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Beste familie en vrienden, 
Het is 7:40 uur. De laatste veters worden 
gestrikt. Tijd voor Marieke om met de 
kinderen naar school te lopen. Het 
dagelijkse wandelingetje doet haar goed 
zo vlak voor de bevalling. Bewegen is 
gezond en houdt je fit. Terugkijkend op de 
afgelopen periode hebben we zowel 
landelijk als in ons persoonlijk leven veel 
‘beweging’ meegemaakt. Een beweging 
die is begonnen met Hem en waarin we 
uitzien naar een volgende stap. Graag 
vertellen we er over in deze nieuwsbrief.  
 
Een volk in beweging 
“In Roemenië zijn 18.300 (orthodoxe) kerken 
en maar 425 ziekenhuizen,” werd er gescan-
deerd tijdens één van de demonstraties in 
Boekarest. Na de vreselijke brand in een 
nachtclub in Boekarest, waarbij zo’n 60 
doden vielen, kwam er een enorme volks-
beweging op gang. Massaal werd (bloed) 
gedoneerd, vrijwilligerswerk gedaan en 
gedemonstreerd. De demonstraties richtten 
zich tegen de corrupte regering en de 
zichzelf verrijkende orthodoxe kerk die 
afwezig bleef na de ramp. Hierdoor is de 
minister-president afgetreden en heeft ook 
de patriarch zich teruggetrokken.  
 
Ook (evangelische) kerken kwamen in 
beweging. Er wordt massaal gebeden voor 
het land en voor de slachtoffers en kerken in 
Boekarest geven praktische hulp waar ze 
kunnen. We zien deze gebeurtenissen als 
een belangrijk keerpunt, waarin het twee 
kanten op kan gaan met het land. We 
geloven dat God de uiteindelijke heer-
schappij heeft. Waar ‘de dief’ komt om te 
roven, te slachten en te vernietigen, is Jezus 
gekomen om het leven te geven in al zijn 
volheid (Johannes 10:10). Hij is de Goede 
Herder Die op zoek is naar zijn schapen.  

Goddelijke stappen 
Een aantal dagen na de brand waren we 
tijdens onze herfstvakantie bij vrienden in 
Campina. Zij waren net in het ziekenhuis 
geweest om een van de slachtoffers te 
bezoeken. Deze jongen, Silviu, had zich 5 
jaar geleden laten dopen, maar was 
langzamerhand God uit het oog verloren. 
Silviu ligt inmiddels in een ziekenhuis in 
Rotterdam, de stad waar een Nederlandse 
zendeling woont die een aantal jaren in 
Campina als zendeling gewerkt heeft en 
Silviu dus goed kent. Hij bezoekt Silviu 
dagelijks.  
 

Toen we in Campina waren, raakten we 
tijdens een begrafenis aan de praat met een 
andere jongen, Adrian. Ook hij was in de 
desbetreffende nachtclub. Een uur voor de 
brand uitbrak werd hij onrustig van binnen en 
ging weg. Aan de dood ontsnapt. We konden 
hem vertellen over de liefde van Jezus voor 
hem.  
 
Samen verdergaan 
In oktober is Marieke voor een retraite van 
ECM in Nederland geweest. Een hele 
bijzondere tijd, waarin naast goed onderwijs 
dat het hart raakte, er veel tijd was voor 
reflectie, luisteren naar Gods stem en gebed. 
De komende tijd worden er ‘huddels’ 
opgestart. We zijn erg blij met deze 
beweging binnen ECM, waar er meer 
aandacht komt voor geestelijke zorg binnen 
de organisatie.  

‘Huddels’ zijn groepjes zendingswerkers 
die o.l.v. een coach luisteren naar Gods 
stem, kijken naar hun eigen (geestelijk) le-
ven, komen met een plan van aanpak voor 
dingen waar ze persoonlijk aan willen wer-
ken en elkaar daarop kunnen aanspreken.  



Nu ons vertrek hier meer vorm gaat 
krijgen, hebben we naast het uitzien 
naar een nieuw avontuur, ook pijn in 
ons hart. Om de kerken en de 
mensen met wie we een band hebben 
opgebouwd achter ons te gaan laten. 
Bij een aantal mensen zien we dat ze 
met een zware last op hun rug in 
hetzelfde kringetje rond blijven 
draaien. Bij anderen zien we 
beweging en het besef dat Jezus het 
antwoord is voor hun leven. Gaan ze 
ook echt de sprong wagen om hun 
leven aan God toe te vertrouwen?  
 
Familie 
Ook in ons gezin is beweging. De 
bevalling komt dichterbij en we zien 
met z’n allen uit naar onze zoon en 
broertje! Verder genieten we van de 
kinderen en de ontwikkelingen die zij 
doormaken. Tenslotte wensen we een 
ieder een mooi kerstfeest waarin we 
nadenken over in wie wij leven, 
bewegen en zijn. Jezus  

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.  
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Van plaats veranderen 
Ook in ons persoonlijk leven is volop 
beweging. Sinds augustus hebben we 
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. Een 
heel avontuur, waarin we Gods wil 
aan het zoeken zijn.  
 
Tijdens gesprekken met onze 
gemeenteleiders, ECM- collega’s en 
een aantal vrienden kregen we 
bevestiging dat het goed is om een 
nieuwe stap te zetten. In de 
herfstvakantie zijn we in Constanta en 
Campina geweest, om ons te oriën-
teren. Op beide plekken hebben we 
vrienden zitten die met gemeente-
stichting bezig zijn. Een paar maan-
den geleden hadden beide echtparen 
ons gevraagd of we er over na wilden 
denken om hen te komen helpen. Het 
was een voorrecht om een paar 
dagen met hen mee te lopen. Beide 
echtparen zijn een voorbeeld voor 
ons. We zagen God aan het werk, in 
en door hun levens heen. We hebben 
het idee dat het een van beide 
projecten gaat worden en dat we 
begin van de zomer zullen gaan 
verhuizen. In de volgende nieuwsbrief 
vertellen we meer! Wil je meer weten 
over de redenen van ons vertrek, 
stuur ons dan een mailtje 
(jmbaks@live.nl).  
 
De kerk in beweging 
We zien dat er kerken uit andere 
delen van Roemenië om onze 
collega’s Gaby en Mary heen zijn 
gaan staan om het werk hier te 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door 
maandelijks een weekend te komen 
helpen. Ook de 24-jarige Ionuti, die 
drie jaar geleden deel uitmaakte van 
ons team, is na de zomer na 
anderhalf jaar afwezigheid terugge-
komen uit Engeland. We bidden dat er 
nog iemand bij komt om het team te 
versterken. 

'nieuwe' collega Ionuti 

Groeten, Jeroen, Marieke, 

Stan, Micha & Elianne 

zwemmen in Constanta 

Brand in een nachtclub 

Deze beweging zien we ook steeds meer ontstaan tussen voorgangers onderling 
hier in de omgeving. Waar zij eerst geïsoleerd op hun plek aan het ploegen waren, 
komt er steeds meer openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid. Er wordt onderling 
voor elkaar gebeden, hulp gevraagd en waar het kan ook samengewerkt. Een 
verlangen van ons hart waarin God het gebed verhoort. Het is fijn om zo af en toe 
andere voorgangersechtparen bij ons thuis te hebben! 

bezoek aan Campina 
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