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Lieve familie en vrienden, 
“Broem broem….” Bij de voordeur hoor ik 
het geluid van een auto. Het is Timon. Hij 
heeft de sleutels al gepakt en is er 
helemaal klaar voor. Al observerend doet 
hij de hele dag na wat hij ons ziet doen. 
Paulus moedigt de christenen aan om zijn 
voorbeeld te volgen. Vol van God is hij 
ervan overtuigd dat hij een voorbeeld is 
voor de kerk. Discipelschap is voordoen 
wat Christus ons heeft voorgedaan. Ons 
verlangen is dat door ons dagelijks leven 
heen we een voorbeeld mogen zijn dat 
anderen kunnen navolgen. We zijn 
dankbaar dat we de afgelopen periode 
met velen hebben kunnen optrekken. 
Samen met o.a. de tieners van de 
gemeente in Câmpina en de jongeren van 
CityLight uit Alkmaar. Graag laten we een 
aantal van ´onze´ discipelen aan het 
woord in deze nieuwsbrief.  
 
Kinderkampen 
Zo´n zeventig kinderen kwamen af op de 
twee kinderkampen die we hebben 
gehouden. 'Bouw met ons mee!' was het 
thema . De kinderen genoten van de 
spelletjes in het bos, het lekkere eten en het 
slapen in de tenten. Het hoogtepunt was 
echter de mooie diensten die we met elkaar 
hielden. Gods Geest was merkbaar 
aanwezig en de kinderen werden aange-
raakt. Voor velen een bijzondere ervaring.  
 
Kantine Pofta Buna 
Op een maandagochtend ben ik met mijn 
collega Jurjen zestig stoelen en vijftien tafels 
wezen halen bij een meubelfabriek. Toen de 
eigenaar van de fabriek hoorde van de 
kantine, was hij zo enthousiast dat hij zijn 
steentje wilde bijdragen. Dit was één van de 

laatste dingen die we nog nodig hadden om 
de renovatie af te ronden! Inmiddels zijn de 
eerste gesprekken met de sociale dienst van 
de gemeente Câmpina gevoerd om de 
mensen te selecteren die in aanmerking 
komen. Op 22 september is de feestelijke 
opening. Een nieuw avontuur waarin we voor 
velen een voorbeeld kunnen zijn.  
 
Luminita zal één van de vaste krachten 
worden. Ze heeft ´proefgedraaid´ door te 
koken voor de kinderen tijdens het kamp.  
 
Graag laten we haar aan het woord:  “Ik vind 
het een voorrecht om samen met mijn familie 
in het team van Jezus te werken tijdens het 
kamp en andere evangelisatieactiviteiten. 
Vaak zie ik mensen verdrietig komen. Als ik 
ze dan aan het lachen krijg, besef ik hoe 
belangrijk het is om dit werk te doen voor 
God. Ik heb er geen spijt van en dank Jezus 
dat ik deel van zijn gezin mag zijn.” 
 
Evangelisatie Batale 
In de zigeunerwijk Batale wonen zo’n 140 
mensen. We hebben veel geïnvesteerd in 
relaties in deze wijk en zien steeds meer dat 
we herkend en geaccepteerd worden. Zo 
konden we een oudere vrouw die verlamd is 
geraakt praktisch helpen aan wat medische 
voorzieningen. We konden bidden met een 
kind dat de buurt terroriseert. We hebben 
wat katina (oranje besjes) kunnen kopen van 
een tiener die zo in haar inkomsten kan 
voorzien. Ook de kinderprogramma’s die we 
hebben gehouden worden enthousiast 
ontvangen. Eén van de acties die we in deze 
wijk gedaan hebben, is het uitdelen van 
kleding. Mara heeft meegeholpen om de 
kledingactie voor te bereiden.  



Zo veel 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  
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 Roemenië  

verlangt 
een hoopvolle       toekomst 

Een korte indruk van haar. “Ik mocht 
helpen om kleding te sorteren en uit 
te delen. Ik vond het bijzonder om te 
zien hoeveel kleding er gedoneerd 
wordt. Toen alles gesorteerd in dozen 
zat, gingen we het naar de mensen 
brengen. Ik had nog nooit gezien hoe 
mensen in een zigeunerwijk wonen. 
Nu wel. Ik vind het echt sneu. Ze 
leven met een gezin in zo'n klein en 
slecht huisje. Ik vond het daarom heel 
bijzonder dat we deze mensen blij 
mochten maken met de kleding die 
we gaven.” 
 
Alexandra is één van de tieners van 
de gemeente die betrokken is bij het 
kinderwerk in deze wijk. Ze vertelt er 
graag over. “Het is mooi om met 
mensen te werken. We werken 
momenteel met een aantal gezinnen 
uit een arme buurt met weinig 
mogelijkheden. We helpen waar we 
kunnen. In het begin deden we veel 
kinderprogramma’s. Nu hebben we 
ook contact met hun ouders. Ik zie 
hoe God werkt in de harten van deze 
mensen. We leren de kinderen over 
Jezus. Dit doen we door spelletjes, 
liedjes en sketches. We maken veel 
plezier met elkaar. We zien hoe ze de 
lessen in zich opnemen. Ik ben 
verbaasd te zien hoe God aan het 
werk is. Hoe mensen naar ons toe 
komen en om gebed vragen voor 
gezondheid. Als we de wijk inrijden, 
lachen de kinderen ons toe en 
omhelzen ons. We bidden dat er 
opwekking zal komen in deze wijk. 
Ondersteun ons door voor ons te 
bidden. God zegene jullie.” 
 
Diaconie 
Met haar vier jonge kinderen heeft 
een zigeunervrouw uit de gemeente 
een zwaar bestaan. Toen ze een paar 
weken geleden aan de deur kwam om 
medicijnen te vragen voor haar paar 
maanden oude baby'tjes, bleek bij na-
vraag dat haar hele huis was 
ondergelopen. Door slechte afwate-
ring regende het in huis en stonden 
de vloeren blank. Geen wonder dat de 
kinderen verkouden werden. Samen 
met de groep jongeren uit de 
gemeente in Alkmaar besloten we om 
in actie te komen. De vloeren in het 
huisje zijn aangestort en ook voor het 
huis is een betonvloer aangelegd 
zodat het water van het huis 
afstroomt.  

Heel veel zegen en groetjes, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

Vloertje leggen 

Luminita in de kantine 

Leon is één van de jongens die mee 
heeft geholpen. Hieronder zijn 
verhaal: “Een week naar Roemenië... 
Toen ik dat hoorde, dacht ik: dit is wat 
voor mij en mijn vrienden Robert en 
Jop. En dat was het zeker. We 
mochten ons inzetten om bij een 
gezin, dat een slecht huisje  
heeft, een betonvloer te storten, om 
de situatie een stukje beter te maken. 
Ik hoop dat we zo de liefde van Jezus 
zichtbaar hebben kunnen maken. 
Want we doen dit niet voor onszelf, 
maar omdat de liefde van Jezus ons 
in beweging heeft gebracht.” 
 
Tot slot… 
Natuurlijk valt er nog veel meer te 
zeggen. Het lijkt ons leuk om jullie af 
en toe ´live´ op de hoogte te brengen 
van ons werk in Câmpina. Dit willen 
we doen door een WhatsAppgroep 
aan te maken waarin we foto´s en 
filmpjes rondsturen. Geïnteresseerd? 
Voeg ons dan toe als contactpersoon 
in je telefoon.  
Ons nummer is: 0040-7-62844640.   

Alexandra 

Timon 
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