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Lieve familie en vrienden, 

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, liggen 
de cadeaus die Micha, Elianne en Timon 
gisteravond voor de 15e verjaardag van 
Stan geknutseld hebben op tafel. Mooi 
om hun creativiteit te zien, maar ook het 
plezier dat ze hebben om hun grote broer 
te gaan verrassen. 
 
Stan, Micha, Elianne & Timon 
We zijn dankbaar en blij als we zien hoe onze 
kinderen zich ontwikkelen en tot bloei komen. 
Vooral tijdens de kinderkampen kwam dit zo 
mooi naar voren! Bijvoorbeeld toen Stan een 
klein groepje met kinderen leidde. Waar hij 
door zijn competitieve instelling voorheen vaak 
meer met zichzelf bezig was, is hij er nu heel 
erg op gericht om spelenderwijs de jonge 
kinderen uit zijn groepje te helpen om zich thuis 
te laten voelen. Of bijvoorbeeld met Micha die 
graag de beer wilde zijn. Met 30 graden in het 
berenkostuum had hij heel wat kinderen om 
zich heen. Ook genoot hij van het pianospelen 
en de dansworkshop waaraan hij mee deed. 
Hij komt steeds meer tevoorschijn! Of Elianne 
die met twee andere meiden de kinderen 
leidde in dansjes en gebaren tijdens de 
aanbidding. 
 

Stan heeft eind juni examen gedaan om zijn 
‘middel-school’ af te ronden. Na de zomer-
vakantie gaat hij naar het lyceum waar hij 
met het profiel wiskunde-informatica verder 
gaat studeren. Het hoge niveau in Roemenië 
maakt dat hij maanden aaneen flink 
gestudeerd heeft. Het is hem gelukt! Hij 
geniet van de jeugdgroep van de kerk, de 
atletiektrainingen en het spelen op de bas-
gitaar tijdens kinderevenementen en de aan-
bidding op de tieneravonden.  
 

We zien Micha groeien in zijn relatie met 
God. Uit zichzelf leest hij hele boeken uit de 
Bijbel; speelt hij aanbiddingsliederen op de 
piano. Hij uit zich steeds meer op creatieve 
manieren en zoekt contact met andere 
kinderen van de zondagschool.  

Waar jonge kinderen zijn, is Elianne te 
vinden. Ze vindt het bijvoorbeeld heerlijk om 
te zorgen voor het 2-jarige zoontje van onze 
collega’s. Tijdens ons verlof in Nederland 
heeft ze heel wat met haar jonge neefjes en 
nichtje opgetrokken. Ook veel meiden van 
haar leeftijd voelen zich bij haar thuis, 
waardoor we regelmatig vriendinnetjes over 
de vloer hebben. Het was mooi om te zien 
dat haar beste vriendin uit haar klas meeging 
naar het kinderkamp en daarna meekwam 
naar de kerk!  
 

Timon is al vijf. Alles wat hij doet, beleeft hij 
intensief en hij geniet met volle teugen van 
het leven. Het liefst heeft hij altijd vriendjes 
om zich heen. Vaak horen we hem zingen 
als hij aan het spelen is. Net als onze andere 
kinderen, zit Timon nu ook op atletiek. Hij 
geniet van hard en ver rennen en het dollen 
met de grotere jongens. 
 
Jezus is mijn superheld 
Toen het door de vele regen, die in april was 
gevallen, te nat was om een kinder-
programma in de buitenlucht te houden in 
een van de Romawijken, hebben we de 
kinderen uitgenodigd om naar de kerk te 
komen om daar het programma te houden. 
Dit beviel zo goed, dat het idee ontstond om 
in de zomer een dag-kamp voor de kinderen 
in de Romawijken te organiseren. Drie dagen 
zetten we hetzelfde programma neer dat als 
thema ‘Jezus is mijn superheld’ had. Er 
kwamen meer dan 100 kinderen opdagen uit 
de verschillende Romawijken!  In de voor-
bereiding vroegen we ons af of we deze 
doelgroep een hele dag konden boeien. 
Vooral door hun korte spanningsboog en 
vaak korte lontjes loopt het snel uit de hand. 
Het werden fantastische dagen! Uit een van 
de wijken komen er een aantal kinderen nu 
wekelijks uit zichzelf naar de kerk. De eerste 
zondag waren ze er al rond acht uur ’s 
ochtends! 
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Veel Roemenen zijn teleurgesteld in mensen. Er zijn in het 
verleden veel beloftes gedaan die niet zijn waargemaakt. 
Hierdoor is het vertrouwen in de mens en geloof op een 

