
E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
ju

n
i 

2
0
2
2
 

Lieve familie en vrienden, 
Om één uur wacht ik (Jeroen) Nathalia op 
bij het schoolplein. Haar ouders (Alina en 
Adrian) zijn op weg naar Boekarest voor 
de zoveelste controle. Een paar weken 
geleden hoorden ze dat het niet goed zat 
met het kindje en dat ze de zwangerschap 
maar beter konden afbreken. We mochten 
dicht bij hen komen: meehuilen en bidden 
voor een wonder. En dat gebeurde!  
Het blijft spannend, maar we zien Gods hand 
over de zwangerschap. Marieke (samen met 
haar collega) mocht in een aantal gesprek-
ken Alina begeleiden naar innerlijke gene-
zing en bevrijding. Alina helpt trouw mee met 
de kidsclubs. Mooi om te zien hoe de groei 
die ze het afgelopen jaar heeft meegemaakt, 
ook in deze moeilijke periode op zo’n 
kostbare manier doorgaat.  Het is ‘zomaar’ 
een voorbeeld van de liefde die we ervaren 
voor de mensen om ons heen. We delen 
graag ons leven met hen. In deze 
nieuwsbrief meer over dierbare relaties waar 
we ons leven mee delen.    
 
Relaties met kinderen 
In de bus terug naar huis vroeg ik Daria (12 
jaar) wat ze van het kinderprogramma vond 
van die middag. Het ging over de 
ontmoetingen van de discipelen met Jezus 
na zijn opstanding. Toen ik haar zei dat 
Jezus ook haar wilde ontmoeten, zag ik de 
twijfel in haar ogen. Ze kon het maar moeilijk 
geloven. Ze vertelde over een droom die ze 
had gehad over het einde. Ze gleed weg in 
een diepe afgrond achter haar huis samen 
met haar familie. Jezus zag haar gaan maar 
kon haar niet meer redden. Ik legde haar uit 
over de oneindige liefde van Jezus. Ze was 
er stil van.    
 

“Raad eens hoeveel ik van je houd?” Dit was 
het thema van het theaterstuk dat we in de 
periode rond Pasen meerdere keren hebben 
opgevoerd voor meer dan 100 kinderen uit 
de diverse (zigeuner) wijken, en waarmee 
onze collega’s Iwan en Corine óók nog 

honderden andere kinderen op zes 
verschillende plekken konden zegenen met 
Gods liefde door Jezus.   
 

Begin dit jaar zagen we bij de kinderen uit de 
vier (zigeuner) wijken een toenemende 
behoefte om samen te komen. Ook bij de 
ouders zagen we meer en meer vertrouwen 
om de kinderen naar de kerk te laten gaan. 
We baden hoe we dit werk konden uitbreiden 
en veel kinderen met evangelie konden 
bereiken. We zijn de uitdaging aangegaan 
om van één naar vier kinderclubs te groeien. 
Iedere vrijdag komen we samen met een 
groep van zo’n twintig tot dertig kinderen in 
wie we kunnen investeren. Zo bereiken we in 
een maand alle vier de wijken.  Een vrucht 
van het jarenlang investeren in deze wijken 
waar we erg dankbaar voor zijn!  
 
Relaties met Oekraïners 
Begin maart zijn er zo’n zestig Oekraïense 
vrouwen en kinderen opgevangen door een 
bevriende stichting in Campina. Als kerk, 
maar ook als gezin, zijn we nauw bij hen 
betrokken. In de beginperiode hebben we als 
kantine voor hen gekookt, vrouwendag met 
hen gevierd, en ze tijdens maaltijden en 
uitjes beter leren kennen. Meerderen van 
hen komen naar de kerk. We helpen 
praktisch waar we kunnen met dokters- en 
tandartsbezoeken, het zoeken naar werk, 
kinderprogramma’s, kledingacties, een 
luisterend oor bieden (deels via vertaalapps), 
samen bidden etc.  
 

We zijn dankbaar voor de vriendschappen 
met een aantal van hen. Zoals met Iulia, 
haar twee kinderen, en haar moeder. We 
leren veel van haar krachtige geloof, 
blijdschap en dankbaarheid naar God toe, te 
midden van het verdriet dat ze natuurlijk ook 
heeft om het missen van haar man en het 
heftige lijden van haar volk in oorlog.  In 
Oekraïne maakt ze deel uit van een grote 
gemeente (voordat de oorlog uitbrak zo’n 
2000 bezoekers). De gemeente komt 
dagelijks, aan het eind van de middag, in de 
kelder bij elkaar om God te aanbidden. Op 
het moment dat er een kolonne van zeventig 
tanks en pantserwagens op hun stad 
(Zjytomir) afkwam, zijn de mannen met 
fakkels op de kolonne afgegaan, waarna de 
Russische soldaten wegvluchtten en alle 
tanks achterlieten.  
 

Op dit moment zijn er nog zo'n dertig 
Oekraïners bij de stichting in Campina. Een 
deel is verder getrokken naar andere landen 
in Europa. een deel gaat op dit moment van 
schrijven terug naar Oekraïne. Transport Oekraïne * 
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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 
gezonde relaties 

Als gemeente hebben we meerdere 
keren hulpgoederen naar een plaats 
net over de grens met Oekraïne 
gebracht. Jeroen is op een van deze 
reizen mee geweest. Hij was onder 
de indruk van het gezin dat twee keer 
per week met meerdere minibussen 
deze pakketten met hulpgoederen 
richting oorlogsgebied brengt en dan 
ook vluchtelingen mee terugneemt. 

 
Relaties in de kerk 
Paulus spreekt in zijn brief aan de 
Thessalonicenzen over het leven 
delen met zijn broers en zussen. Een 
mooi streven en tegelijkertijd een 
enorme uitdaging voor ons als 
gemeente. Afwijzing vanuit het 
verleden maakt dat het bouwen aan 
gezonde relaties in de gemeente voor 
verschillende mensen een enorme 
hindernis is. De afgelopen maand 
hebben we in counseling gezien hoe 
meerdere gemeenteleden door te 
kiezen voor de weg van vergeving vrij 
kwamen van angsten, boosheid, 
depressies, etc. Wat is God machtig! 
Sinds een aantal weken hebben we 
de opzet van de woensdagavond-
diensten veranderd. In kleine groe-
pen gaan we uit elkaar om te praten 
over belangrijke thema’s. Wij kozen 
voor onze groep voor het onderwerp: 
bouwen aan gezonde relaties. Er 
komt veel pijn naar boven, maar we 
zien ook dat mensen stappen durven 
te zetten.  

En verder… 

 We zijn begonnen met de 
voorbereiding voor de 
kinderkampen. We danken voor de 
mooie ideeën en creativiteit binnen 
het team.  

 Het einde van het schooljaar is in 
zicht. Timon sluit zijn kleuter-
schoolperiode af. Meerdere keren 
per week trekt hij op met de 
kinderen van een Amerikaans 
gezin die vlak bij ons wonen. 
Elianne groeit in haar taak bij de 
crèche van de kerk, waarbij ze 
mooie relaties aangaat met de 
allerkleinsten. Stan geniet van zijn 
zaterdagbaantje bij een autowas-
serij. Micha zit na een langere 
lastige periode weer veel beter in 
zijn vel. We genieten van zijn 
creativiteit en eigenheid.  

 We hopen velen van jullie te 
ontmoeten als we in augustus op 
verlof naar Nederland komen.    

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

Relaties bouwen in de kerk 

Vriendschap met Iulia 

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  

Kidsclub op vrijdag 

Theaterstuk Pasen 
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