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Lieve familie en vrienden, 
‘Vandaag is Timon geboren!’ 
 

Nog voordat het laatste sms’je werd 
bezorgd, werden we al overspoeld met 
felicitaties uit Nederland en Roemenië. 
Het deed ons beseffen dat we veel lieve 
mensen om ons heen hebben staan. 
Handelingen spreekt over de eerste 
christenen als een hechte gemeenschap 
waarin alles met elkaar werd gedeeld. Iets 
wat we afgelopen periode ervaren hebben 
in ons eigen leven. In deze brief meer 
over deze momenten van 'fellowship'. 
Ook nemen we jullie graag mee in de 
zoektocht naar onze nieuwe plek in…
Câmpina! 
 
Bevalling Timon 
Eind december vertrokken we naar Craiova, 
waar Marieke is bevallen. We verbleven daar 
zo’n twee weken bij vrienden. We waren 
onder de indruk van hun gastvrijheid. De 
bevalling is goed gegaan en we genieten met 
elkaar van Timon, die groeit als kool en 
steeds meer contact gaat maken! 
 
Contacten binnen ECM 
In december heeft Jeroen een ECM-
leiderschapsmeeting bijgewoond. Het was 
een inspirerende tijd, waarin hij andere 
leiders heeft leren kennen. Er werd 
nagedacht over visie, beleid en praktische 
zaken. Maar nog belangrijker waren de 
contacten en de fellowship, die ons hielpen 
te beseffen dat we onderdeel zijn van een 
groter geheel. 
 
Een ander moment van fellowship in de 
afgelopen tijd is de ‘huddel’ die in februari is 
begonnen. Dit is een groep ECM-collega's 
met wie we tweewekelijks coachingsgesprek-
ken via skype voeren. Het contact is erop 
gericht om elkaar verder te helpen in de 

groei in onze wandel met God en met 
mensen om ons heen. We zijn dankbaar 
voor deze momenten! 
 
Geloof in de praktijk 
Bij terugkomst in Vânju Mare werden we 
warm welkom geheten door onze collega 
Ionuti. De dagen erna waren we vooral 
gericht op ons als gezin en het leren kennen 
van Timon. Mariana uit Valea Anilor en Aura 
uit Livezile kwamen geregeld langs om te 
koken. Marieke kon met de jonggelovige 
Aura Bijbelstudies doen. Bemoedigend om te 
zien hoe ze groeit in haar geloof, ondanks de 
moeilijke situatie waarin ze zit.  
 ‘Zou je met mij mee willen om te bidden voor 
een zieke vriend uit Corlatel.’ Met deze vraag 
kwam George uit Valea Anilor naar mij toe 
nadat ik had gesproken over de verlamde 
man die werd genezen door Petrus. Samen 
mochten we voor deze man bidden voor 
genezing . 
 
Een nieuwe plek…. 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we het 
volgende: ‘We hebben het idee dat het tijd is 
voor een nieuwe stap. Een verhuizing naar 
een ander deel van Roemenië en een 
nieuwe plek om God te dienen.’ Na in het 
najaar twee zendingsprojecten te hebben 
bezocht, hebben we begin december de 
knoop doorgehakt om het zendingswerk in 
Câmpina te gaan versterken!  
 
In Câmpina zullen we samenwerken met het 
Nederlands-Roemeense echtpaar Jurjen en 
Loredana Nagel, die daar dertien jaar 
geleden een gemeente gesticht hebben. Via 
een gezamenlijke vriend uit Timisoara 
hebben we ze twee jaar geleden leren 
kennen. We voelden ons vanaf het begin al 
thuis, zowel bij hen als in de gemeente. De 



ontstaan met onze toekomstige 
collega’s. We zien daarom erg uit 
naar de verhuizing deze zomer en 
een nieuwe start in Câmpina. Het 
hoogtepunt van onze tijd daar was de 
zondagsdienst, waarin we werden 
voorgesteld aan de gemeente en 
waarin Timon werd opgedragen. Het 
was een feest, waar ook de ouders 
van Marieke bij aanwezig waren.   
 
De komende tijd zullen we het werk 
hier in Vânju Mare gaan overdragen. 
Het is mooi om te zien hoe God 
mensen geeft om onze plek op te 
vullen. De 30-jarige Roemeense 
Adriana, die hier in de zomer een 
paar maanden geholpen heeft, heeft 
sinds de kerst een relatie met Ionuti 
en zal deze kant op gaan komen! 

Meer dan 25 jaar na de revolutie lijkt het erop dat 
Roemenië stilstaat of achteruitgaat. Moe gestreden 

Roemenen verlangen naar een beweging 
voorwaarts. Een beweging die begint bij Hem.  

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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God wijst de weg… 
In de zoektocht naar een nieuwe plek 
is het mooi om te zien hoe God de 
weg wijst. Op de dag dat Jeroen naar 
Jurjen belde om aan te geven dat we 
wilden onderzoeken of deze plek 
geschikt zou zijn voor ons om in te 
stappen, had God net tot Loredana 
gesproken om te bidden voor ‘nieuwe 
arbeiders in de oogst’. Kort daarvoor 
had God via iemand anders in een 
profetie tot hen gesproken dat God 
nieuwe mensen zou sturen die al 
helemaal voorbereid waren.  
 
In het zoeken naar Gods wil werden 
we beiden aangesproken door 
verschillende Bijbelteksten die gaan 
over geschiktheid en het gebruiken 
van je gaven en talenten. Zo voelde 
het voor ons ook toen we in november 
in Câmpina waren: we zouden daar 
goed passen met de gaven en 
talenten, persoonlijkheid en ervaring 
die God ons gegeven heeft... 
 
Op een dag kreeg Marieke een 
Roemeens lied in gedachten dat gaat 
over de velden die wit zijn om te 
oogsten. Toen ze thuiskwam, was 
Jeroen via internet een preek aan het 
luisteren, waar het ging over de 
velden die wit zijn om te oogsten! 
Toen Marieke daarna Loredana belde, 
vertelde Loredana over de dingen die 
God de afgelopen dagen gedaan had 
in hun omgeving. Ze  vertelde dat het 
voelde als de wonderbare visvangst, 
waarbij Petrus de discipelen in de 
andere boot moest vragen om te 
helpen de netten binnen te halen. Dit 
sloot zo mooi op elkaar aan! 
 
In februari zijn we weer in Câmpina 
geweest. Het werd een goede tijd 
waarin we meer duidelijkheid hebben 
gekregen over het werk dat ons daar 
te wachten staat. Onze kinderen 
genoten van het contact met de 
kinderen van Jurjen en Loredana. 
Ook bij ons zien we een vriendschap 

Mariana uit Valea Anilor 

Heel veel zegen en groetjes van ons 
nu zestallige gezin, 

 Jeroen, Marieke, Stan, 

Micha , Elianne & Timon 

George brengt zijn geloof in de praktijk 

onderlinge liefde, de ruimte voor het werk van de Heilige Geest en het ‘naar buiten 
gericht zijn’ waren dingen die ons gelijk opvielen. Veel van de mensen die komen, 
zijn kortgeleden tot geloof gekomen. Tegelijkertijd zijn veel leiders uit de gemeente 
de afgelopen jaren verhuisd/geëmigreerd, waardoor de gemeente 'kader' mist. 
Hun vraag en ons verlangen sluiten daarin goed bij elkaar aan.  

gastvrij ontvangen in Craiova 
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