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Wij kunnen ons vol
vertrouwen tot God
wenden, in de zekerheid
dat hij naar ons luistert
als we hem iets vragen
dat in overeenstemming
is met zijn wil.
1 Johannes 5:14

Beste familie, vrienden, belangstellenden,
Wie deze brief per e-mail ontvangt kan op
de bovengenoemde Bijbeltekst klikken
voor de volledige tekst. Een tekst die in
deze crisistijden dichtbij en ver weg ter
harte genomen mag worden, want het is
niet niets als financiële ‘zekerheden’
wegvallen.

In 2014 vindt de volgende Biennial plaats en
zeker de moeite waard om dit eens van
dichtbij mee te maken. Met zo’n 350 mensen
uit diverse Europese landen krijgen namen
een gezicht als we berichten of
gebedspunten op kantoor krijgen. Ook is het
weer goed werkers uit landen als Oostenrijk
te ontmoeten, waar ik in het verleden een
band mee heb opgebouwd. Daar is zo'n
conferentie een prima plek voor.

(On)zekerheden
Ook ik merk het in mijn werkzaamheden bij
ECM dat verschillende mensen met crisistijd
geconfronteerd worden. Voorheen als er
berichten in de media kwamen
over
negatieve economische groei, kwamen
reacties binnen als “een keuze maken in de
giften” of “een keuze maken in goede
doelen” of “we willen stoppen met het
automatisch geven en willen zelf bepalen
hoeveel en wanneer we geven”. Allemaal
bewuste keuzes. Nu valt het op dat in
aanvulling op bovengenoemde redenen ook
te horen is: “Ik verlies mijn baan” of “ik ga
mijn baan verliezen”. Zekerheden vallen weg
en de onzekerheid neemt toe. Dat heeft
meteen tot gevolg dat de inkomsten voor het
kantoor, maar ook voor de zendingswerkers
onder druk komen te staan.
Voor degenen die van cijfertjes houden, een
overzichtskaart van Europa in de crisis:
www.nrc.nl/interactieve-kaart-economischecrisis-in-de-eu/

Op de dit jaar vernieuwde ECM website:
www.ecmnederland.nl/steppen kun je er
meer over lezen en het biedt meteen de
gelegenheid financieel bij te springen. Als je
mij sponsort, sponsor je de zending. Maar
het is ook mogelijk zelf deel te nemen aan de
StepRace en je eigen achterban te vragen
jouw race te sponsoren t.b.v. de zending. Elk
jaar weer een mooie dag om dit mee te
maken. Meer info bij mij of op het kantoor.
Kijk ook naar het filmpje op Youtube via
bovenstaande link om in de stemming te
komen.

Biennial
Dit jaar vond in april weer onze tweejaarlijkse
conferentie plaats. Het thema was
‘Transforming the peoples of Europe’.
Opnieuw een bijeenkomst van ontmoeting en
beleving. Op de foto hieronder sta ik tussen...

Kantoor
Door bezuinigingen is er nog steeds geen
secretaresse, waardoor de secretariële taken
verdeeld moeten worden. Gelukkig hebben
we ook vrijwilligers die een deel voor hun
rekening nemen.

StepRace 2012
Op 13 oktober a.s. gaan we weer een flink
aantal kilometers steppen. Deze actie is
behalve leuk, vooral ook noodzakelijk om het
fonds waaruit mijn salaris betaald wordt, op
peil te houden.

Tweejaarlijkse conferentie van ECM in Spanje

houvast

“Meevoelen en strijden met onze zendingswerkers
om tot Gods doel te komen in Europa…”

Naast de administratie neemt de vraag naar specifieke informatie toe op het
gebied van belastingen (m.n. buitenland) en sociale verzekeringen. Elke situatie
waar een zendingswerker in zit kan verschillen, waardoor geen standaard advies
gegeven kan worden. Omdat onze zendingswerkers niet in loondienst zijn, maar
van giften leven, moeten de mensen achter de diverse ‘loketten’ bij de
overheden navraag doen, hoe men hiermee om moet gaan, omdat dit afwijkt van
het normale patroon en zelfs de mensen van de belastingdienst weten soms
geen raad met verschillende situaties omdat het niet ‘standaard’ is.
Persoonlijk
Inmiddels ligt de vakantie weer achter
ons waarin we konden genieten van
het Italiaanse landschap. Vanwege de
hoge temperaturen (en de muggen)
zijn we eerder dan gepland teruggekomen.

Opa met kleindochter Rachel

Rachel is alweer bijna twee jaar

Ook dit jaar gaan we weer op de step

Stephanie gaat dit jaar trouwen en
Sifra gaat op kamers. Dan is alleen
Sarah nog thuis, 1 paar afwashanden
minder, hmmm.

airco op het vliegveld een uitkomst.
Zeker de moeite waard om Rome
eens op te zoeken, ik kan je tips
geven voor een low budget reis.
Vertrouwen
De tekst waar ik deze brief mee
begon, wens ik dat dit in onze levens
zichtbaar en uitgedragen mag worden
in deze (crisis)tijd.
1 Johannes 5,14-15
14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot
God wenden, in de zekerheid dat hij
naar ons luistert als we hem iets
vragen dat in overeenstemming is met
zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij
naar ons luistert, wat we hem ook
vragen, weten we ook dat we alles al
hebben gekregen wat we hem
gevraagd hebben.

Met de dochter van Sharon, Rachel,
gaat het goed. Ze is alweer bijna 2
jaar.

Bedankt voor jullie giften en betrokkenheid.
Hartelijke groet van

Het opnieuw oppakken van de
sportactiviteiten bleek rugklachten te
geven en uit onderzoek is gebleken
dat er een wervelboog ontbreekt in
m’n wervelkolom. De diverse behandelingen bij verschillende fysiotherapeuten gaven niet het gewenste
resultaat. De behandelingen zijn dan
ook gestaakt. Ondanks dat gaat het
nu wel beter en het lukt zelfs af en toe
van mijn medebadmintonners te
winnen!

Warren Bakker

Omdat de geldmiddelen niet altijd
aanwezig zijn, is het een sport
geworden goedkope vliegreizen te
vinden om bijv ECM-werkers in de
weekenden op te zoeken. Afgelopen
juni kon ik Co Kaptein in Zuid-Italië
opzoeken wiens vrouw op die dag
twee jaar geleden is komen te
overlijden. Aangezien ik het nuttige
ook graag met het aangename
verenig, kon ik via Rome terugreizen,
maar door de hoge temperaturen
bleek dit geen pretje te zijn en was de

Email: warrenbakker@hotmail.com
Website:www.ecmnederland.nl/warren
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