
E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
o
k

to
b

er
 2

0
1
6

 

Lieve familie en vrienden, 
Drie jongens tussen de 10 en 12 jaar 
lopen iedere zondag een uur om naar de 
kerk te komen. Hun thuissituatie schokte 
ons. Zo woont de 12-jarige Gaby samen 
met z’n zusje van 7 en zijn broer van 18, 
terwijl hun ouders in het buitenland 
zitten. Gaby zit nu pas in groep 6 en zijn 
zusje is nog nooit naar school geweest… 
 

God belooft een hoopvolle toekomst voor 
hen die Hem zoeken. Wat houdt deze 
toekomst in voor Gaby, voor ons als gezin 
en voor de gemeente? In deze brief 
schrijven we over onze zoektocht naar die 
hoopvolle toekomst voor kinderen als 
Gaby, ons gezin en de kerk in Câmpina. 
Veel leesplezier.   
 
‘Ik weet welke plannen Ik voor u heb’ 
Nadenkend over Gods verlangen voor de 
gemeente in Câmpina komen we tot het 
volgende: de kerk is een liefdevolle 
gemeenschap, vol van Gods Geest, waarin 
aanbidders groeien in hun relatie met God, 
discipelen hun plek innemen en evangelisten 
uitreiken naar de naasten. Hoe maken we 
dat praktisch en waar beginnen we? Een 
korte terugblik op de afgelopen periode geeft 
een antwoord op deze vraag.  
 
Help, mijn rugzak kan niet meer dicht! 
Dit was het thema van het kinderkamp dat 
we mochten leidden. Samen met anderen in 
de gemeente mochten we vijf dagen met 
‘onze’ kinderen optrekken. Lekker spelen in 
het bos, figuurzagen en watergevechten 
houden. Daarnaast vertelden we ze over de 
zware ballast die we in onze rugzak met ons 
mee kunnen dragen en die we aan God 
mogen geven. We spraken daarna over de 
goede dingen die Hij door zijn Geest in onze 
rugzak wil stoppen, om zo te groeien in de 
relatie met Hem en te kunnen leven zoals Hij 
het wil. Vele kinderen maakten die week 
keuzes die hun helpen om met de juiste 
bagage verder te kunnen.  
 

De veertig kinderen die wekelijks naar de 
kerk komen willen we uitdagen om hun 
geloof in de praktijk te brengen in het leven 
van alledag. Onder deze kinderen heerst 
veel gebrokenheid en pijn, veroorzaakt door 
soms moeilijke thuissituaties. We verlangen 
naar genezing en herstel in hun leven, 
waarna ze op hun beurt herstel kunnen 
brengen in hun omgeving. 
 
Uitstrekken naar meer van God 
Boterhammen met pindakaas, hagelslag en 
jam. Slapen in tenten. Dansen en springen 
op moderne aanbiddingsmuziek. Maar vooral 
ook uitstrekken naar vervulling met de 
Heilige Geest. Vijf dagen lang was dit het 
recept tijdens de tienerconferentie die we 
met zo’n vijftien tieners bezochten. Het was 
heel bijzonder om te zien hoe God werkte in 
de levens van de tieners, hoe Hij genezing 
gaf in gebrokenheid en hoe de tieners vol 
vuur weer terugkwamen.  
 

Afgelopen tijd hebben we relaties gelegd met 
de tieners. Het was mooi om met hen op te 
trekken en met hen uit te stappen. Zowel in 
de gemeente als daarbuiten leren ze hun 
gaven en talenten inzetten. Tegelijkertijd zien 
we heel wat gebrokenheid, wat vaak 
uitmondt in conflicten onder de tieners. Juist 
in die extreme pieken en dalen, die zo horen 
bij deze leeftijdsfase, is het mooi om met hen 
te kunnen wandelen en te verwachten dat 
God zijn werk uitvoert. 
 
