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Lieve familie en vrienden, 
Hoe is het nu met… 
Het is begin maart. Een mooie periode van 
bloei en enthousiasme. We genieten van de 
lente, maar weten dat de groei- en 
bloeiperiode van de geestelijke natuur niet 
afhangt van de seizoenen. Terugkijkend op 
de afgelopen (winter)periode zijn we 
dankbaar dat we zijn wie we zijn in Christus 
en waar Hij ons geplaatst heeft om goede 
daden te doen. We zien bloei in ons leven en 
in de dingen die we hier in Campina al drie 
jaar mogen doen. We zien, met ups en 
downs, het effect van onze aanwezigheid 
hier en we zien uit naar méér. Een korte 
indruk van wat we zoal hebben 
meegemaakt.  
 
…de kantine?  
We zien dat de winter een zware periode is 
voor onze doelgroep: zieke ouderen, maar 
ook arme gezinnen lijden veel in de 
wintermaanden.  
 
‘Ik wil dood. Ik wil dood’.  Al enige tijd 
vertelde de dochter van de 86- jarige 
mevrouw Toader dat het na de val van haar 
moeder door de gladheid niet goed met haar 
ging. Vaak zetten we het eten bij haar 
voordeur omdat ze sliep. Tot ik (Jeroen) op 
een dag afscheid van haar mocht nemen. Ik 
zag een ongekend lijden en een leven dat 
‘op’ was. Ik bad met haar en vroeg of ze wist 
waar ze heenging. Ze knikte instemmend 
toen ik zei dat Jezus van haar houdt. Het 
was de laatste keer dat ik haar zag.  
 
In twee maanden tijd zijn zes van onze 
oudere klanten overleden. Mensen met wie 

we zo af en toe konden praten over onze 
liefdevolle Vader, maar die naar het lijkt, niet 
daadwerkelijk hun leven aan Hem toe-
vertrouwd hebben. Verschillende mensen 
werden tijdelijk opgenomen in het zieken-
huis, waaronder ook meerdere jongere 
kinderen. Naast de maaltijden die we via de 
kantine verstrekken, hebben we heel wat 
luiers uitgedeeld aan ouderen, geluisterd 
naar mensen en waar mogelijk met hen 
gebeden. We zien dat we in veel levens een 
stabiele factor zijn, mensen zien dat ze ons 
kunnen vertrouwen en we bidden dat we zo 
Gods karakter kunnen weerspiegelen. Voor 
een indruk van dit werk zie het eerste  filmpje 
op onze profielpagina. (www.ecmnl.nl/baks) 
 
…de Alpha cursus 
Stralend kwam mevrouw Melat de kantine 
binnengelopen: na járen in een donkere ‘stal’ 
te hebben gewoond, was daar nu eindelijk 
de grote dag aangebroken dat ze werd 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Opeens 
was er licht! Voorafgaand hieraan had onze 
collega een raam bij haar geplaatst. Na deze 
‘grote’ dag ging ik samen met mijn collega en 
gewapend met een bus vol spullen op weg 
naar mevrouw Melat om haar huis in te 
richten. We zijn dankbaar dat we haar 
konden helpen. Mevrouw Melat is één van 
de zes vrouwen die met ons de Alpha-cursus 
is begonnen. Heel langzaam zien we dat ze 
de dingen die we haar leren oppakt. 
 
Mevrouw Coarfa kwam met veel pijn aan 
haar nieren naar de Alpha-cursus. We 
konden voor haar bidden en de pijn 
verdween. Ze zegt nu iedere keer wanneer 
we haar zien dat ze sinds die tijd geen 
enkele pijn meer heeft gehad. De andere 
vrouwen -die met hun gezinnen een heel 
onstabiel leven leiden- zagen we een 
periode minder. Ziekte, problemen en soms 
ook verkeerde keuzes maakten dat ze het 
hoofd nauwelijks boven water konden 
houden. Ze lijken nu langzaam weer in 
rustiger vaarwater te komen. 
 
