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Lieve familie en vrienden, 
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis! 
Het grootste verlangen van God is, dat we 
bij Hem thuis komen, Hem als Vader leren 
kennen en als zonen en dochters van Hem 
leven. De afgelopen tijd hebben we gezien 
hoe God de Vader verloren kinderen naar 
Hem thuis brengt. We zijn diep onder de 
indruk van Zijn liefde en vol ontzag van Zijn 
opstandingskracht. Meer hierover in onder-
staande brief! 
 
Marina* 
Donderdagochtend, kwart over acht. Over 
drie kwartier vertrekt Jeroen met de bus om 
zo’n vijftien mensen van de kantine op te 
halen voor een bijeenkomst. ‘Vader’, vragen 
we, ‘wat is er op Uw hart als boodschap 
voor de mensen?’ God vertelt ons dat het 
Zijn verlangen is dat mensen bij Hem thuis 
komen. Tien voor tien staat Marina bij ons 
op de stoep. Ze heeft praktische hulp bij iets 
nodig. Eigenlijk komt ze nooit bij ons langs, 
en over de bijeenkomst hadden we haar 
ook niets verteld. We nodigen ook haar uit. 
Ze gaat mee en dan blijkt de boodschap 
precies voor haar te zijn! Na afloop als we 
doorpraten, vertelt ze dat ze niet bij God 
thuis kan komen. In haar optiek is ze een 
mislukking; ze had er nooit mogen zijn, 
omdat ze uit een incestueus contact is 
geboren. Ze heeft het idee dat God haar 
heeft verlaten. De afgelopen tijd heeft ze in 
een depressie gezeten en worstelde ze met 
zelfmoordgedachten. Zij ziet in dat het geen 
toeval is dat ze ‘zomaar’ bij ons op de stoep 
stond. Al snel tijdens het gesprek begint ze 
te geloven dat God haar inderdaad wil en 
haar naar huis roept. We ervaren samen zo 
Gods aanwezigheid, Hij geeft diepe 
bevrijding en een last valt van haar af! 
 
Cornel* 
Elena* kwam vier jaar geleden vanuit de 
prostitutie en drugsgebruik tot herstel. Nu is 
ze een stralende vrouw die tot zegen is voor 

velen om haar heen. Na haar herstelperiode 
in Campina is ze terugverhuisd naar Con-
stanta. Daar kwam ze in contact met 
mensen die vertelden over hun neef, 
Cornel, die zijn hele leven bezocht is door 
demonen en wiens leven een grote 
horrorfilm was. Hij had van alles geprobeerd 
om hiervan vrij te komen, via de orthodoxe 
kerk, via andere kanalen, maar niets hielp. 
Elena vertelde hem hoe zij Jezus heeft 
ontmoet. Na meerdere telefoongesprekken 
met onze collega Jurjen komt Cornel nu 
naar de kerk. Hij ontmoet Jezus en vindt 
bevrijding! Diverse familieleden die van 
dichtbij hebben meegemaakt in welke 
kwelling Cornel geleefd heeft, komen vanuit 
verschillende plaatsen in Roemenië langs, 
ontmoeten Jezus en komen eveneens tot 
geloof! Tijdens een woensdagavonddienst 
in januari vierde Cornel zijn 50e verjaardag 
met de gemeente als een vrij man! 
 
Irina* 
De ouders van de tweejarige Irina zijn drie 
jaar geleden tot geloof gekomen. Sinds hun 
verhuizing komen ze bij ons naar de kerk. 
De oma van Irina is intensief bezig met 
tarotkaarten en andere occulte zaken. De 
moeder van Irina vertelde ons hoe ze zelf 
de afgelopen periode bevrijding heeft 
ontvangen van de dingen die ze van haar 
moeder heeft meegekregen. Irina is een 
vrolijk kind, zolang ze bij haar ouders is, 
maar ze raakt in paniek als die even 
weggaan. Bij de peutergroep in de kerk 
moet altijd een van haar ouders aanwezig 
zijn. Op een vrijdagavond wordt ze gillend 
wakker en haar moeder ziet allerlei 
manifestaties. Haar ouders bidden om 
bevrijding voor haar. Wat zijn we onder de 
indruk van haar verandering! Zo vrij en open 
is ze nu in het maken van contact. Als haar 
vader zondag even wil kijken hoe het met 
haar gaat bij de peutergroep, zegt ze tegen 
hem dat hij weg moet gaan, omdat ze nog 
zo graag wil spelen! 
 
