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Abortus gebeurt op grote schaal in Roemenië. Het land heeft zelfs het hoogste percentage 
vrouwen die meerdere abortussen hebben gepleegd. Mariana vertelt van een vrouw die bij de 
Esther Foundation aanklopte nadat ze al 23 keer een kind had laten verwijderen. 
Waarom het zo vaak gebeurt? Het antwoord van Mariana is kort maar krachtig: “Het is 
een economisch probleem. Een abortus in het ziekenhuis kost één keer 50 euro. Voor 
voorbehoedsmiddelen blijf je iedere maand betalen. Bovendien kost een geboorte veel geld en 
zijn veel Roemenen niet verzekerd. Abortus is een makkelijke oplossing voor een groot probleem.”
Volgens Mariana speelt ook mee dat de meeste mensen niet goed geïnformeerd zijn over abortus. 
“Het is een mooie inkomstenbron voor ziekenhuizen, dus waarom zouden ze?”

In 1999 werd in de West-Roemeense stad Timisoara de Esther Foundation (Fundatia Estera) 
opgericht, om een keer in deze schrijnende situatie te brengen. Sindsdien werden meer dan 1400 
baby’s van de dood gered. En dat niet alleen. “De ongewenste zwangerschap is meestal het topje 
van de ijsberg”, vertelt Mariana, die na jaren van praktijkwerk inmiddels de rol van vice-president 
vervult. “De vrouwen die bij ons komen, komen vaak uit arme, gecompliceerde gezinnen. Ze zijn 
meestal niet getrouwd, soms zelfs misbruikt. Er is dus meer nodig dan het redden van hun baby.”
De Esther Foundation vangt de vrouwen op en ondersteunt hen door diverse programma’s 
(‘mommy clubs’), zowel voor als na de geboorte. De programma’s combineren medische hulp 
met psychologische ondersteuning. En vaak komt er ook financiële hulp bij kijken, aangezien de 
meeste vrouwen van heel weinig moeten rondkomen.

Mariana werkt momenteel ook aan een nieuw project, genaamd Mitspa. “De vrouwen die bij 
ons komen hebben vaak geen schuilplaats. Ze zijn thuis niet meer welkom als ze besluiten geen 
abortus te plegen, dus leven ze op straat. Ons doel is om een appartement voor hen te huren, 
waar ze zes tot veertien maanden in kunnen wonen. Dat moet hen de gelegenheid geven om 
bijvoorbeeld hun school af te maken of werk te zoeken.” 

Het werk onder de vrouwen is zwaar, gezien hun heftige levensomstandigheden, maar ook heel 
lonend, vertelt Mariana. “Om hun baby’s te zien groeien, dat is ongelofelijk. En het bijzondere bij 
Estera is dat alle moeders contact willen houden. Er zijn moeders met kinderen van 8 of zelfs 11 
jaar die nog steeds langskomen voor een praatje. God zij gedankt!”

In een land waar een abortus vele malen goedkoper is dan 
een geboorte, springt de Roemeense Esther Foundation 

op de bres voor de levens van ongeboren kinderen. Én 
voor hun moeders, want ook zij zijn vaak slachtoffer. “De 

ongewenste zwangerschap is meestal het topje van de 
ijsberg”, vertelt ECM-zendingswerker Mariana Cocar, die 

al veertien jaar bij de stichting betrokken is.

redt Meer
de esther Foundation

‘Abortus is een makkelijke oplossing voor een groot probleem’

dan baby’s
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…om de baby’s te zien groeien. Sinds 1999 
zijn meer dan 1400 kinderen van de dood 
gered. God zij gedankt!”

“Het is ongelofelijk...
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U kunt het werk van 
Jeroen en Marieke Baks 

ondersteunen door 
een gift over te maken 

op ING 254997 van 
ECM Nederland onder 

vermelding van ‘fonds 
Baks’. Meer informatie 

over de familie Baks 
vindt u op www.

ecmnederland.nl en 
baksnieuws.blogspot.ro.

