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Lieve familie en vrienden, 
God maakt alle dingen nieuw. Er komt 
een dag waarop Hij een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde maakt waar geen 
onrecht meer zal zijn. Nu op deze aarde, 
waar veel onrecht is, worden mensen 
gevormd die deel gaan uitmaken van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zij 
laten zichzelf vernieuwen door het 
evangelie. Afgelopen periode hebben we 
veel mensen ontmoet die een nieuwe fase 
in hun leven zijn ingegaan. Helaas is voor 
sommigen deze vernieuwing (nog) niet 
een verbetering.  
 
Een nieuw huis voor Ana* 
Ana komt al vanaf het begin naar de kantine 
samen met haar twee dochtertjes en haar 
man die een baan heeft bij de vuilnisdienst. 
Twee jaar geleden brandde plotseling hun 
zelfgebouwde éénkamerhuisje af waarna 
een moeilijke tijd aanbrak. Een gesprek met 
de gemeente Campina voor een oplossing 
leverde niets op en provisorisch bouwden ze 
wat nieuws. Een half jaar later mochten we 
hun huwelijksvoltrekking bijwonen.  
 
Afgelopen zomer gaf de kinderbescherming 
toestemming voor haar twee oudere 
kinderen om vanuit een kindertehuis weer 
thuis te komen wonen. Een grote stap! Kort 
geleden kregen zij via de gemeente 
Campina een pas gerenoveerde flat voor 
hun zessen aangeboden. Hun leven is nog 
vrij chaotisch en er zijn nog veel problemen. 
Op verschillende momenten kunnen we 
naast hen staan, zoals bijvoorbeeld rond de 
verhuizing. Hun oudste dochter, die opge-
groeid is in een kindertehuis, komt op de 
tieneravonden. Langzaam maakt haar wan-
trouwen, door alles wat ze heeft meege-

maakt, plaats voor voorzichtige openheid. De 
jongste dochter geniet van het spelen in de 
kantine. Met Ana hebben we de Alpha-
cursus gedaan. We bidden dat God ‘alle 
dingen’ nieuw maakt in hun leven. 
 
Nieuw leven voor ‘de vrouwen uit Breaza’ 
Al enige tijd komen er een aantal vrouwen uit 
een naastgelegen dorp mee met een vrouw 
uit de gemeente. We zien een groeiend 
enthousiasme en een groeiend geloof. Na 
enige tijd vroegen ze of ze gedoopt mochten 
worden. Inmiddels zijn we met zes vrouwen 
halverwege de doopcursus. We zijn onder de 
indruk van het nieuwe leven dat ze zijn 
begonnen met Jezus. Het ‘begraven van het 
oude leven’ gaat echter niet zonder slag of 
stoot. De vrouwen nemen allemaal aardig 
wat bagage uit het verleden met zich mee 
waarmee ze in het ‘vernieuwingsproces’ 
geconfronteerd worden. We zien samen met 
hen uit naar het doopfeest.      
 
Een nieuwe richting voor Elena* 
Al een tijdje liep het niet zo lekker tussen de 
twaalfjarige Elena en haar overgrootmoeder, 
die we al enige tijd helpen in de kantine. Na 
ruzie is ze nu weer terug bij haar moeder en 
stiefvader. De plek waar ze eerder juist niet 
wilde zijn vanwege de vele problemen die ze 
daar heeft meegemaakt. In het gezin zijn 
veel dingen ten goede veranderd, maar voor 
haar is er in het hart en het huisje van haar 
moeder en stiefvader geen plek. Na een 
maand daar gewoond te hebben, is ze nu op 
initiatief van haar moeder bij een jongen en 
zijn moeder ingetrokken. Zelf wil ze dit niet. 
Liever gaat ze naar een kindertehuis...  Een 
situatie waarvan we de gemeente Câmpina  
op de hoogte gebracht hebben. Een paar 
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Roemenen gaan gebukt onder de traagheid van vernieu-
wing in de samenleving. Ze kijken jaloers naar het Westen 

dat, in hun beleving al veel verder vooruit is. Vernieuwing is 
echter niet altijd een verbetering. Echte vernieuwing begint 

bij Hem die zegt: ‘Ik maak alle dingen nieuw.’  

