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Lieve familie en vrienden, 
Johannes spreekt in zijn brief over 
verbondenheid met elkaar: verbonden-
heid met iemand is van grote waarde. Al 
googelend kwam ik de volgende uit-
spraak tegen: Verbondenheid ontstaat als 
mensen zich gezien, gehoord en gewaar-
deerd voelen. Het gaat om kunnen geven 
en ontvangen. Je hebt iemand waarmee je 
je worstelingen kunt delen, maar ook om 
je successen mee te vieren. Johannes 
geeft in zijn brief de voorwaarde voor 
verbondenheid. Dat we onze weg gaan in 
het licht, zoals Jezus zelf het licht is. In 
deze brief kijken we terug op een aantal 
momenten van verbondenheid met de 
mensen om ons heen die door worste-
lingen heen zijn gegaan maar waar we 
ook successen mee mochten delen. 
  
Alina & Luminita 
Opeens was daar het bericht dat het niet 
goed zat. Het kindje in de buik van Alina was 
overleden na 32 weken zwangerschap. De 
dag ervoor was de toen nog zwangere Alina 
op het kinderkamp en genoot ze van de 
kinderen uit de (zigeuner) wijken waarmee 
ze optrok tijdens de kidsclubs. In onze vorige 
nieuwsbrief schreven we over de moeizame 
zwangerschap van Alina en het wonder dat 
het baby’tje ondanks de complicaties bleef 
leven. Het liep toch anders. In haar verdriet 
zagen we een krachtige vrouw die haar weg 
bleef gaan in het licht met God en 
verbondenheid zocht met onder andere 
Marieke. De week na de begrafenis was 
Alina af en toe weer aanwezig op het 
kinderkamp. Juíst om onder haar ‘familie’ te 
zijn en troost te vinden in kostbare gesprek-
ken en omhelzingen met verschillende 
kinderwerkers. 
 

Op een vroege vrijdagochtend kregen we het 
bericht dat de vader van Luminita, onze kok, 
was overleden. Tien dagen daarvoor was 
Luminita’s vader -die worstelde met een 

alcoholverslaving-opgenomen op de IC na 
het innemen van een giftige stof. Ver-
schillende organen waren aangetast en de 
artsen hadden geen hoop meer dat hij het 
zou overleven. Na twee operaties die 
urenlang duurde en een aantal dagen op de 
IC, kwam hij wonder boven wonder bij en 
kon hij naar de zaal overgeplaatst worden. 
Tot twee keer toe heeft Luminita hem bij 
bewustzijn gezien en kon ze gesprekken met 
hem voeren over leven met God. Terwijl 
Jeroen met haar in de keuken stond om te 
koken voor de kantine en de kampen, 
vertelde ze dat ze die nacht een droom had 
gehad waarin ze haar vader in witte kleren 
zag. De nacht daarna is hij overleden. De 
droom was een bemoediging voor haar. In 
haar verdriet mochten we dicht bij haar staan 
in bijzondere momenten van verbondenheid.  
 
Kinderkampen 
Na weken van voorbereiding was het 
moment daar: de kinderkampen. Samen met 
een team aan vrijwilligers mochten we tegen 
de 200 kinderen (Roma, Roemenen, 
Nederlanders, Amerikanen, Oekraïners) 
verwelkomen tijdens de twee kampen in 
Câmpina, en twee kampen in andere dorpen. 
Vier weken vol met festiviteiten. Van 
zwemmen in een beekje tot God aanbidden 
door te dansen. Van een spel in het bos tot 
het zegenen in kleine groepjes. Maar ook 
momenten waarin kinderen zich begonnen te 
uiten over hun thuissituatie, ziektes waarmee 
ze geconfronteerd worden, de oorlog in 
Oekraïne die heel dichtbij kwam etc. Het was 
bijzonder om met deze kinderen op te 
trekken en te zien hoe ze God beter leerden 
kennen. We mochten ze zien, naar ze 
luisteren en ze waarderen. We  vierden een 
feest van verbondenheid met hen. 
 