Jeroen en Marieke Baks leven sinds 2009 met hun drie kinderen Stan, Micha en 
Elianne in Roemenië. Eerst woonden ze in Timisoara, waar ze taal, cultuur en kerk 
leerden kennen. Van meet af aan wisten ze echter dat ze daar niet wilden blijven. 
Hun bestemming was Vânju Mare, een plaatsje in het zuiden; met nog geen 7000 
inwoners een gat vergeleken met Timisoara.
“In Timisoara zijn veel christenen, die kunnen veel zelf doen”, zegt Marieke. “Wij wilden 
graag naar een gebied waar geen christenen zijn. Wij wilden echt zendingswerk 
doen.” Jeroen vult aan: “Timisoara was heel goed voor onze voorbereiding, maar 
daar hadden we naar ons gevoel van roeping verder geen toegevoegde waarde. 
Hier moeten wij echt zijn.”

wijnstreek
Vânju Mare ligt in de linker onderhoek van Roemenië. Niet ver van het plaatsje 
stroomt de Donau, die links de grens met Servië markeert en onder de grens met 
Bulgarije. De werkloosheid in Vânju Mare is groot en de scholing laag – al zijn de 
leefomstandigheden er altijd nog beter dan in Livezile, een dorp 15 kilometer 
verderop, waar Jeroen en Marieke ook actief zijn. 
“De armoede in Livezile is schrijnend”, vertelt Marieke. “Sommige bewoners moeten 
rondkomen van 30 of 40 euro per maand, terwijl de prijzen niet veel lager zijn dan 
in Nederland. Niemand heeft er werk. De huizen zitten vol scheuren en mensen 

moeten een eind lopen om water te halen.” Jeroen vervolgt: “Fysiek geweld en 
misbruik komt vaak voor. Net als drankmisbruik. Het is hier een wijnstreek, dus bijna 
iedereen maakt wel zijn eigen drank.”
De meeste bewoners van beide plaatsen zitten vastgeroest in hun orthodoxe 
tradities, maar vaak naar de kerk gaan ze niet. Alleen bij bijzondere gelegenheden, 
zoals bruiloften en, met name, begrafenissen. Marieke: “Veel mensen geven eerlijk 
toe dat al die tradities een zware last voor ze zijn. Toch zouden ze nooit uit de kerk 
stappen, omdat ze dan niet door de priester begraven worden. En die bemiddelt 
voor je plekje in de hemel.”

‘Sommige bewoners moeten rondkomen
van 30 of 40 euro per maand’

Zou je dat nou wel doen? Dat werd tegen Jeroen en Marieke Baks 
gezegd toen ze vorig jaar zomer de grote stad Timisoara verlieten en 250 
kilometer naar het zuiden afzakten, naar het arme Roemeense platteland. 
Spijt hebben ze echter geen moment van hun beslissing. “Hier kunnen we 
nog meer de handen uit de mouwen steken.”



eu
r
o
pa

in
fo

eu
r

o
pa

6

Jeroen en Marieke hebben in Livezile al diverse onaangename aanvaringen met de hardheid van die 
tradities gehad. Jeroen: “Toen de lokale priester van onze kinderprogramma’s hoorde, dreigde hij de 
kinderen die deelnamen een laag cijfer voor zijn godsdienstlessen te geven. Ons dreigde hij een keer 
dat hij ons dood zou maken. En toen we kerstpakketten aan het uitdelen waren op een school, heb ik 
een klap opgelopen.”

afleiding
Ondanks die weerstand slaan de activiteiten aan. Samen met een jong Roemeens echtpaar en een 
Roemeense jongen richten Jeroen en Marieke zich op dit moment vooral op het kinderwerk. In beide 
plaatsen beschikt het team over een kerkgebouwtje om activiteiten te organiseren. Iedere week 
houden ze daar kinderprogramma’s. Dat gebeurt meestal op zondag, omdat het voornamelijk kinderen 
zijn die naar de ‘kerkdiensten’ komen. Daarnaast zijn ze in oktober begonnen om kinderen te leren lezen 
en schrijven, want velen van hen lopen ver achter op dat gebied. 
Jeroen en Marieke merken veel openheid onder de kinderen. “Ze hebben interesse en komen 
makkelijker naar de programma’s toe”, zegt Marieke. “De kinderen hier hebben ook niet zo veel afleiding 
als de kinderen in bijvoorbeeld Timisoara. Hier is geen voetbalclub of dansschool, dus zijn ze blij met 
activiteiten zoals die van ons.”
Een paar kinderen komen heel trouw naar de activiteiten. Marieke zou hen graag helpen om ook thuis de 
Bijbel te gaan lezen. “Het zou geweldig zijn als zij hun relatie met God ook doordeweeks kunnen opbouwen.”

