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Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

Gezang 300/Opwekking 377 

In mijn vorige brief had ik het over 
de (on)zekerheden in met name de 
crisistijd en bij het doorlezen van 
die brief, moest ik denken aan 
bovenstaand gezang. Inmiddels 
zijn we weer wat verder in deze tijd 
en nog is Nederland niet 
uitbezuinigd. Binnenkort Prinsjes-
dag waar opnieuw nieuwe bezuini-
gingen de ronde doen in een 
o m g e v i n g  w a a r  m e n s e n 
‘bezuinigingsmoe’ zijn en er grote 
onrust is op de arbeidsmarkt. Op 
het kantoor hangt een kaart op het 
prikbord met een tekst die ons er 
(opnieuw) bij bepaalt  waar we ons 
vertrouwen op mogen stellen: 
“Maak je vandaag geen zorgen… 
jouw hemelse Vader weet wat jij 
nodig hebt.” Jezus in Mattheus 
6:25-34. 
 
Kantoor 
Tot vorig jaar november zag het er 
financieel niet goed uit als gevolg van 
de crisis en ik begon al rekening te 
houden in de prognose dat we het 
jaar negatief zouden gaan afsluiten, 
maar tot mijn grote verrassing namen 
de giften in december zodanig toe dat 
we het jaar positief konden afsluiten. 
Ook dit jaar is het spannend. 

Eén van de uitdagingen die mij te 
wachten staat, is SEPA. Iedereen in 
Europa krijgt een IBAN-nummer dat 
uit je eigen rekeningnummer bestaat, 
aangevuld met een landcode en een 
code van de bank. Dit is inmiddels al 
af te lezen op je bankafschrift. Voor 
ons adressensysteem betekent dit 
dat deze vóór 1 februari 2014 SEPA-
proof gemaakt moet worden om 
bijvoorbeeld acceptgiro’s te kunnen 
bedrukken met  he t  n ieuwe 
bankrekeningnummer.  
 
Omdat het huidige boekhoudpakket 
op termijn niet meer door het soft-
warehouse ondersteund wordt, 
moesten we een ander pakket 

Beste familie, vrienden, belangstellenden, 

Tweejaarlijkse conferentie van 

ECM in Spanje 

StepRace2013 
Wil je me sponsoren?  
19 oktober  a.s. ga  ik  weer  
steppen  voor het  fonds  waaruit  
mijn  salaris  wordt betaald.  Brood-
nodig! Vorig jaar lukte het me om 64 
km te steppen, waarmee ik dankzij 
jullie sponsoring toen € 661,-  heb 
opgehaald. Ook dit jaar hoop ik weer 
veel kilometers te gaan maken en 
hoop ik het sponsorbedrag van vorig 
jaar te overtreffen. Ik zou het super 
vinden als je mij wilt sponsoren!   
Dat kan eenvoudig via: 
www.ecmnederland.nl/sponsor. 
Meesteppen is ook erg welkom, 
waarbij je gevraagd wordt sponsors 
te zoeken. Je proeft dan de 
geweldige sfeer tijdens zo’n dag. 
Voor de bikkels onder ons is er een 
monstertocht van Maastricht naar 
Deventer op de step!  
Kijk voor meer info op onze site 
www.ecmnederland.nl/steppen. 

http://www.ecmnederland.nl/sponsor
http://www.ecmnederland.nl/steppen


Sarah heeft haar diploma gehaald en is 

nu begonnen met een muziekopleiding. 

“Ik ben dankbaar dat ik mee mag werken aan het 
op orde houden van de financiën ook in de 

crisistijd, zodat de zendingswerkers kunnen doen 
waar zij toe geroepen zijn.” 

Persoonlijk 
Vanwege een ‘piep’ in mijn 
oren (tinnitus) ben ik voor 
onderzoek naar het ziekenhuis 
gegaan, veel mensen hebben 
hier last van en het is moeilijk 
hiervan af te komen. Een 
mogelijkheid is om een 
hoortoestel te gaan dragen, 
zodat de hersenen het geluid 
goed kunnen registreren en het 
geen oorsuizen meer gaat 
geven. Ze kunnen alleen geen 
garantie geven of het daarmee 
opgelost is. Deze afweging 
moet ik nog maken vanwege de 
financiële consequenties. 
 
Inmiddels is Sifra uitgevlogen 
en heb ik alleen Sarah nog 
thuis. Op moment van schrijven 
is Sifra in verband met stage 
(ze studeert voor Kleur en 
Interieurvormgever) door de 
week weer thuis, wat ook weer 
scheelt in de afwas . Pa kan 
weer op  tijd journaal kijken… 
De vakantieperiode heb ik dit 
keer in tweeën gesplitst, 
vanwege de werkzaamheden 
op kantoor. Als ik er niet ben, 
blijft mijn werk liggen en bij 
terugkeer liggen de nodige e-
mails / vragen op mij te 
wachten. Ik moet dan aan de 
bak om alles snel te kunnen 
verwerken, door deze spreiding 
verdwijnt het ‘vakantiegevoel’ 
niet zo snel… 
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verlangt 
 Europa  

                    rust 

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 | 

Warren Bakker is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op: 
ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v. “fonds 

Bakker” | ECM-Nederland - Postbus 
861 - 7400 AW Deventer – Nederland  

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
 

Prachtige tuinen in Tivoli 

Afgelopen november is Stephanie met  

Berend getrouwd. Een mooie feestdag. 

kiezen. Uit de veelheid van aanbieders is dit niet altijd makkelijk, 
maar we hebben er nu één gevonden waar ik inmiddels al op 
cursus geweest ben. Al met al kost dit veel tijd en energie naast de 
gewone werkzaamheden. 

 

In de eerste periode ben ik naar 
Rome geweest en vlakbij is de 
plaats Tivoli met prachtige 
tuinen zoals  Villa d’Este. Zeker 
als je al vaker in Rome ge-
weest, is het de moeite waard 
om met de auto of openbaar 
vervoer naar deze plaats te 
gaan. In deze omgeving heb je 
trouwens meerdere tuinen met 
een historie. 
 

Bedankt voor jullie steun, 
betrokkenheid en gebed. 
 

Hartelijke groet van  
 

Warren Bakker 

Aandacht-/gebedspunten  
 een goede overgang van ons 

huidige systeem naar het 
nieuwe 

 een mooie StepRace-actie in 
oktober (ook mooi weer  ) 

 energie en gezondheid in de-
ze fase van veranderingen  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Warren+Bakker
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

