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Lieve familie en vrienden, 
Direct na terugkeer van ons verlof in 
augustus kwam mevrouw Mihai* (één 
van onze trouwe bezoekers van de 
kantine) met een vriendin naar de 
kantine. Ze vertelde dat haar vriendin 
herstellende was van een zware operatie 
waarbij een grote tumor was 
weggehaald. Ze vroeg of we iets voor 
haar konden betekenen. Het was het 
begin van een mooi contact. Naast 
praktische hulp via de kantine, konden 
we haar ook bemoedigen. Toen we een 
kledingactie in de kerk hielden, gaf ze 
aan dat ze ook graag naar de kerk wil 
komen. Samen met haar vijfjarige 
dochter is ze nu een trouwe gast. De 
afgelopen maanden hebben we gezien 
dat door het leven te delen met mensen 
om ons heen er ruimte is gekomen voor 
het evangelie. We stellen in deze brief 
een aantal van deze mensen aan u voor.  
 
Timi 
Timi* (10 jaar) is een vrolijk jongetje die 
we hebben leren kennen tijdens één van 
de kinderkampen afgelopen zomer. Hij 
komt uit een achterstandswijk en groeit 
samen met zijn broertjes en zusjes op 
onder moeilijke omstandigheden. 
Armoede, gescheiden ouders en slecht 
meekomen op school bieden hem weinig 
kansen voor de toekomst. Onze Engelse 
collega liep al enige tijd met het idee om 
voor kinderen zoals Timi een alfabeti-
seringscursus aan te bieden. Twee keer 

in de week krijgt hij nu bijles, samen met 
nog 4 kinderen. Marieke help ook af en 
toe. Stap voor stap leert hij bij. Ook laat 
Timi geen kinderprogramma op de 
vrijdagmiddag aan zich voorbijgaan. 
Toen Jeroen hem op een keer 
terugbracht naar huis, begon hij te 
vertellen over zijn leven. Een kostbaar 
moment, waarbij we er voor hem kunnen 
zijn. Hij is ons dierbaar geworden. 
 
Simona 
De altijd goedlachse Simona* (9 jaar) 
zien we 3 keer in de week als ze naar de 
kantine komt om het eten voor haar en 
haar broer en zus op te halen. Hoewel 
de kinderen bij hun moeder wonen, 
staan ze er eigenlijk alleen voor. Tijdens 
de bakclub die onze collega vorig jaar 
hield, zagen we Simona steeds meer 
opbloeien. Samen met haar zus komt ze 
nu naar de kinderclub op vrijdagmiddag. 
Haar broer Andrei* bezoekt de tienera-
vonden en komt af en toe bij ons, om 
even in een ‘gewoon’ gezin bij te tanken. 
We halen deze kinderen wekelijks op om 
met ons naar de kerk te gaan. 
Langzaam maar zeker hebben Simona 
en haar broer en zus een ‘thuis’ 
gekregen van mensen die om haar heen 
staan. Ze is ons dierbaar geworden.  
 
Nicoleta 
Twee jaar geleden leerden we Nicoleta* 
en haar dochters kennen tijdens een 
evangelisatie samenkomst op een plein 
in het centrum. Daarna kwamen we haar 
regelmatig tegen tijdens het ophalen van 
Timon uit school. Dan hadden we zo nu 
en dan korte praatjes. De kinderen 
waren meestal van de partij bij de 
kinderprogramma’s die we in de lentes 
en zomers die volgden hielden in een 
park naast hun flat, maar ook in de kerk. 
Toen we op een middag yoghurt 
uitdeelden in hun flat, raakten we weer in 
gesprek met Nicoleta. We zagen 
openheid om vaker met elkaar op te 
trekken en er volgden meerdere goede 
gesprekken. Haar jongste dochter komt 
nu vrijdagmiddag naar het 
kinderprogramma in de kantine. We zien 
uit naar de verdere ontwikkeling in deze 
relatie. Ze is ons dierbaar geworden.  
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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 

Ioana 
Een aantal maanden geleden 
kwam de zwangere Ioana* ‘opeens’ 
binnenlopen tijdens een zondags-
dienst. Ze vertelde ons dat ze in de 
zomer tijdens één van de open 
luchtdiensten, hoorde zingen. Het 
maakte haar nieuwsgierig en ze 
ging op zoek. Na lang zoeken 
kwam ze via via achter het adres 
van de kerk en op een zondag was 
ze daar. Marieke en onze collega 
Loredana gaan nu af en toe bij haar 
op bezoek. Ze zijn onder de indruk 
van haar zoektocht naar God en 
haar geloof, dat al zo sterk is. Ze 
komt uit een gebroken gezin en 
heeft geen makkelijke jeugd gehad. 
Als kind kon ze maar heel af en toe 
met een buurvrouw of andere 
kennissen mee naar een kerk. Van 
af toen is ze gaan bidden en heeft 
ze vaak gezien hoe God haar 
gebeden verhoorde. Zo groeide ze 
in haar geloof. Ze luistert veel 
preken en leest zelf de Bijbel. Ook 
geeft ze haar geloof door aan haar 
twee jongere zussen. Ongelofelijk 
mooi!  Na de geboorte van haar 
kind konden we haar helpen met 
wat kleertjes voor de baby. Al snel 
kwam Ioana met de wens om haar 
kindje op te dragen. Het werd een 
bijzonder moment. Ze is ons dier-
baar geworden.      
 

Mevrouw Timea 
Regelmatig werken we in de 
kantine samen met de sociale 
dienst van de gemeente Câmpina. 
Zo kregen we op een dag het 
telefoonnummer van mevrouw 
Timea*: een wat oudere alleen-
staande vrouw. Jeroen besloot 
haar op te zoeken en te kijken wat 
we voor haar kunnen betekenen. 
Hij zag een verbitterde vrouw die 
veel ellende in  haar leven heeft 
meegemaakt: veel schulden, 
slechtziend, moeilijke relaties met 
buren en eenzaamheid. We 
boden haar aan om naar de 
kantine te komen. Nadat ze de 
eerste keer eten had ontvangen, 
liet ze weten dat ze zo dankbaar 
was. ‘Gelukkig bestaan er ook 
nog goede mensen op deze 

wereld’, zei ze. Zo mochten we een 
klein sprankje hoop brengen in het 
leven van deze vrouw. Binnenkort 
nodigen we haar uit om naar de 
kerstviering van de kantine te 
komen. Dan kan ze in contact 
komen met meerderen van ons 
team die haar het evangelie in 
woord en daad kunnen laten zien. 
We hopen dat ze op de uitnodiging 
in zal gaan.  
 
Tot slot 
Binnenkort vieren we het kerstfeest. 
Het moment waarin Gods Zoon 
onder ons kwam wonen en Zijn 
leven met ons deelde. Waarom? 
Omdat wij Hem zo dierbaar zijn. In 
zijn voetsporen hopen en bidden we 
dat de mensen rondom ons die ons 
zo dierbaar zijn, iets van het 
Evangelie zullen proeven doordat 
we ons leven met hen delen.    

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

Timi (links) op kinderkamp 

Ontmoeting met de  
goedlachse Simona (midden) 

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  

Mevrouw Timea 

Nicoleta 
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