Waterval met BBQ 
Dit was één van de ingrediënten tijdens de 
mannendag, die als thema had: ‘Ik ben met 
je, dappere held.’ Na de koffie en een 
overdenking over Gideon reden we met zo’n 
twintig mannen richting de bergen. Voordat 
we de bergen gingen beklimmen om bij een 
waterval uit te komen, was het eerst tijd voor 
een barbecue aan een beekje. We zagen 
door de dag heen dat onderlinge relaties 
groeiden. 
 

De ongeveer vijftien mannen in onze 
gemeente staan voornamelijk op zichzelf. Er 
is nauwelijks sprake van onderlinge 
verbondenheid. Het verlangen is om 
regelmatig samen te komen om zo vanuit 
relaties uitgedaagd te worden om onze plek 
in de gemeente in te nemen. Hierbij willen 
we het geloof heel praktisch maken door 
onder meer te klussen, voorbede voor elkaar 
te doen en onderhoud aan het kerkgebouw 
te plegen. Jeroen zal hierin het voortouw 
nemen.  



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 
Een hoopvolle      toekomst 

Schipper mag ik overvaren 
'Schipper mag ik overvaren' is het 
favoriete spelletje tijdens een 
evangelisatieactie in één van de 
buitenwijken van Câmpina. De 
kinderen genoten van de liefde en 
aandacht die we hun gaven, terwijl de 
tieners contact zochten en baden met 
de volwassenen die stonden toe te 
kijken. De knuffels die we tot slot 
uitdeelden maakten het echt tot een 
feest voor de kinderen.  
 

Câmpina kent een aantal buiten-
wijken, waar voornamelijk de Roma-
bevolking woont. Een achtergesteld 
gebied met weinig kansen en 
perspectief op vooruitgang. Naar deze 
wijken reiken we regelmatig uit. 
Samen met gemeenteleden willen we 
naast hen gaan staan op praktisch, 
geestelijk  en sociaal gebied, met als 
diepste verlangen dat ze Jezus leren 
kennen.  
 

Terugkijkend naar de afgelopen 
periode zien we dat er hoop is op een 
mooie toekomst. Een kerk vol 
aanbidders, discipelen en evange-
listen hebben we nog niet. Ook wij 
zelf kunnen hier nog heel veel in 
groeien. Maar we hebben verwachting 
van wat God hierin gaat doen!  
 
Tot slot 
We hebben zo veel om dankbaar voor 
te zijn! Het was heerlijk om velen van 

kinderkamp 

Heel veel zegen en groetjes, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

tienerwerk 

mannendag 

Namens het thuisfront: 
Jeroen en Marieke informeren ons 
door hun nieuwsbrieven over hun 
leven en werk. Hun aanwezigheid en 
activiteiten in Roemenië zijn door 
jullie gebedsondersteuning en 
financiële ondersteuning mogelijk. 
Met betrekking tot dit laatste willen 
we jullie op de hoogte brengen van 
de laatste stand van zaken:  

De kosten zijn het afgelopen jaar 
gestegen. Los van de verhuizing en 
aanschaf van extra huisraad, is er 
geen budget voor het vervangen van 
versleten apparatuur of meubels. 
Daarnaast is het leven in Campina 
duurder dan op het platteland van 
Oltenia. Alle prijzen liggen op een 
hoger niveau. Ook nemen de kosten 
toe door de gezinsuitbreiding met 

Timon. Netto is er ongeveer € 300,- 
extra per maand nodig. 
Geweldig dankbaar zijn we dat er in 

de afgelopen zeven jaar en de twee 

jaar ervoor in Nederland altijd 

voldoende inkomsten zijn geweest 

om de kosten te dekken. Ook nu 

vertrouwen we op God dat de extra 

kosten gedragen kunnen worden.  

jullie te ontmoeten in Nederland en 
om naar onze thuisgemeente te gaan. 
We ervaren na zeven jaar in 
Roemenië nog steeds zo’n 
verbondenheid met jullie! De kinderen 
zijn begonnen aan het nieuwe 
schoolseizoen en vinden steeds meer 
hun plekje. Timon kruipt het hele huis 
rond en wil zo veel mogelijk 
deelgenoot zijn van alles wat er om 
hem heen gebeurt.  
 

Bedankt voor jullie betrokkenheid! 

 evangeliseren 
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