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Lieve familie en vrienden, 
Plotseling zag ze Hem zitten. In het leven 
van alledag kwam Jezus langszij bij deze 
vrouw uit Samaria. Zomaar vanuit het 
niets zag Hij haar staan en wilde juist 
haar ontmoeten. Afgewezen vanwege 
haar achtergrond en zondige verleden. 
Het werd een onverwachtse,  levensver-
anderende ontmoeting die middag daar 
bij de put. 
 
Ontmoetingen met impact. Ook aan ons 
geeft Jezus onverwachts momenten waarin 
we een verschil kunnen maken. Zomaar 
tijdens het middaguur langszij mogen komen 
bij mensen die voor de maatschappij niet 
meer meetellen. Door er te zijn, op de juiste 
plek en op het juiste moment, ontstaan er 
door God gegeven bijzondere ontmoetingen. 
Graag vertellen we in deze nieuwsbrief over 
een aantal van dit soort momenten.  
 
ION* & LAURA 
Met een wanhopige blik in zijn ogen kwam 
Ion zondagochtend voor de kerk naar Jeroen 
toelopen. Het was helemaal mis. Bij de 
bevalling van zijn vrouw Laura bleek dat het 
hartje van de baby een ernstige afwijking 
heeft. Er werd gevreesd voor Patrick’s leven. 
De arts vroeg Ion om op maandagochtend 
naar het ziekenhuis in Boekarest te komen 
om over de situatie te praten. Die maandag 
mocht Jeroen ‘zomaar’ langszij komen. Hij 
praatte over zijn verleden, zijn werk als 
dagloner en hoe hij zijn vrouw heeft leren 
kennen. Op weg naar het ziekenhuis baden 
ze samen voor een Godswonder. Tot voor 
kort kwam alleen zijn gelovige vrouw Laura 
naar de kerk. Ion leek er niet zoveel om te 
geven. De kerstviering van de gaarkeuken 
was zijn eerste keer in de kerk. Hij bedankte 
Jeroen en was enthousiast om vaker te 
komen. Sindsdien zien we hem zo af en toe 
in de kerk en heeft hij het verlangen om 
Patrick op te dragen. We bidden dat dit 
moment er zal komen.     

MIRUNA & ISAURA 
Miruna is een moeder van drie jonge 
kinderen. Ze woont in een kamertje (ca. 12 
m2) met een bed, een kachel en een kast. 
Door haar astma moet ze regelmatig 
worden opgenomen in het ziekenhuis. De 
kinderen worden dan opgevangen door haar 
zus Isaura die in een huisje naast haar woont. 
We mochten bidden voor Miruna’s genezing 
en Gods ontferming over de kinderen. We 
leerden Miruna kennen rondom de 
begrafenis van haar moeder. De avond voor 
de begrafenis zochten we de familie op. Het 
werd een bijzondere ontmoeting waarbij 
ieder familielid  vertelde over hun 
diepgelovige moeder. Zo ook Miruna. We 
mochten haar troosten en dichtbij deze 
gebroken vrouw komen. Sindsdien zien we 
een opgewektere Miruna.  
 
OANA & COSMIN 
Oana (de moeder van de 7 jarige Cosmin) is 
ten einde raad als ze hoort dat Cosmin niet 
meer welkom is op school. Door ernstige 
gedragsproblemen, slechte concentratie en 
onbegrip van klasgenoten en de leraar werd 
de situatie onhoudbaar in de klas. De 
zoveelste afwijzing voor Cosmin en zijn 
moeder.  
Via een oud cliënt van de gaarkeuken zijn 
we in contact gekomen met de sociaal 
werkster van een school voor speciaal 
onderwijs een dorp verderop. Zomaar op een 
vrijdagochtend zaten we met Oana en 
Cosmin in de auto op weg naar (hopelijk) zijn 
nieuwe school. We spraken over vertrouwen 
op God voor een goede oplossing en 
moedigde haar aan om te bidden voor de 
situatie. De sociaal werkster stond ons 
vriendelijk te woord en gaat haar best doen 
om Cosmin op deze school te krijgen. Een 
lichtpuntje voor Oana in een donkere tijd! We 
mogen deze periode een stukje meelopen in 
het moeizame leven van Oana en Cosmin. 
Ze bezoeken regelmatig de gemeente waar 
ze een plek vinden waar ze geliefd en 
geaccepteerd worden.  
 