liegen
Via het kinderwerk probeert het ECM-team ook contact te krijgen met de ouders. In principe worden 
alle ouders van kinderen die aan de programma’s deelnemen bezocht. Inmiddels hebben twee 
moeders zich daardoor aangesloten bij een gebedsgroep die elke woensdag samenkomt. “We hebben 
een goede naam”, zegt Jeroen. “We doen goed en leren de kinderen goede dingen, dus de ouders staan 
wel achter ons.”
Via deze contacten hopen Jeroen en Marieke te laten zien dat het Evangelie verschil kan maken. Dat 
drank en geweld niet het antwoord hoeven te zijn op armoede. En ook dat een Roemeen niet per 
definitie hoeft te liegen en te bedriegen. “Veel Roemenen praten slecht over hun eigen volk”, legt 
Jeroen uit. “De betrouwbaarheid is ver te zoeken, ook onder veel christenen. Door wel betrouwbaar te 
zijn, willen wij laten zien dat het ook anders kan.”
Jeroen en Marieke hopen dat er op termijn een stabiele gemeenten uit hun contacten kan groeien. 
Een gemeente waar de Roemenen zelf hun schouders onder zetten. Maar ook als het nog niet zo ver 
is, is er heel veel dat hun handen vinden om te doen. Zendingswerk, maar ook heel praktisch werk. 
Sandwiches meenemen voor de kinderen die komen lezen en schrijven bijvoorbeeld. Of een zak 
macaroni meegeven aan een familie.
Jeroen: “Zou je dat wel doen, zeiden veel mensen uit Timisoara toen we zeiden dat we naar Vânju Mare 
gingen. Velen komen hier vandaan en weten hoe moeilijk het hier is. Maar het was de juiste beslissing. 
Wij genieten van onze bediening hier.”

Jeroen en marieke baks: ‘wiJ genieten van onze beDiening hier.’
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rik en machteld lubbers op weg naar kosovo

Rik en Machteld Lubbers en hun twee kinderen worden op 7 april vanuit de 
Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden naar Kosovo, om het zendingswerk in 
Peja te versterken. Ze worden uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB), maar gaan meedraaien in het team van ECM. Het bestuur van ECM 
Nederland heeft hen onlangs aanvaard.
Rik en Machteld ronden momenteel hun opleiding aan de zendingsschool allnations 
in Engeland af. In Peja gaan ze zich vanuit de gemeente Rruga e Paqes (Weg van 
Vrede) bezighouden met onder meer jeugdwerk, leiderschapsontwikkeling en 
werk onder de Roma-bevolking. 
ECM is blij met de uitbreiding van het team, evenals met de intensievere 
samenwerking met de GZB. Het bestuur hoopt dat ECM en de GZB ook op andere 
terreinen de handen ineen kunnen gaan slaan.
Kijk ook op www.ecmnederland.nl onder Kosovo en op www.lubbersinkosovo.nl. 

nieuWs & proJeCten

De liefde kruipt waar hij niet 
gaan mag

Het veranderende politieke klimaat in Nederland 
is een grote uitdaging voor christenen. Met 
opeenvolgende kleinere maatregelen wordt het 
geloof systematisch als privéaangelegenheid 
achter de voordeur teruggedrongen. Dat heet 
‘scheiding van kerk en staat’. Het is buitengewoon 
belangrijk dat christenen daar met wijsheid op 
reageren. 
Hoewel dit helemaal niet op de agenda stond 
van de leidersvastenretraite die de Evangelische 
Alliantie (EA) begin januari organiseerde, besloot 
ik juist daarom deel te nemen. En zie: het was de 
beste retraite ooit. 
Samen vastend en biddend gingen we op zoek 
naar Gods leiding. De EA had een prachtige ‘lectio 
divina’-route met bijbelverzen uitgezet, waarbij 
Gods Geest ieder van ons influisterde wat we 
konden bevatten. Meer dan ooit merkte ik hoe 
die verschillende inzichten wonderlijk op elkaar 
aansloten en elkaar versterkten. 
Een nieuwe koers werd zichtbaar. Hoopvol en 
realistisch. Want juist van achter de voordeuren 
krijgen christenen nieuwe kansen om het 
Evangelie op een nieuwe manier te verbinden 
met de levens van mensen. In de straten, op de 
pleinen. Zout der aarde. Overal. 
‘Van zuil naar zout’, kopte het Evangelisch 
Werkverband van de PKN. Ons land, heel Europa, 
verlangt ten diepste naar het Evangelie, als 
Haarlemmer olie voor een maatschappij op 
drift. Europa heeft geestelijke honger naar een 
andere heartbeat. Voor ons een aansporing om 
onverminderd te blijven zoeken naar kansen 
en mogelijkheden voor het Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid. Het is nabij. 
Ook al zouden we straks geen kruisjes meer op 
onze revers mogen spelden, de liefde kruipt waar 
hij niet gaan mag. 

Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

leren lezen en schrijven in roemenië

Sinds Jeroen en Marieke Baks naar het zuiden van Roemenië verhuisden, zijn ze 
geconfronteerd met veel nood. Met name in het dorp Livezile, zo’n 15 kilometer 
van hun woonplaats Vânju Mare. Armoede, alcoholmisbruik, geweld en verwaar-
lozing zijn daar aan de orde van de dag. De kinderen waarmee ze werken groeien 
op in deze moeilijke situatie. Velen van hen komen niet mee op school en zijn op 
hun tiende nog analfabeet. In oktober zijn Jeroen en Marieke begonnen om deze 
kinderen te helpen met lezen en schrijven. Graag breiden ze dit project uit naar 
meerdere keren per week. Wilt u dit project ondersteunen, dan kunt u een gift 
overmaken naar ING 254997 van ECM onder vermelding van ‘fonds Baks’.

ColuMn
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n 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 sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM 

heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen, 

waaronder 41 vanuit Nederland. | ECM wordt volledig 

gefinancierd vanuit giften. | Europa Info is een  

uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,  

7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org  

| www.ecmnederland.nl | Redactie: Jordi Kooiman, 

Rianne Bonk, Hans Kuijpers | Foto’s: eigen beheer en 

www.shutterstock.com (foto p3: Eugenio Marongiu) | 

Ontwerp: Frivista | Vormgeving: Hans Arentsen | Giften: 

ING 254997, belastingaftrekbaar.
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kort nieuws • Mario en Mitsi weyers aanvaard

Het ECM-bestuur heeft het Zuid-Afrikaanse echtpaar Mario 
en Mitsi Weyers aanvaard als ‘partners in ministry’ in België. 
Mario is al regelmatig in België te vinden om les te geven 
aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en is 
via de Dutch Reformed Church Secunda-East in Zuid-Afrika 
al betrokken bij het zendingswerk in België. Nu wil hij zich 
met zijn vrouw definitief in België vestigen om het 
zendingswerk daar te ondersteunen, onder meer door 
toerusting. Mario kan ook een toerustende rol gaan 
spelen op Europees niveau.

kort nieuws • nodig een eCM-spreker uit

Wilt u de missionaire bewustwording verbreden in uw gemeente, 
wijk of kring? Nodig dan één van de ervaren sprekers van ECM 
uit. Lees meer op www.ecmnederland.nl/sprekers.

kort nieuws • gerard en gerdien willeMsen 
verHuizen

Gerard en Gerdien Willemsen zijn in de zomer van 2012 vanuit 
Kiruna, de noordelijkste stad van Zweden, naar hoofdstad 
Stockholm verhuisd. De reden was dat Gerdiens voorgangerswerk 
in het noorden stopte. Gerard was al vaak in Stockholm te 
vinden om het zendingswerk onder de Samen te coördineren. 
Gerard zet zijn werk voort, Gerdien is inmiddels op zoek naar 
werk in een gemeente 
binnen de vorig jaar 
ontstane kerk Gemensam 
Framtid, een fusie van de 
Baptisten, Methodisten 
en de Missionskyrkan, de 
federatie van evangelische 
kerken waarbinnen Gerdien 
voorheen actief was. steun het eCM-werk

geef uw gift via: ing 254997
www.ecmnederland.nl

europa 
verlangt 

besCherMing
Het evangelie Biedt

een sCHuilplaats

Lees inspirerende blogs op
ecmnederland.blogspot.com


