Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een beetje een jaarverslag geworden. Wat is er toch weer veel gebeurd in 2018.
In deze nieuwsbrief beginnen we in februari en gaan we door tot maart 2019. Lees maar snel verder.
ICCM-Europe
Ruben en Mary zijn naar ICCM-Europe - Dit keer in Duitsland - geweest voor het leggen van
nieuwe contacten voor de toekomst en om de KingdomIT Box te promoten. Het was voor Mary de
eerste keer dat zij naar de ICCM-Europe conferentie ging. We hebben een presentatie gegeven over
de KingdomIT Box. Dankzij het geven van deze presentatie, konden we een KingdomIT Box
weggeven aan een zendeling die kerken helpt met diverse tools om het evangelie te verspreiden in
Mozambique. De KingdomIT Box kan daar een mooie bijdrage aan leveren. Recentelijk ontvingen
we een bericht dat ze graag meer KingdomIT Boxen voor Mozambique willen hebben met
Portugese bijbels.
ICCM-Africa in Burkina Faso
Patrick is naar Burkina Faso afgereisd om mee te werken aan de eerste ICCM-Africa voor
Franssprekende Afrikanen en om bij Tele-Vie-Deo een cursus WordPress te geven om mensen te
leren een website te bouwen en onderhouden met WordPress. Tijdens de Franstalige ICCM
conferentie heeft hij een presentatie en workshop gegeven over WSUS, ofwel Windows updates
gecentraliseerd in een netwerk en het nut ervan in Africa. Ook heeft Patrick uitleg gegeven over hoe
je deze tools kunt inzetten om het Evangelie te verspreiden.
ICCM-Africa
In maart zijn we weer afgereisd naar Kenia. Daar hebben we de ICCM-Africa conferentie
bijgewoond. Ruben en Chris (uit Nigeria) hebben drie workshops gegeven, te weten: OpenStack,
Puppet en WordPress. De ICCM-Africa conferentie is een belangrijke conferentie, hier worden
relaties gelegd, helpen elkaar en delen we kennis. Het was de tweede keer dat we een samenwerking
hadden met de organisatie SIL (zusterorganisatie van Wycliffe), dit was bijzonder en uniek. SIL
heeft een IT Connect conferentie een paar dagen voor de ICCM-Africa conferentie. Door deze
samenwerking konden wij de ICCM-Africa conferentie houden op de BTL campus (SIL) en hadden
we meer dan 60 Afrikanen die de conferentie bijwoonden. Het is nog even zoeken hoe we verder
willen samenwerken in de toekomst omdat de IT Connect en de ICCM-Africa. Graag uw gebed
voor wijsheid hierin. De ICCM-Africa conferentie die KingdomIT al vanaf 2014 ondersteunt, wordt
geleid door Tim & Patrica Young, vrijwilligers bij de Amerikaanse zendingsorganisatie LightSys.
Hun doel was om ICCM-Africa twee keer te organiseren en leiden en daarna het stokje over te
dragen aan Afrikanen. Echter is dit nog niet gelukt en is er besloten dat KingdomIT het vanaf nu
mag overnemen en organiseren. Dit is natuurlijk een hele eer maar ook een grote
verantwoordelijkheid. We zijn echt super blij dat we deze conferentie nu mogen leiden en verder
ontwikkelen. Wilt u dit blijven ondersteunen in uw gebeden als het mogelijk is met uw financiële
steun?
Age en Tech2Goal
Age Brander benaderde ons via onze website.
Hij wilde graag zijn vakantie gebruiken voor
God Koninkrijk en vroeg ons of het mogelijk
was om mee te gaan met een zendingsreis. We

hadden op moment geen project in het verschiet
liggen maar we hadden al een tijdje de wens om
een training te houden in Nigeria. Chris heeft in
2017 een pilot gedraaid met het trainingsprogramma Tech2Goal. Dit was zo’n enorm

succes dat we in augustus opnieuw een training
hebben verzorgd in Nigeria. De training is
gehouden op drie plaatsen in Nigeria: Abudja,
Legos en Calabar. Age had contacten met Cisco,
hierdoor konden wij de leeromgeving van Cisco
Academy gebruiken. In deze 3 weken zijn 150
Afrikanen onderwezen over diverse IT thema’s,
zoals: Internet of Things, WordPress en Social
Media. Aan het einde van de training was het
mogelijk om een examen af te leggen van de
geleerde stof. Veel van de studenten zijn
geslaagd. Het was een enorm succes dat zeker

een vervolg gaat krijgen en dat alles naar die
ene pilot test in 2017. We zijn God erg dankbaar
voor deze zegen. Tijdens deze reis had Age ook
5 KingdomIT Boxen meegenomen naar Nigeria.
Diverse pastors, bijbelschool leraren, etc.
ontvingen een KingdomIT Box voor hun
zendingswerk. Wat een zegen! Tijdens de
Tech2Goal training weken zijn ze tegelijk
getraind in het gebruik van de KingdomIT Box
om zo het maximale uit de KingdomIT Box te
kunnen halen voor hun zendingswerk in
Nigeria. We zien uit naar de eerste verslagen!