GRATIELA & HAAR HONDJES 
Gratiela verkoopt de daklozenkrant in het 
centrum. Ze leeft (alleen) met haar vijftien(!) 
hondjes in een erbarmelijk huisje. 
Onvoldoende hout voor de winter, weinig tot 
geen verlichting in huis en een enorme 
chaos. Door psychische problemen kan ze 
het leven maar moeilijk aan. Vorig jaar is ze 
door een wonder geopereerd aan staar. Ze 
getuigt hier nog steeds van dat God haar 
daarbij geholpen heeft. ‘Opeens’ klopte ze 
op een woensdagavond, vlak voor aanvang bijeenkomst kantine * 

n
a

m
e
n

 z
ij
n

 g
e

fi
n

g
e

e
rd

 



“Bij binnenkomst keek hij mij recht in de ogen 
aan en begon te stralen. Hij vroeg bevestigend of 

Jeroen de man was die voor hem gebeden had…” 

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 
ontmoetingen met impact!  

van de kerkdienst, bij ons aan. Ze 
was uitgenodigd door Tatiana (een 
andere cliënt uit de gaarkeuken en 
trouwe kerkganger) om eens mee te 
gaan naar de kerk. Die avond genoot 
ze met volle teugen van de liefde en 
aandacht die ze kreeg van mensen 
uit de kerk. Sinds kort komt ze 
regelmatig naar de kerk en begint 
vragen te stellen over God en het 
geloof. Binnenkort starten we een 
Alpha cursus voor de mensen van de 
gaarkeuken. Gratiela zal hierbij zeker 
aanwezig zijn.  
  
MENEER MIHAI & ZIJN TWEE ZONEN  
‘Gewapend’ met een pak pampers 
ging Jeroen eind oktober samen met 
de verpleegkundige Nora, uit onze 
gemeente, op bezoek bij de 
dementerende meneer Mihai. Ze 
vertelde hem dat hij veel last had van 
nachtmerries. We werden verwel-
komd door de twee zonen van 
meneer Mihai. Middenin de kamer 
zag Jeroen een broodmagere man 
liggen. Hij vertelde over zijn beroep 
als installateur. Toen Jeroen hem 
vroeg naar zijn dromen vertelde hij 
vol angst over slangen die hem 
beten. Jeroen mocht voor hem 
bidden. Het werd zomaar een levens-
veranderende ontmoeting. Begin 
februari zocht hij meneer Mihai weer 
op. Bij binnenkomst keek hij mij recht 
in de ogen aan en begon te stralen. 
Hij vroeg bevestigend aan Nora of 
Jeroen de man was die voor hem 
gebeden had. Sindsdien heeft hij 
geen nachtmerrie meer gehad! Wat 
een ‘gewoon’ bezoek teweeg kan 
brengen....  
 
TIMI & ZIJN MOEDER 
Lang zal die leven…. Hoera Timon is 
zeven jaar! Eind januari op zomaar 
een dinsdagmiddag hebben we de 
verjaardag van Timon gevierd met 
zijn vriendjes van school. Schat 
zoeken, schieten met een Nerf, patat 
eten en Tom & Jerry kijken. Ramona, 
de moeder van Timi, een van de 
vriendjes van Timon, bleef er die 
middag bij. Al snel begon ze zelf te 
praten over hoe ze anderhalf jaar 
geleden God leerde kennen via 
Raluca, een vrouw die bij ons in de 
gemeente komt. Ramona is 
begonnen de Bijbel te lezen en is 
ruim een jaar geleden ook een keer 

mee geweest naar de kerk. Toen haar 
vader anderhalf jaar geleden een 
hersenbloeding kreeg, vroeg ze God of 
haar vader nog een jaar mocht leven, 
zodat ze haar liefde aan hem kon zien. 
Haar vader heeft nog een jaar geleefd. 
Hierdoor zag ze hoe God betrokken is 
bij haar leven. Tijdens het feestje kon 
Marieke ook getuigen van wie God is 
en doet. Bijzonder hoe we met elkaar 
als gemeente Christus bekend mogen 
maken! 
 
TOT SLOT… 
Jezus zat bij de bron uitziende naar 
een vrouw uit Samaria. Voor deze 
vrouw veranderde de situatie totaal 
door deze onverwachtse ontmoeting. 
We zijn dankbaar dat we, in navolging 
van Jezus, mogen uitzien naar 
bijzondere, soms onverwachtse, 
ontmoetingen met mensen die hun 
leven ingrijpend kunnen veranderen. 
We zien samen met jullie uit naar meer 
van dit soort momenten.  
 
Hartelijkegroet 

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

kidsclub 

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  

Laura, de moeder van Patrick 

Gratiela 
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