betere toekomst afgenomen. Graag willen we als huisgezin 
van God een voorbeeld zijn door Hem te weerspiegelen in 

ons leven in de hoop en het geloof dat er een nieuwe 
generatie zal opstaan met perspectief op de toekomst.     

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 
Fam. Baks is financieel afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen door 
een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven of op:  
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  
“fam. Baks” | ECM-Nederland - 

Postbus 861 - 7400 AW Deventer -
Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 

fam.Baks - Skype:JMbaks 
jmbaks@live.nl 

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen 
van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl  

tel: 072 561 7380 
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 Roemenië  

verlangt 
voorbeelden 

Waar leef ik voor? 
Doordat we met de kinderen uit de 
Romawijken een apart kamp hebben 
gehouden, konden we met de 
kinderen uit de kerk en hun vriendjes 
en vriendinnetjes, meer de diepte in 
gaan: uitdagender programmaonder-
delen aanbieden. Ook hebben we 
heerlijk gezwommen in een beekje. 
Thema van het kamp was: Waar leef 
ik voor? We zagen de ‘gastkinderen’ 
en hun ouders genieten van de sfeer, 
waardoorheen Gods aanwezigheid 
zichtbaar was. Bijvoorbeeld Diana die 
meegenomen werd door kinderen uit 
de kantine. Ze is vastbesloten om 
God te volgen! 
 
Op outreach! 
Een ander hoogtepunt was de 
kampweek in de stad Calarasi. Vorig 
jaar is de dochter van onze collega’s 
getrouwd en daar gaan wonen. Ze 
werkt daar met haar man in een 
achterstandswijk. De meeste 
kinderen gaan er niet naar school, er 
is veel criminaliteit en prostitutie. Ze 
richten zich in deze wijk op 
kerkstichting. Daarnaast bieden ze 
een dagprogramma aan voor de 
kinderen uit de wijk. Met onze 
collega’s en een aantal tieners uit ons 
kinderwerkteam zijn we naar Calarasi 
gegaan om een kinderkamp te 
houden. In plaats van een team uit 
Nederland te ontvangen, gingen we 
nu zelf als team op zendingsreis! Het 
werd een week waarin we als team 

dichter naar elkaar zijn gegroeid. We 
zagen de tieners en ook onze eigen 
kinderen genieten van deze outreach. 
Naast dat we tot zegen konden zijn, 
hebben we veel geleerd van de 
kinderwerkers daar! 
 
Tot slot 
Op moment van schrijven zijn we in 
Nederland, waar we een aantal van 
jullie ontmoet hebben. Onze kinderen 
genieten met volle teugen van 
vakantie, vriendjes, fietsen, het bos… 
Wij genieten van de ontmoetingen en 
de verhalen van hoe God aan het werk 
is in Nederland. Het lukt helaas niet 
om iedereen te zien. Daarom hebben 
we voor een indruk van ons werk in 
Roemenië een leuk filmpje gemaakt. 
www.ecmnl.nl/promofilmpje 
 
We zijn dankbaar voor de verbonden-
heid, betrokkenheid en support van 
zoveel lieve mensen. Bedankt hier-
voor!  
 
Groetjes 

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

Jezus is mijn superheld 

Aanbidding tijdens de kinderprogramma’s 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Lekker buiten spelen 

Stan speelt de bas 
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