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Lieve familie en vrienden, 
Dit keer geven we jullie een kijkje in ons 
werk door er ‘zomaar’ een week uit te 
lichten. Ons verlangen is dat we door ons 
leven heen Jezus’ woorden (zie boven) 
gestalte geven. Een manier om de 
hongerigen eten te geven is het 
gaarkeukenproject Pofta Buna. Daarover 
straks meer! 
 
Zondag 
Voor de dienst haalt Jeroen met de minibus 
uit vier verschillende wijken mensen op. 
Tijdens de dienst vertelt Liliane hoe ze deze 
week een controle had voor een knobbeltje. 
Ze had daar maanden geleden al een 
verwijsbrief van de dokter voor gekregen, 
maar had geen geld om te gaan. Wel heeft 
ze veel gebeden. Het knobbeltje is weg en 
op de scan is alleen maar littekenweefsel te 
zien! Marieke heeft met één van de tieners 
zondagschool. 
 

’s Middags hebben we 'Firekids'. We komen 
bij elkaar met zo’n vijftien kinderen die een 
verlangen hebben om te groeien in hun 
relatie met God.  We staan stil bij 
onderwerpen als “leven door de kracht van 
Gods Geest” en “hoe vertel je de goede 
boodschap door”. Daarnaast studeren we 
een toneelstuk in dat we rond kerst in een 
bejaardentehuis en kindertehuis gaan 
opvoeren. Vier tieners helpen ons erbij. We 
zijn dankbaar om te zien hoe onze visie om 
discipelen te maken zo gestalte krijgt.   
 
Maandag 
Vanochtend gaan we naar een Roma
(krotten)wijk waar we vaker komen en waar 
we onze contacten graag verder uitbouwen. 
We komen een vrouw tegen met wie we een 
gesprek hebben. Aan het eind bidden we 
met haar. 
 

’s Middags zoekt Marieke in de kerk tussen 
de hulpgoederen naar kledingstukken die we 

kunnen gebruiken  als kostuums voor het 
toneelstuk.  
 

Regelmatig gaan we eind van de middag op 
huisbezoek. Vandaag gaan we naar de  
verjaardag van Cami die een jaar geleden na 
een zelfmoordpoging verlamd is geraakt.  
 
Dinsdag 
Jeroen maakt samen met de 17-jarige 
Bianca schetsen voor de decorstukken voor 
het toneelstuk. Zij gaat deze stukken bouwen 
en mag daar het atelier van haar (praktijk)
school voor gebruiken.  
 

’s Middags is er tijd voor administratieve 
dingen. Ook maken we een begin met de 
voorbereidingen voor de preek van zondag 
en de zondagsschool.  
 

Jurjen vraagt Jeroen om uit te rekenen 
hoeveel tegels we nodig hebben voor de 
gaarkeuken die we aan het bouwen zijn. Hij 
heeft iemand gevonden die de tegels wil 
sponsoren.  
 

Vandaag bezoeken we een gezin waarvan 
de kinderen niet goed functioneren tijdens 
het kinderprogramma en waar we meer van 
hun achtergrond willen weten. 
 

’s Avonds geeft Jeroen met Jurjen (doop)
onderwijs aan een aantal mensen dat zich 
wil laten dopen.  
 
Woensdag 
Marieke sorteert ‘s ochtends met een aantal 
vrouwen jassen en sjaals. Komende zondag 
zullen we die uitdelen aan zo’n vijftig 
kinderen.  
 

Jeroen gaat ondertussen met Timon en 
zuster Elena naar een vrouw in een dorp een 
halfuur verderop. Toen Elena een aantal 
maanden geleden in het ziekenhuis lag, is 
deze vrouw met haar man tot geloof ge-
komen. Haar man ( toen in het laatste 
stadium van kanker) hebben we een rolstoel 
gebracht. Een maand geleden is hij over-
leden en de vrouw vroeg ons of we de rol-
stoel konden ophalen. In haar verdriet pro-
beren Jeroen en Elena er voor haar te zijn. 
 