Ook was het een mooie ervaring dat we ons 
als gezin konden inzetten voor de 
kampen. Timon die de hele dag door lekker 
speelde en vriendjes maakte, Micha die 
piano speelde en verkleed als beer de 
kinderen vermaakte, Elianne die danste, 
Stan die de techniek deed en basgitaar 
speelde, Marieke die met een groep tieners 
en kinderen de aanbiddingstijd verzorgde en 
een coördinerende rol had en Jeroen die 
kookte en in praktische zin op de achter-
grond aanwezig was.  
 

Komend seizoen bouwen we verder aan de 
levens van en samen met deze kinderen, in 
de vier verschillende kidsclubs die op de 
vrijdagmiddagen rouleren. Onze Engelse 
collega Liz gaat verder met een klein team 
om een aantal Roma kinderen met Doopfeest * 
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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 

achterstand te leren lezen en schrij-
ven. We verlangen naar groei/
uitbreiding in deze twee projecten. 
 
Oekraïense ‘familie’ 
Een aantal van de Oekraïense 
vrouwen en hun kinderen zijn in de 
afgelopen maanden als familie voor 
ons geworden. Samen maaltijden 
houden in de tuin, verjaardagen 
vieren, maar ook uithuilen, worstelin-
gen delen en samen bidden. 
Beshana’s vader, die aan het front 
vocht, heeft na een explosie een 
hersenbloeding gekregen en is aan 
het revalideren in een ziekenhuis. De 
moeder van Olesay kreeg een interne 
bloeding en raakte in coma. God 
voorzag dat Olesay op ‘tijd’ naar 
Oekraïne kon terugkeren om afscheid 
van haar moeder te nemen en haar 
te begraven. Ook kon ze een aantal 
dagen met haar man optrekken voor 
ze weer terug kwam naar Roemenië. 
Erg verdrietig waren we met z’n allen 
toen Katja, een lichamelijk gehandi-
capte vrouw, een infectie kreeg die in 
al haar spieren trok. Ze is begin 
augustus overleden. Een moeilijke 
tijd voor Olga, de moeder van Katja, 
om wekenlang in een Roemeens 
ziekenhuis te waken bij haar dochter. 
En nu haar overleden lichaam terug 
te moeten brengen naar Oekraïne. 
Graag gebed voor haar. We zijn 
dankbaar voor onze collega’s Liz en 
Ioana uit de baptistengemeente, die 
veel voor hen konden betekenen. 

Doopdienst 
Eind augustus vierden we dat twee 
vrouwen en twee tienermeiden uit 
onze gemeente werden gedoopt. Een 
voorrecht om hen in hun strijd en 
worstelingen te zien groeien in geloof. 
 
Tot slot… 
Dankbaar kijken we terug op onze tijd 
in Nederland. Ondanks de ‘fysieke’ 
afstand ervaren we ieder jaar weer 
tijdens ons verlof hoeveel mensen ons 
hun liefde geven. Samen met familie, 
vrienden en de gemeente mochten we 
lief en leed met elkaar delen. 
Hartverwarmend. Na ons verlof 
‘vervolgen’ we onze weg in het licht in 
Câmpina. Samen met Jezus zien we 
uit naar een nieuw seizoen waarin God 
ons mensen gaat geven met wie we 
verbonden mogen zijn. Arme mensen 
uit de gaarkeuken, kinderen uit 
zigeunerwijken, Roemenen in de kerk.  
In verbondenheid met elkaar, stap 
voor stap, wandelen in het licht.  

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

Alina op de kidsclub 

Er op uit met de Oekraïners 

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  

Feest op het kinderkamp 

Micha de beer verbonden met zijn vrienden 

PS:. Op de ECM website staat een kort 

filmpje over ons werk in Roemenië. 

www.ecmnl.nl/baks-presentatie  
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