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Lieve familie en vrienden, 
Vrijdagmiddag in Livezile. Madalina loopt 
de kerk binnen tijdens het kinder-
programma en zegt met een verdrietige 
blik dat ze vandaag jarig is. Na door-
vragen blijkt dat ze niet uitkeek naar haar 
verjaardag. Verschillende familieleden 
drinken en vorig jaar liep haar verjaardag 
uit in ruzie, met veel agressie en gevloek.  
Geen prettige omgeving voor een meisje 
van veertien. We stelden voor om een 
feestje voor haar te organiseren bij ons 
thuis. Ze genoot duidelijk van haar 
vriendinnen en de gezellige sfeer. Bij het 
afscheid bedankte ze ons voor het 
cadeautje dat we haar gaven. Maar, zei ze, 
het grootste cadeau zou zijn geweest als 
we niet vertrokken naar Campina. Het was 
één van de vele momenten de afgelopen 
periode waarin we afscheid moesten 
nemen van mensen waar we van zijn gaan 
houden. In deze brief staan dan ook 
verhalen over afscheid nemen en een 
nieuw begin in Campina.    
 
Opdragen Timon 
In februari hadden we Timon al opgedragen 
in Campina. Maar we wilden ook een 
moment in Vânju Mare hebben om hem te 
zegenen, om alle mensen met wie we 
opgetrokken hebben bij elkaar te hebben. 
Terugkijkend was de dienst waarin we hem 
opdroegen een bijzonder moment van 
afscheid.  De kerk was die ochtend te klein. 
Enkele bevriende voorgangers deelden iets 
en na de preek werd Timon gezegend. Na 
afloop was er een BBQ en ook taart mocht 
niet ontbreken. Er was een goede sfeer en 
veel onderlinge eenheid. De voorgangers 
spraken met elkaar en besloten bij het 
afscheid met en voor elkaar te bidden. 
Gezien de moeilijke geschiedenis die ze met 
elkaar hebben een wonder en een feest van 
eenheid. De laatste zondagsdienst in Vânju 
Mare was emotioneel. Nog één keer onze 

broers en zussen zien en hen bemoedigen. 
We zullen hen gaan missen.  
 
Een nieuw begin  
In Campina werden we opgewacht met een 
maaltijd en taart. Ook was ons hele huis 
schoongemaakt en gewit. Een aantal 
mannen uit de kerk kwam helpen uitladen. 
Een warm welkom! De eerste dagen stonden 
in het teken van kasten in elkaar zetten en 
dozen uitpakken. Daarna kwam er een groep 
bijbelschoolstudenten van de kerk waar 
Jurjen en Loredana in Nederland bij horen. 
Door ‘mee te liften’ op de activiteiten die door 
hen werden georganiseerd, konden we in 
een paar dagen al met heel veel 
verschillende facetten van de bediening hier 
kennismaken.  
 
Ondanks dat we een groot verschil merken 
met Vânju Mare in de manier waarop 
mensen in het leven staan, zien we ook hier 
een grote nood onder de mensen. Met name 
in de buitenwijken waar voornamelijk 
zigeuners wonen is de situatie schrijnend. 
Juist voor hen konden we wat betekenen 
toen we op een middag samen met de 
bijbelschoolstudenten een kinderprogramma 
deden op een grasveld. De kinderen genoten 
enorm en ook de volwassenen die het op 
een afstandje bekeken waren onder de 
indruk van de liefde en aandacht die ze 
kregen.  
 
Een vrouw kon zich nog herinneren hoe een 
jaar geleden voor haar gezondheid werd 
gebeden en hoe God dat gebed verhoorde. 
Toen ze hoorde van onze komst, nam ze een 
zieke vrouw mee naar het programma en 
adviseerde haar om voor zich te laten 
bidden. Er liggen veel kansen om in deze 
wijk het Evangelie te verkondigen. We zien 
dan ook uit naar de huisbezoeken die we 
gaan maken.  
 



naderden, anderen niet. Het afscheid 
nemen deed (en doet nog steeds) 
pijn. We voelen ons gesterkt door het 
feit dat God doorgaat met het werk 
dat Hij is begonnen en waarbij wij een 
steentje konden bijdragen. We zien 
ook vol verwachting uit naar de 
nieuwe bediening hier in Campina. 
Mogen we begieten, omploegen, 
zaaien, oogsten? We weten het nog 
niet.  
 
Graag vertellen we in de volgende 
nieuwsbrief meer over ons werk hier 
en de mensen met wie we werken.  

Zoveel mensen groeien op met het idee dat er niemand 
naar hen omziet. De liefde van Jezus door ons heen 

werkt genezend en brengt verandering.  

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  

www.baksnieuws.nl 

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

tel: 072 561 7380 
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 Roemenië  

verlangt 
liefde 

leiden in het kinderwerk om zo de de 
dertig tot zestig kinderen die wekelijks 
naar de dienst komen te zien groeien 
in geloof. Jeroen zal zich meer gaan 
bezighouden met de mannen in de 
gemeente en zal regelmatig spreken. 
Daarnaast zullen we deze periode 
vooral gebruiken om mee te kijken en 
God te zoeken – wat Hij op Zijn hart 
heeft voor ons – en om visie te 
ontvangen in waar wij ons mogen 
inzetten. 
 

We wonen hier nu een maand en we 
kunnen oprecht zeggen dat we ons 
bevoorrecht voelen om in dit gebied te 
wonen, met de Karpaten als uitzicht 
en om onszelf te geven voor Gods 
Koninkrijk. We zien uit naar wat Hij 
gaat doen door ons heen.  
 
De kinderen 
Ook voor onze kinderen is de 
verhuizing een hele stap. We merken 
dat ze zich hier thuis voelen. Zowel in 
ons grotere huis, als in de gemeente, 
als op school. Vanaf de eerste dag 
hebben ze al leuk contact met een 
buurjongetje. Elianne vindt het vooral 
heel leuk met de tieners uit de kerk. 
En ook Timon zien we genieten en 
heeft voor iedereen een grote 
glimlach. We zijn blij met de juffen van 
de kinderen en dankbaar voor het 
onderwijs, dat hier toch een ander 
niveau heeft. De kinderen geven aan 
dat ze het hier leuker vinden. Maar 
dat neemt niet weg dat ook zij hun 
vrienden missen en moeten wennen 
aan al het nieuwe. We proberen veel 
tijd voor ze te nemen, zodat ze zich 
kunnen uiten en zodat we ze kunnen 
troosten als ze het moeilijk hebben. 
 
Oud en nieuw 
De afgelopen periode heeft zich 
gekenmerkt door oud en nieuw. Een 
moment waarop we dankbaar 
terugkijken op alle mooie dingen die 
we hebben meegemaakt in Vânju 
Mare. De vele huisbezoeken, kinder-
kampen, sociale acties, kerkdiensten. 
Ontmoetingen waarin we hebben 
gezien dat sommigen dichter tot God 

Evangelisatie in een van de Romawijken 

Heel veel zegen en groetjes, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

Kinderprogramma in een andere Romawijk 

Ook in de gemeente leren we langzamerhand steeds meer mensen kennen. We 
zijn onder de indruk van de onderlinge relaties en de liefde voor elkaar. Samen 
met hen willen we optrekken en hen uitdagen om niet ons geloof te beleven 
binnen de kerkmuren. Voor Marieke betekent dat concreet om jonge mensen op te 

Campina 

Vanaf 18 augustus zijn we 

3 weken in Nederland. We 

hopen velen van jullie dan 

te zien! 

Madelina's verjaardag 
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