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Lieve familie en vrienden, 
“In de kerk waren we met allemaal 
kinderen en leiding. Het podium was leeg. 
Op het podium was Jezus. Alle kinderen 
duwden elkaar om bij Jezus te komen. 
Maar Hij zei: bij Mij is er plaats voor 
iedereen! Ik durfde niet op het podium te 
komen. Maar Jezus kwam van het podium 
af naar mij toe.”  
 
Op een nacht had Marina* van acht deze 
droom. Marina is één van de vele kinderen 
waar we mee werken uit een gebroken 
gezinssituatie. Juist in die gebrokenheid 
zien we God krachtig aan het werk; en niet 
alleen bij haar: Keer op keer zijn we onder 
de indruk van hoe God juist in de 
gebrokenheid komt met zijn liefde en 
vrede, Zijn wonderen en genezing. Iedere 
keer op een andere manier. Zowel bij 
kinderen als volwassenen. We nemen 
jullie graag mee in Gods ingrijpen in 
gebroken situaties! 
 
Mijn geloof is op vakantie 
Dat was het thema van de kinderkampen 
afgelopen zomer. Van tevoren had ik 
(Marieke) regelmatig de indruk dat de 
Heilige Geest zei: “Bid voor kinderen die 
jullie nog niet kennen, maar die Ik wel op 
het oog heb. Dat ze de weg naar het kamp 
zullen vinden”. Dit gebed heb ik heel wat 
keren gebeden. God verhoorde het gebed. 
Er kwamen veel nieuwe kinderen, die we 
nog niet eerder ontmoet hadden! Ruim 
honderd kinderen, zo’n vijfentwintig meer 
dan vorig jaar. Op de laatste avond was 

Gods aanwezigheid krachtig merkbaar. 
Wat een voorrecht om zulke momenten 
samen met de kinderen mee te maken. 
Veel kinderen werden diep aangeraakt. Op 
het tweede kamp voor de jongere kinderen 
sprak God tot verschillenden van ons als 
leiding dat Hij zichzelf zou openbaren aan 
de kinderen als hun Vader. Wat bemoe-
digend om te weten dat in hun gebroken-
heid, Hij met deze kinderen meegaat! 
 
Verbrijzeld maar niet verbroken 
Het was ontroerend om het verschil in 
gedrag te zien bij Timi (10) en zijn broer 
Flavius (11)*. Hun moeder is in het 
voorjaar gedoopt (zie vorige nieuwsbrief), 
hun vader is regelmatig gewelddadig. In 
het voorjaar had een oudere jongen op 
school het been van Timi dusdanig 
toegetakeld dat deze verbrijzeld was en 
met lange pinnen moest worden vastgezet. 
De dokter schatte dat genezing van het 
been een jaar kon duren. Een aantal 
weken voor het kamp werd Timi erg 
agressief naar anderen toe: Met zijn kruk 
sloeg hij er op los. Zijn moeder gaf aan dat 
hij steeds meer op zijn vader begon te 
lijken. We hebben hem thuis opgezocht en 
konden hem uitleggen dat als je steeds 
weer opnieuw onrecht wordt aangedaan, 
je beker met pijn en verdriet over kan gaan 
lopen en dat je dan af gaat reageren naar 
anderen. We nodigden hem uit om zijn 
beker aan Jezus te geven en daarna 
gevuld te worden met de Heilige Geest, 
die ons levend water wil geven in onze 
beker. Timi maakte de keus om dat te 
doen. Tijdens het kamp waren we onder 
de indruk van  de verandering in zijn 
gedrag: Drie jaar geleden moest één 
leiding zich 1:1 met hem en twee van zijn 
broertjes bezig houden, omdat ze anders 
niet te handelen waren. Nu waren ze zo 
sociaal naar iedereen, zo respectvol naar 
ons toe en zo vol vreugde en vrede! We 
hebben van Timi genoten. Hij had ook 
geen kruk meer nodig en rende zo fanatiek 
mee tijdens de spellen in het bos , dat je 
bijna zou vergeten dat zijn been vier 
maanden daarvoor nog verbrijzeld was. 
 
