
E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
m

a
a

rt
 2

0
1
5

 

Beste familie en vrienden, 
Jezus sprak over de armen, gebrokenen 
van hart, gevangenen, blinden en 
verslagenen aan wie Hij het evangelie 
verkondigde. Terugkijkend naar de 
afgelopen periode hebben we veel van 
‘hen’ gezien. De buurvrouw die geen 
pijnstillers voor haar zieke man kon 
kopen, ‘onze’ zwerver in de kerk die niet 
los kan komen van de drank, de oude, 
doodzieke vrouw die liep te bibberen van 
de kou in het ziekenhuis, de verslagen 
buurvrouw van de kerk die haar man 
moest begraven. Juist aan hen mogen we 
in navolging van Jezus het evangelie 
brengen.  In deze brief een verslag van de 
drie plekken waar we werken. 
 
Vânju Mare 
Tot een half jaar geleden zagen veel mensen 
ons als kerk voor kinderen. Volwassenen die 
af en toe een kijkje kwamen nemen, vonden 
het lastig om als enkeling tussen de kinderen 
te zitten. Door ons brillenproject in oktober is 
hier verandering in gekomen! We leerden 
een aantal christenen kennen uit een naburig 
dorp. Zij komen nu regelmatig naar de 
dienst. Daarnaast komen er ook sinds die tijd 
twee aan alcohol verslaafde mannen. Gaby 
en Mary ontfermen zich over hen met af en 
toe een maaltijd. Ook Carmen (zie kader) 
komt weer regelmatiger. Naast onze ’zus’ 
Ionela van het eerste uur en onze ’broer’ 
George uit Valea Anilor die regelmatig van de 
partij zijn, zijn we nu vaak met zo’n acht tot 
vijftien volwassenen en tien kinderen. Sinds 
september hebben we naast het 
kinderprogramma ook een tienergroep. Een 
aantal kinderen die al langer komen, zijn 
inmiddels tiener geworden. Een van hen, 
Ramona, heeft bewust gekozen om God te 
volgen.  
 

Valea Anilor 
We komen samen met tien volwassenen, zes 
tieners en tien kinderen. Vijf van hen hebben 
zich vorig jaar bekeerd, waaronder de 
twintigjarige Marutu. Het is een voorrecht om 
de christenen te zien groeien. Regelmatig 
zien we hoe ze hun geloof delen met buren. 
We staan versteld van de hoeveelheid 
Bijbelse waarheden die ze zich al eigen 
gemaakt hebben. De winter is een goede 
periode om mensen te bezoeken, omdat ze 
niet op het land hoeven te werken. Wanneer 
we mensen bezoeken en met hen bidden 
horen we regelmatig hoe God geneest. In 
februari bezochten we de buren van de kerk. 
De bejaarde buurman lag op zijn sterfbed en 
leed vreselijke pijn. We baden met hem, 
waarbij hij vergeving vroeg voor zijn zonden 
en zijn leven aan God heeft gegeven. Na het 
gebed was de pijn weg. Zijn vrouw is hier erg 
door ontroerd. Een week later is hij in alle 
rust gestorven. We bidden dat de mensen 
die de afgelopen tijd door God genezen zijn, 
Jezus  gaan leren kennen als hun Heer en 
Verlosser.  
 
Livezile 
Vorige nieuwsbrief schreven we over Aura, 
die merkte hoe God na gebed op een 
wonderlijke manier voorzag in bloem, op het 
moment dat ze helemaal geen eten meer 
had. We schreven ook over haar middelste 
zoon van vijfiten die door geldgebrek niet 
naar school kon. Inmiddels gaat hij - op 
aandringen van de leraren - toch ook naar 
school. In deze wintermaanden (waarbij ze 
geen seizoensarbeid kunnen doen) redden 
ze het financieel niet. We proberen naast 
hen te staan zoveel als we kunnen.  
Tijdens de dienst zijn we vaak met zo’n 
vijftien kinderen en twee tot vijf volwassenen 
bij elkaar. Met kerst hadden we het 
kerstverhaal uitgespeeld met de kinderen. 
We waren trots op ze! Een jaar geleden was 
een toneelstuk met twintig kinderen nog 
onmogelijk, omdat ze zo wild en druk waren. 
Nu echter waren ze gedisciplineerd en 
kenden hun rollen uit hun hoofd. Een 
bemoedigende ervaring voor ons allemaal! 
Ook zien we de laatste twee maanden 
vooruitgang bij de jongere kinderen wat 
betreft lezen en schrijven. We hebben de les 
wat anders georganiseerd waardoor de 
motivatie behoorlijk omhoog is gegaan. Een 
aantal kinderen is dyslectisch, bidden jullie 
mee voor hun ontwikkeling? 
We zijn ook dankbaar voor een aantal 
nieuwe contacten die de laatste tijd zijn 
ontstaan in Livezile en de kansen die we 