…de ‘nieuwe’ pre-tienergroep?  
Ana zag tijdens het gebed op een 
tieneravond een straat vol diamanten en aan 
het eind ervan een stralend verblindend licht. 
Een bijzonder en ontroerend moment. 
Sindsdien zien we hoe ze dichter bij God is 
gekomen. Ana kennen we als een meisje dat 
al maanden niet meer naar de zondagschool 
kwam vanwege de onrust die daar 
regelmatig heerst. Nu heeft ze helemaal haar 
plek gevonden op de pre-tienergroep.   

http://www.ecmnl.nl/baks


“Soms mat geslagen, soms met hoop tegen beter 
weten in proberen de Roemenen op te bloeien. Ze 

wachten op een nieuw seizoen. Een verwachting die 
door geloof in Jezus werkelijkheid zal worden.“ 

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 
een nieuw seizoen  

Diverse tieners die tot nu toe geen 
vrienden hadden, zijn vriendschappen 
met elkaar aan het aanknopen. Het 
plezier tijdens de spelletjes spat ervan 
af en tegelijkertijd openen de meesten 
zich voor elkaar tijdens de serieuzere 
gespreksmomenten.  
 
….het kinderwerk? 
Hijgend kwam het groepje jongens de 
kerk weer binnengerend. Ze hadden 
alle foto’s gevonden en waren klaar 
met het spel. Tijdens de verdiepings-
les op zondagochtend waren de 
jongens een stuk eerder klaar dan de 
meiden. Er ontstond onverwachts een 
mooi moment, waarin de jongens met 
elkaar deelden waar ze tegenaan 
liepen in hun eigen leven. De anders 
zo stoere jongens baden vervolgens 
op zo een ontwapenende manier voor 
elkaar… 
 
Na een proces van een aantal 
maanden zoeken, zijn we in januari 

Groeten, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

werkterrein  van de kantine 

zware wintermaanden 

begonnen met een nieuwe structuur 
voor het kinderwerk. Om de twee 
weken hebben we een gezamenlijk 
programma met sketches, spelletjes 
en zingen. De tussenliggende zon-
dagen zoeken we met de kinderen in 
hun eigen leeftijdsgroep naar hoe we 
de geleerde waarheid kunnen toepas-
sen in ons eigen leven. We zien hoe 
God deze nieuwe structuur bevestigt.  
 

mevrouw Melat 

kinderwerk nieuwe stijl 

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  

Thuisfront 
Verrast en dankbaar zijn we voor de 
vele reacties die we kregen op de 
oproep in de laatste nieuwsbrief 
voor financiële ondersteuning. Het is 
fijn om te zien dat de financiële 
achterstand snel konden inlopen en 
we nu met een gezonde begroting 
het nieuwe jaar kunnen beginnen. 
Dank u voor uw support en 
meeleven, afgelopen maanden, nu 
en in de toekomst.  
 
Wilt u de gebedsmail ontvangen van 
Jeroen en Marieke? Stuur dan een 
mailtje naar jmbaks@live.nl 

De TFC  

…ons verlof 
Over een maand zijn we weer in Nederland. We zien ernaar uit om jullie te 
ontmoeten en meer te vertellen van de mooie dingen die we meemaken. Je 
bent welkom op de volgende data: 

• Zondag 28 april  10 uur – presentatie in kerkdienst gemeente Bergen 

• Zondag 28 april  15 uur – Open dag Alkmaar 

• Dinsdag 30 april  10 uur – presentatie seniorenochtend 

• Donderdag 2 mei  10 uur – ECM kantoor Deventer 
 

Daarnaast zijn we Goede Vrijdag 19 April en Paaszondag 21 April te vinden in 
CityLight Alkmaar 
 

Wil je ons op een ander moment zien?  
Mail of bel dan even: jmbaks@live.nl / 076-2844640 
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