Gods ingrijpen door genezing  
Niet alleen onder kinderen hebben we veel 
gebrokenheid gezien. De afgelopen maan-
den hebben verschillende mensen uit onze 
gemeente te kampen (gehad) met ziekte. 



Veel Roemenen kampen met ziekte. Ook de 
christenen worden niet gespaard. Toch zien 
we in alle ellende, hoop en Gods genezing. 
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 Roemenië  

verlangt 
Gods ingrijpen in      gebrokenheid  

Bij een ouder echtpaar kreeg de 
man een lichte hersenbloeding op 
het moment dat zijn vrouw voor een 
operatie in het ziekenhuis lag om 
haar baarmoeder te laten verwijde-
ren. We zoeken hen regelmatig op 
en nemen daarbij andere 
gemeenteleden mee. Hun herstel 
gaat boven verwachting. Wat ons 
raakt is hun dankbaarheid naar God 
toe te midden van  hun omstandig-
heden. 
 

Tijdens het kamp, kregen we bericht 
dat er na een eenvoudige knie-
operatie complicaties opgetreden 
waren bij Andre (20) en dat er kans 
was dat hij zijn been zou verliezen. 
De kinderen hebben veel voor hem 
gebeden. Hij is wonderbaarlijk 
hersteld! 
 
Cristotherapie bestrijdt kanker 
Norica, een geloofsheld, een moe-
der en oma voor velen uit de ge-
meente is, is gediagnosticeerd  met 
kanker. Dit raakt ons allemaal. Als 
gemeente staan we om haar heen. 
De verschillende diagnoses en 
onderzoeken lijken elkaar tegen te 
spreken: zo is haar baarmoeder 
verwijderd, maar later zei een 
andere dokter  dat de bron van 
kanker op een andere plek zat. Zes 
weken geleden kreeg ze een uitslag 
die aangaf dat ze in de laatste fase 
zat, maar nu zijn er na een MRI- 
scan slechts  goedaardige gezwel-
len te zien. Verkeerde diagnoses 
van doctoren? Of is God haar aan 
het genezen? Op dit moment 
gebruikt ze vooral natuurlijke voe-
dings(supplementen) om haar ziekte 
te bestrijden. Daarnaast ontvangt ze 

Liefs, 

 Jeroen, Marieke, Stan, Mi-

cha , Elianne & Timon 

mijn geloof is op vakantie  

kinderen vinden de weg naar het kamp  

“Cristotherapie” zoals ze het zelf 
noemt, Jezus die in haar cellen werkt 
door de gebeden van velen. Ze 
getuigt dat soms, op het moment dat 
ze overspoeld wordt door negatieve 
gedachten, opeens het licht 
doorbreekt. Dit ziet ze als vrucht van 
mensen die voor haar bidden. Keer 
op keer als we haar zien ervaren we 
vreugde en de aanwezigheid van 
God (soms dwars door alle tranen 
heen) dat we steeds weer 
opgebouwd terugkomen van een 
ontmoeting met haar. Ze heeft een 
vast vertrouwen dat haar tijden in 
Gods hand zijn. 
 
En verder… 
Naast het ‘werken’ is de zomer bij 
uitstek ook een tijd om als gezin met 
elkaar te genieten, om mensen uit te 
nodigen om samen in de tuin te eten 
en te bidden en vooruit te kijken naar 
het nieuwe seizoen. We bidden jullie 
allemaal veel zegen toe en Gods 
bijzondere ingrijpen in jullie leven! 

dankbaarheid door lijden heen  

Norica's strijd tegen kanker  

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  

*de namen in deze brief zijn gefingeerd 

https://www.ecmnederland.nl/automatische-incasso?formdata%5Bff_25462%5D=Jeroen+%26+Marieke+Baks&spf=1
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
mailto:jmbaks@live.nl
mailto:ed.van.zanten@hetnet.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