Eind van de middag brengen we een 
voedselpakket naar een gezin dat niks meer 
te eten heeft. 
 

’s Avonds past de 17-jarige Diana op en 
gaan wij naar de kerk. We zien uit naar de 
woensdagavonden waarin Gods aanwezig-
heid zo krachtig merkbaar is en waarin we 
weer helemaal opladen door in Zijn nabijheid 
te zijn. 



Zoveel 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  

tel: 072 561 7380 
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 Roemenië  

verlangt 
een hoopvolle      toekomst 

Donderdag 
Jeroen gaat met Micha mee op 
schoolreisje. Marieke sorteert met een 
aantal vrouwen hulpgoederen, die we 
vrijdag zullen wegbrengen.   
 

’s Middags kan Marieke onverwacht 
langs bij de directrice van een kinder-
tehuis. De directrice is enthousiast 
over ons aanbod om rond kerst een 
kinderprogramma te komen houden 
en het toneelstuk op te voeren. 
 

’s Avonds gaat Jeroen naar de 25-
jarige Stefan. Jeroen traint hem in het 
leren preken en vraagt hem om 
zondag het eerste deel van de preek 
te doen. 
 
Vrijdag 
Terwijl een vrouw uit de kerk op Timon 
past, zetten we samen de 140 dozen 
voor het transport klaar. Jeroen geeft 
daarna Roemeense les aan een 
Nederlands stel die voor een 
bevriende stichting werkt.  
 

’s Middags gaat Jeroen met Jurjen en 
Dana naar een cursus in Boekarest. 
Hij zal zaterdag aan het begin van de 
avond weer terug zijn. Onderweg 
leveren ze de hulpgoederen af in een 
dorp in de buurt van Boekarest, waar 
kennissen een kerk leiden. De twee 
zoons van Jurjen en Dana slapen 
vannacht bij ons. Groot feest! 
 
Zaterdag 
In de ochtend is het feest thuis 
helemaal compleet als er ook nog 
twee andere jongens komen spelen.  
De cursus van Jeroen gaat over het 
wandelen in de kracht van de Heilige 
Geest. Hoewel de theorie niet nieuw 
is, is er in de praktijk nog zo veel in te 

Kantine Pofta Buna 

Heel veel zegen en groetjes, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

Stan, Micha, Elianne en Timon 

Hulpgoederen uitdelen 

Pofta Buna (= Eet Smakelijk) 
Al een aantal jaren geleden heeft 
God Jurjen en Dana een droom op 
het hart gelegd voor een gaarkeuken. 
Nu we hen zijn komen versterken, is 
er ruimte gekomen om deze droom, 
waar wij ook enthousiast over zijn, 
handen en voeten te geven. Veel van 
de mensen met wie we werken 
(Roma; mensen met kindertehuis-

achtergrond; onafgemaakte school-
opleiding), leven in grote armoede, 
komen moeilijk aan een baan en 
vallen tussen wal en schip bij sociale 
voorzieningen. In oktober is Jurjen 
met hulp van een gemeentelid 
begonnen om de ruimte naast ons 
huis om te bouwen tot gaarkeuken. 
Drie keer per week  willen we hier 
een maaltijd aanbieden en daarnaast 

ook maaltijden thuis bezorgen aan 
chronisch zieken. In geloof is de 
verbouwing begonnen. De afgelopen 
maand is er al wat geld binnen-
gekomen om verder aan de slag te 
gaan! Wil je meer weten over dit 
project?  

Kijk dan op www.poftabuna.nl 

groeien! Tijdens de cursus zijn er veel 
momenten van gebed en toepassing. 
  
Jeroen komt ’s avonds later thuis dan 
gepland, omdat ze op de terugweg 
een gezin uit de gemeente hebben 
bezocht, dat door een enorm lijden 
gaat. Ze zijn voor ons een voorbeeld 
in hoe ze met z’n allen (in hun nood) 
God zoeken.  
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