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 
vernieuwing 

maanden geleden zijn we begonnen 
te onderzoeken hoe Elena naar 
school kan gaan omdat ze daar nog 
nooit geweest is. In een klein 
afgelegen dorp een uur hier vandaan 
is een ‘tweede kans’-school voor 
zigeunerkinderen. Eens per maand 
kan ze daar naartoe om huiswerk op 
te halen en te bespreken. Ze is erg 
enthousiast en afgelopen week 
konden we haar erheen brengen voor 
de eerste lesdag. Voor de zomer kan 
ze de eerste klas afronden.  

 
Nieuwe verlangens  
In januari hadden we de klas van Stan 
op bezoek in de kantine. Door middel 
van een promofilmpje (www.ecmnl.nl/
promofilmpje) presenteerden we het 
werk van de kantine en de gemeente. 
Ook bakten we koekjes met hen voor 
de klanten van de kantine. Een 
ontroerend moment ontstond toen ik 
(Marieke), tussen verschillende 
situaties door, deelde hoe waardevol 
iedereen is. Op momenten dat wij aan 
ons zelf twijfelen of het niet zien 
zitten, ziet God ons wél zitten en Hij 
heeft een plan. Hoewel dit niet de 
insteek van de ochtend was, ervoer ik 
sterk dat God wilde dat ik deze 
boodschap deelde. Verschillende 
kinderen  werden geraakt.  Op 
dergelijke momenten merk ik dat God 
me een diepe bewogenheid geeft 
voor jonge tienermeiden die, door 
afwijzing in hun leven, liefde en 
vervulling zoeken in (destructieve) 
relaties of verslavingen. Ik heb het 
idee dat God een nieuw plan heeft. Hij 
geeft geloof en verwachting voor iets 
nieuws…  
 
Naast de grootschalige kidsclubs, 
waarbij we zo’n 70 kinderen ontvan-
gen, willen we dit jaar ook verdie-
pingsmiddagen  gaan organiseren 
voor de kinderen die regelmatig op 
zondag komen. Bijeenkomsten met 
tijden van aanbidding, Gods stem 
verstaan en het in Zijn aanwezigheid 
komen. Dit plan geeft een klik en 
enthousiasme bij alle kinderwerkers. 
 
Ook de kidsclubs zelf krijgen dit jaar 
een ‘make-over’. In twee verschil-
lende ruimtes laten we kinderen door 
opdrachten en beelden heen tegen-
stellingen ervaren. Onze eerste 
kidsclub in februari had als thema 
‘waarheid en leugen’. We zijn dank-
baar voor de giften vanuit Nederland 
om deze evangelisatieacties tot een 
groot succes te maken.  

kidsparty 

tweede kans school 

Een nieuwe kans voor de kantine 
Begin december zijn we via een vriend 
uit Boekarest in contact gekomen met 
een voedselbank in Roemenië. Na een 
eerste bezoek kregen we al behoorlijk 
wat toetjes en ook vlees mee. Niet 
lang daarna kwam de directeur van de 
voedselbank op bezoek om nader 
kennis te maken. Hij raakte onder de 
indruk van het werk en verzekerde ons 
dat we op de lijst komen als één van 
de grotere afnemers. Hij raadde ons 
aan een extra vrieskist te kopen om al 
het (gratis) vlees in op te slaan. We 
zien dit contact als een bijzonder 
mooie kans om het werk in de kantine 
uit te breiden. Zo willen we een aantal 
keren per jaar meerdere zigeuner-
wijken bedienen met het voedsel dat 
we krijgen. Afgelopen periode hebben 
we de wijken  in kaart gebracht en de 
persoonsgegevens vastgelegd zodat 
we goed zijn voorbereid voor de eerste 
actie die binnenkort zal plaatsvinden.  
 
Tot slot… 
Bedankt voor jullie meeleven en 
ondersteuning. We bidden jullie Gods 
zegen toe en zijn vernieuwing in jullie 
levens! 

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

dochter van Ana 

klas van Stan in de kantine 

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  

kantine 
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