etc, etc. Ook zullen we diverse zendingsvelden voorbereiden om
zo de KingdomIT Boxen daar uit rollen. We zullen beginnen met Kenia en Uganda.

Sponsorprogramma
Ook hebben we een sponsorprogramma voor de KingdomIT Box bedacht. Het is nu mogelijk om
doormiddel van een maand bedrag een KingdomIT Box te sponsoren. Dit hebben we aangekleed
doormiddel van een certificaat. Je kunt alware een certificaat kopen, elk certificaat staat voor een aantal
KingdomIT Boxen en een maand bedrag. Er bestaan vier certificaten: Brons, Zilver, Goud en Platium. De
sponsor kan een keuze maken voor een certificaat, deze krijgt hij getekend thuis gestuurd om als
aandenken aan de wand te hangen. Daarnaast krijgt hij een email met inloggegevens om in te loggen op
het sponsor programma om zo de gesponsorde KingdomIT Box(en) te volgen en verslagen te lezen. Je

kunt zien waar je gesponsord in de wereld staat. Je kunt zien wat de status is van de Box (in het
zendingsveld, ter reparatie, etc) Ook is het mogelijk om in contact te komen met de ontvanger van de
Box. Ook is het mogelijk om statistieken in te zien van het gebruik van de Box, hoeveel verbindingen
heeft de Box gehad, welke lessons zijn er aangemaakt en welke module wordt het meest bezocht.
Tevens heeft de sponsor te mogelijkheid om certificaten bij te bestellen(meer boxen te sponsoren) of op
te zeggen. Op moment van schrijven zijn we nog druk bezig met het interface van dit sponsor
programma maar dit zal snel af zijn. Bekijk onze folder op: http://kingdomit.nl/sponsor-een-kingdomitbox/
Licenties
Voor het verspreiden van de Jezus Film op de KingdomIT Box hebben we officieel een licentie nodig.
Deze hebben we nu officieel aangevraagd. Ook hebben we een officieel verzoek ingediend bij de NIV
(New Internationaal Version) Bijbel. Zodat we de rechten krijgen om de NIV Bijbel op de KingdomIT box
te mogen verspreiden. De komende periode zullen we meerdere organisaties benaderen voor
toestemmingen rondom het verspreiden van hun materialen. Dit is belangrijk omdat we de KingdomIT
Box graag willen uitrusten met een aantal standaard modules.

Staat van zaken organisatie
Wegens het vertrek van de voorzitter zijn we nu druk bezig met het zoeken van een andere voorzitter.
Dit gaat niet zo eenvoudig maar toch vertrouwen we God in de juiste persoon. Ook zijn we bezig om een
aantal zaken beter en professioneler op te zetten. We hebben een nieuwe vrijwilliger in het Nederlands
team. Zijn naam is Albert Pool. Albert zal mee helpen met de ontwikkelingen rondom de KingdomIT Box.
Voor de rest zijn we bezig met het sponsor programma rondom de KingdomIT Box. We hopen de
komende periode diverse presentaties te verzorgen en sponsors te zoeken.
Oproep
We zijn dirigent op zoek naar een nieuwe voorzitter, een communicatie, fondsenwervers, vertalers en
deskundige en diverse IT vrijwilligers voor de ontwikkelingen rondom de KingdomIT Box. Helpt u mee
met deze zoektocht?
Tot slot
Wilt u voor de stichting blijven bidden? Ook zijn we opzoek naar een groter achterband die maandelijks
de stichting willen ondersteunen met een geld bedrag zodat we de ontwikkelingen kunnen voort zetten.
Giften aan stichting KingdomIT zijn aftrekbaar van de inkomsten belasting omdat we voorzien zijn van
een ANBI status.