geregeld (verbaal) agressief, maar ze 
ziet hoe God haar helpt. Ook bij haar 
man ziet ze (kleine) veranderingen.  
 
Gebeds10daagse 
Tot slot willen we de gebeds10daagse 
onder uw aandacht brengen. We 
beseffen dat we dit werk niet kunnen 
doen zonder uw gebed. In ons 
dagelijks werk en omgang met 
mensen worden we geconfronteerd 
met dingen die mensen er van 
weerhouden om God te leren kennen. 
We willen deze 10 hindernissen met u 
delen en vragen of u ervoor wilt 
bidden. We geloven dat door gebed 
de hindernissen kunnen worden 
weggenomen en het evangelie het 
hart van mensen kan raken.  
 
Geïnteresseerd? Stuur ons dan even 
een mailtje zodat we je de 10 
hindernissen kunnen opsturen.  

Roemenië verlangt: een blijde boodschap die mensen 
weer kansen geeft in hun gebroken situatie van armoede, 

ziekte en gebondenheid. Roemenië verlangt het evangelie! 

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 - 
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ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 

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

www.baksnieuws.nl 
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van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl  

tel: 072 561 7380 
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krijgen om het evangelie te verkon-
digen. We zien groeiende openheid. 
Zo konden we in februari langs op de 
kleuterschool om zelfgebreide truien 
uit te delen.  
 
Uitwisseling 
De kerken zijn geen losse eilandjes. 
We vieren eens per maand avond-
maal (brood en wijn) met alle chris-
tenen uit de verschillende dorpjes. 
Aansluitend hebben we een maaltijd. 
De tienerjongens uit Valea Anilor 
komen naar de mandolineles en het 
tienerprogramma in Vânju Mare. En 
zowel Georgel uit Odoblega als 
Marutu  uit Valea Anilor gaan af en toe 
mee naar Livezile om een helpende 
hand te bieden. Een mooie vorm van 
discipelschap. Kinderen uit Livezile 
komen regelmatig bij ons thuis spelen 
of logeren. Ook met kerken uit de 
regio hebben we uitwisseling. Bijvoor-
beeld door een gebeds- en vasten-
weekend voor leiders uit de regio, of 
een dagkamp bij een bevriende kerk 
waar we met ‘onze’ kinderen naartoe 
konden. Dankbaar zijn we voor de 
vriendschap die we zo met andere 
gemeenteleiders kunnen opbouwen. 
 
Carmen 
Twee en een half jaar geleden 
leerden we Carmen kennen. Ze kwam 
een periode regelmatig naar de 
diensten en de gebedsgroep. Haar 
overleden moeder was overtuigd 
christen en ook Carmen heeft vroeger 
een keus voor God gemaakt. Toen ze 
jaren geleden trouwde met een man 
die niets met het geloof deed (en zo 
bleek achteraf ook veel drinkt en 
agressief is), kwam haar geloof op 
een lager pitje te staan. In november 
viel haar achtjarige zoon van de trap 
op school en raakte in coma. In die 
tijd kregen we weer contact met haar. 
Na een dag kwam hij uit zijn coma en 
na een week was hij weer goed 
wakker. Herstel gaat nog stapje voor 
stapje, maar ze ziet dat het God is die 
haar zoon gespaard heeft. Inmiddels 
komen zij en haar zoon weer naar de 
diensten. We kunnen veel met haar 
delen van Gods genade. Ze verlangt 
terug naar de liefde die ze vroeger 
voor God had. Haar man is nog 

Dagkamp van een bevriende kerk in de buurt 

Vooruitgang bij het lezen en schrijven 

Carmen verlangt naar de liefde van vroeger 

Groeten, 

Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha & Elianne 

De jonggelovige Marutu 
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