Leana* 
Zuster Liliana* vraagt ons om langs te 
komen, haar hoogbejaarde moeder Leana 
ligt op sterven. Al dagen slaapt ze, ze eet 
en drinkt nauwelijks meer en haar bloeddruk 
is extreem laag.  De dokter heeft 
aangegeven dat de tijd van waken is 
aangebroken.  Met elkaar staan we bij haar 
bed en zijn vooral dankbaar. Dankbaar dat 
ze straks haar Heer mag zien en dat ze 
zonder lijden heen lijkt te gaan. Dankbaar 
voor de afgelopen zes jaar die God haar 
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Veel Roemenen zijn teleurgesteld in mensen. Er zijn in het 
verleden veel beloftes gedaan die niet zijn waargemaakt. 
Hierdoor is het vertrouwen in de mens en geloof op een 

betere toekomst afgenomen. Graag willen we als huisgezin 
van God een voorbeeld zijn door Hem te weerspiegelen in 

ons leven in de hoop en het geloof dat er een nieuwe 
generatie zal opstaan met perspectief op de toekomst.     

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 
bevrijding 

gegeven heeft sinds ze tot geloof is 
gekomen. Hoe ze na haar doop -in 
het koude rivierwater- geen 
ziekenhuis meer gezien heeft, terwijl 
ze daarvoor altijd problemen had. 
Dankbaar voor Gigi, de man van 
Liliana, die twee jaar geleden tot 
geloof gekomen is. Dankbaar voor 
het behoud van zijn been: vanwege 
diabetes had die geamputeerd 
moeten worden, maar God heeft 
hem in de afgelopen maanden -na 
intensief gebed om herstel- 
aangeraakt. Terwijl we afscheid 
nemen, bidden we dat Leana’s 
heengaan toch een paar dagen 
langer zal duren, namelijk totdat 
haar (klein)kinderen coronavrij zijn. 
Het zou zo fijn zijn als ook zij 
afscheid kunnen nemen, en God 
kunnen ontmoeten tijdens de 
afscheidsdienst. De dag na ons 
bidden is Leana als uit de dood 
ontwaakt. Ze loopt weer naar het 
toilet en heeft enorme honger! 
Liliana belt ons dankbaar en is onder 
de indruk van Gods almacht! 
 
En verder… 

• zien we hoe God ons uitdaagt en 
helpt te groeien in het vertolken 
van Zijn hart, door profetie heen 

• hebben we sinds eind februari 
formeel een leidersteam in de 
gemeente, met naast Jurjen en 
Dana en ons, nog twee prachtige 
(Roemeense) echtparen   

• is ons kinderwerk-team (dat 

vooral uit expats en tieners 
bestond) de laatste maanden 
uitgebreid met meerdere 
(Roemeense) volwassenen die de 
laatste twee jaar tot geloof 
gekomen zijn. Prachtig om hun 
hart te zien! 

• zoeken we God met de vraag hoe 
we -naast de gaarkeuken- kunnen 
uitbreiden met sociale projecten  

• genieten we ervan om onze eigen 
kinderen te zien opgroeien, hoe ze 
hun talenten ontwikkelen, 
uitstappen en problemen 
overwinnen…Ieder op hun eigen 
manier. 

 
Tot slot… 
Als je ziet dat je bent afgedwaald van 
de Vader, KOM NAAR HUIS! En als 
je thuisgekomen bent, dan wil God je 
op een machtige manier gebruiken 
om anderen de weg naar huis te laten 
vinden! 
 
Gods zegen!  

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 

Marina met haar 2 oudste kinderen 

Leana's 'opstanding' 

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  

het kerkgebouw waar we samenkomen 

Ouders van Irina 
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