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Beste familie en vrienden, 
“Het gebied is dood”, zei de vader van 
Bogdan uit Livezile terwijl hij bezig 
was de douchecabine in de kerk te 
monteren. 
 
Wanneer we om ons heen kijken, zien 
we helaas veel doodsheid en afbraak. 
Maar wat maakt dit gebied dan zo 
ellendig? Hoe is het zo ver gekomen? 
Een vraag die ons veel heeft bezig-
gehouden. De woorden van Jezus uit 
Matteüs komen in ons op. Mensen 
hebben het goede nieuws van het 
Evangelie gehoord en gezien, maar ze 
willen er geen gehoor aan geven. Er zijn 
veel hindernissen op de weg om het 
goede nieuws aan te nemen en zich te 
bekeren. Dit maakt dat ze steeds dieper 
wegzinken in hun ellende, met de dood 
tot gevolg.  
 
In deze nieuwsbrief willen we graag drie 
hindernissen die we in het werk 
meemaken noemen: armoede, ortho-
doxisme en gebroken relaties. We 
geloven dat door gebed de hindernissen 
kunnen worden weggenomen en dat het 
Evangelie het hart van mensen kan 
raken. Enkele lichtpuntjes van hoop 
willen we graag met u delen.  
 
Armoede 
Regelmatig heeft Catalin uit Valea Anilor 
te maken met honger. Door de negatieve 
spiraal van armoede en alcoholisme zijn 
er veel misstanden in dit gezin. Toch zien 
we enthousiasme bij Catalin. Hij komt 
regelmatig naar de kerk. We zien echter 
dat de armoede een behoorlijke invloed 

heeft op zijn gedrag. Bij het uitdelen van 
kleding, voedsel of andere spullen is hij 
zeer gespitst op wat hij krijgt en zodra hij 
vindt dat de ander meer krijgt, ontstaat er 
ruzie. Achter onze rug om praat hij dan 
negatief over ons en de kerk.  
Wekelijks bezoeken we Georgel uit 
Odoblega. Sinds het overlijden van zijn 
moeder vorig jaar staat hij er alleen voor. 
Het is een enorme klus voor hem om de 
grote moestuin en de vele bijenkasten te 
onderhouden, maar dat is grote 
noodzaak. De tuin en de bijen zijn zijn 
enige vorm van levensonderhoud. Sinds 
het wegvallen van zijn moeder is ook het 
kleine beetje pensioen er niet meer. Toch 
horen we Georgel niet klagen. Hij laat 
trots iedere week zijn tuin zien en beseft 
dat hij in afhankelijkheid van God leeft. 
Bij het afscheid krijgen we standaard een 
tasje met eieren mee. God zorgt voor 
hem, ondanks de armoede.  
 
Orthodoxisme 
Op paaszondag reed ik naar Valea Anilor 
om een gezin op te halen dat we hadden 
uitgenodigd bij ons thuis. Al rijdend door 
Vânju Mare, Corlatel en Valea Anilor zag 
ik honderden mensen richting de 
begraafplaats gaan. Dit om eten naar 
hun overledenen te brengen en het 
gebed van de priester te ontvangen. Ik 
weet dat dit bij de orthodoxe traditie 
hoort, maar om het zo voor mijn ogen te 
zien gebeuren, raakte mij. Uitgerekend 
op de dag dat we de opstanding en het 
leven van Jezus vieren, houden de 
mensen zich, verblind door hun traditie, 
bezig met de dood. 
 
Op Tweede Paasdag reed ik opnieuw 
naar Valea Anilor, dit keer om de 
buurvrouw van de kerk op te halen. 
Sinds het overlijden van haar man komt 
ze geregeld naar de kerk en ze geniet 
van de samenkomsten. Al in de auto 
praatte ze honderduit en ook bij ons 
thuis stelde ze de ene vraag na de 
andere. Hoe vieren jullie avondmaal? 
Hoe begraven jullie de doden? Hoe 
bidden jullie? Ze lijkt oprecht 
geïnteresseerd en we konden die 
middag het Evangelie met haar delen.  



vierjarige zoon die zich voorbereidt 
op zending... Mooi om hen te 
kunnen begeleiden en tegelijkertijd 
ook ondersteund te worden. 
 
We zien uit naar de kinderkampen 
in de diverse kerken. De voor-
bereidingen zijn in volle gang. Dit 
jaar zal het thema zijn: waar word 
je door beïnvloed? We zien dat 
kinderen op jonge leeftijd al 
worden blootgesteld aan veel 
verkeerde invloeden. Ons 
verlangen is om hen weerbaar te 
maken, voordat ze verkeerde 
keuzes maken.  
 
Van 24 augustus t/m 6 september 
zijn we in Nederland. Iets om naar 
uit te zien! Mocht je ons willen 
uitnodigen voor een presentatie, 
laat het ons dan even weten.  
 

Alvast een hele fijne zomer-
vakantie en tot gauw, 

In een omgeving waarin armoede als een vloek drukt op 
de bevolking, waarin mensen gebukt gaan onder religie 

en waarin vele relaties gebroken zijn, willen de 
Roemenen maar één ding: verandering. Echte 

verandering, die alleen God kan geven.   

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 

C
O

L
O

F
O

N
 

 Roemenië  

verlangt 
verandering 

Gebroken relaties 
Denis uit Livezile kwam steevast 
naar de educatieprogramma’s op 
de vrijdagmiddag. Ondanks zijn 
onhandelbare gedrag, vele 
vloeken en enorme achterstand 
zagen we dat hij plezier beleefde 
aan de tijd in de kerk. Met zijn 
gescheiden vader hadden we zo 
af en toe contact. De afgelopen 
periode werd Denis steeds 
agressiever en zat hij niet lekker in 
zijn vel. Tot het moment dat hij niet 
meer kwam. Denis’ vader vertelde 
ons dat Denis door de rechter aan 
zijn moeder is toegewezen. Later 
hoorden we via andere kinderen 
dat zijn vader hem zo erg had 
geslagen dat hij op zijn fiets naar 
zijn moeder is gegaan, die 15 
kilometer verderop woont. Sinds 
die tijd hebben we hem niet meer 
gezien. 
 
Madalina uit Vânju Mare komt 
geregeld bij ons thuis. Ze speelt 
leuk met Stan, Micha en Elianne 
en is altijd erg positief. Iets waar 
we laatst achterkwamen is dat 
haar moeder haar aanmoedigt om 
te komen. Haar vader is vaak 
dronken en haar ouders maken 
voortdurend ruzie. Haar moeder 
wil niet dat ze bij deze ruzies 
aanwezig is. Hoewel ze niets met 
het geloof te maken wil hebben, 
weet ze dat we haar dochter een 
veilige plek kunnen bieden. 
 
En verder… 
De afgelopen maanden stonden in 
het teken van bezoek. Zo zijn de 
ouders van Marieke, onze 
(schoon)zus en ons neefje en de 
vader en broer van Jeroen langs 
geweest. Zo fijn om familie even 
dichtbij te hebben, iets wat we 
regelmatig missen! Daarnaast 
krijgen we de komende tijd 
meerdere teams op bezoek die 
stage komen lopen en ons gaan 
bijstaan bij ons werk. Twee 
Zwitserse meiden, vier studenten 
van een bijbelschool in Duitsland, 
een Nederlander die ons onder-
steunt met een dierenproject, een 
alleenstaande moeder met haar 
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