Ontwikkeling KingdomIT Box version 2
De ontwikkeling van de KingdomIT Box versie 2 verloopt gestaag, maar niet zo snel als we hadden
verwacht. Er zijn veel wensen die we graag in versie 2 willen verwerken en dat vergt veel tijd.
Graag uw gebed hiervoor. Toch hebben wel al wat moois weten te bereiken! De bijbelmodule is
verbeterd en ondersteunt nu meerdere bijbelvertalingen welke uit en aan te zetten zijn door de
gebruiker van de KingdomIT Box. Alle tekst “strings” zijn opgenomen in een taaldatabase zodat het
mogelijk is om de KingdomIT Box gemakkelijk te vertalen in diverse talen. Wanneer je de
KingdomIT Box aansluit op het Internet dan worden de logbestanden automatisch versleuteld
(beveiligd) verstuurd naar onze server zodat we hiervan mooie statistieken kunnen maken voor de
sponsoren. We kunnen dan laten zien hoe vaak er een bijbel gelezen wordt of hoe vaak men de
Jezusfilm bekijkt en met welk apparaat etc. Kortom, er staat nog veel op de lijst voor versie 2 maar
we hopen toch deze nieuwste verise uit te brengen. Graag uw gebed hiervoor.
Teamdag
Op 19 mei hadden we onze
eerste teamdag! Iedereen van
het team was er bij! Onze
vrijwilligers uit buitenland
(Afrika en Europa) waren
online met ons verbonden. Veel
dingen zijn besproken en we
hebben ook tijd genomen voor
gebed. Daarna hebben we
lekker geBBQ’ed. Zaterdag 20
oktober hadden we weer een
teamdag. Ook dit keer met
BBQ ;-). Helaas kon niet
iedereen hierbij zijn. We
hebben op deze dag afscheid
moeten nemen van Erik. Wij
zijn Erik enorm dankbaar voor
zijn inzet de afgelopen jaren in
KingdomIT.

Mission Food Court

2 september was er een
Mission Food Court bij de
‘Op Doortocht’ kerk in Ede.
Hier stonden zendelingen met
een kraampje eten te
verkopen voor het goede doel.
Ook KingdomIT stond er met
een kraam. Wij verkochten
lekkere Keniaanse snacks.
Het was een groot succes en
we hadden super mooie
gesprekken.
E-learning WordPress
Het e-learning platform voor
de WordPress training die we
gemaakt hebben wordt volop
gebruikt. Ook tijdens de
Tech2Goal training werd deze
E-learning gebruikt. In deze
E-learning kunnen studenten
opdrachten doen om
WordPress te leren. In ons
zelfgemaakte lab kunnen ze

dan diverse opdrachten doen en
deze ook gelijk nakijken.
KingdomIT Hackathon
Dit jaar hebben we de
KingdomIT Hackathon
geïntroduceerd. Dit is een
maandelijkse bijeenkomst voor
iedereen die ons wil helpen met
de openstaande taken. Dit kan
elke keer anders zijn. Van
administratieve taken tot IT
taken, alles komt aan bod. Je
mag altijd aanschuiven. Ook
nemen we tijd voor gebed en
brainstormen en natuurlijk
lekker eten! Wil je op de
hoogte blijven van deze
Hackathon? Meld je dan even
aan via onze website.

Gebedspunten



Patrick gaat in januari
2019 weer namens
KingdomIT naar
Burkina Faso om een
vervolgcursus
WordPress te geven en
IT support te bieden bij
Tele-Vie-Deo en om
mee te werken aan de
Franse ICCM-Africa
conferentie (15-19
januari). Hij opent de
conferentie, geeft
presentaties en heeft de
verantwoordelijkheid
voor de financiën. Wilt
u bidden voor hem,
voor zijn werk en voor
zijn reis?



ICCM-Africa 2019 in
Kenia staat weer voor
de deur. We zijn al
voorop bezig met de
voorbereidingen. De
conferentie word
gehouden van 27 t/m 30
maart in Nairobi. Wilt u
bidden voor de
voorbereidingen?

