
Aswolk 

In mijn laatste nieuwsbrief berichtte ik over 

de financiële gevolgen van de aswolk, nu kan 

ik berichten dat ECM Nederland uiteindelijk 

weinig extra kosten heeft gehad door 

uitbetalingen van de vliegmaatschappij, 

reisverzekering en giften. Mooi! 

 

Zuid Italië  

Na een lang ziektebed is in juni Gerda Kaptein 

overleden. Voor ECM en uit persoonlijke 

betrokkenheid ben ik afgereisd naar Lamezia 

Terme. Co en Gerda ken ik al vele jaren. 

Twee keer ben ik bij hun op bezoek geweest, 

de ene keer met een kleine vrachtwagen met 

goederen voor hun gemeente en persoonlijke 

spullen en de tweede keer met vakantie. Die 

bewuste dag, woensdag, dat het bericht 

doorkwam dat Gerda was overleden, waren 

we net aan het overleggen hoe we de 

communicatie moesten regelen, als het 

kantoor tijdens de vakantieperiode dicht zou 

gaan. Dan komt zo‟n werkdag er ineens heel 

anders uit te zien. Tickets moeten besteld 

worden en allerlei zaken moeten geregeld 

worden, zowel op het werk als thuis. Omdat 

ik al eerder het plan had Gerda op haar 

ziekbed op te zoeken, had ik al een reisplan 

klaar liggen. Vliegen op Lamezia Terme met 

een low budget vliegmaatschappij heeft wel 

tot gevolg dat je niet meteen de volgende dag 

terug kan vliegen en zelfs een paar dagen 

moet wachten voor de retourvlucht. De 

begrafenis zou die zaterdag plaats vinden. 

Vrijdag, rond 18.00u, vertrok het vliegtuig en 

op een hoogte van 10 km maakte ik kennis 

met de familie van Co en Gerda. In (Zuid) 

Italië is het de gewoonte om posters op te 

hangen als iemand is overleden zodat mensen 

op de hoogte zijn. Ook aan het woonhuis 

komt een “aangeklede” poster.  

 

Omdat de retourvlucht vanuit Lamezia Terme 

pas op maandagavond laat ging, zou ik net 

iets te lang van huis zijn, ook omdat de kids 

maandag weer naar school moesten. Daarom 

heb ik zondagmorgen vroeg de trein genomen 

naar Rome, een mooie reis van vier uur, 

zodat ik daar een vroegere retourvlucht kon 

nemen. In de trein zag ik steeds een man 

heen en weer lopen met iets (een bijbel?) 

onder zijn arm, en later hoorde ik hem en 

dacht dat hij mobiel aan het bellen was, maar 

het ging op zo‟n toon dat dat het niet kon 

zijn. Toen ik mij omdraaide zag ik dat hij 

hardop aan het praten was. En elke keer als 

de trein bij een station wegreed, sprak hij iets 

uit, wat op een gebed leek. Voor 

bescherming? 

Bij navraag bij Co blijkt dat dit normaal 

gesproken niet voorkomt. 

Aangekomen in Rome nog snel twee uurtjes 

Rome bezichtigd en vanaf daar 

teruggevlogen.  

 

StepRace 2010 
De StepRace staat weer 

gepland voor 25 

september. Wilt u mij 

aanmoedigen om 

zoveel mogelijk 

kilometers te gaan 
steppen, sponsor mij dan en vul het online 

sponsorformulier op www.ecmnl.nl/steppen  

in en selecteer bij “dit bedrag is bestemd 

voor”, “Warren Bakker”. We hopen op deze 

manier het werk van ECM ook dit jaar weer 

een extra impuls te geven en dit jaar positief 

te kunnen afsluiten.  

Doet u ook mee? Alvast bedankt. 

Van Warren Bakker 

september 2010 

   

   

Beste familie, vrienden, belangstellenden, 

https://spreadsheets.google.com/formResponse?formkey=dHBMcWhmbmw4M09pN2pCYnlVWWRHVVE6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy00MWUwNDExOC0wNjU3LTRiMjktYjVmNy01NmQwNWRiZDY3MzM&ifq
https://spreadsheets.google.com/formResponse?formkey=dHBMcWhmbmw4M09pN2pCYnlVWWRHVVE6MQ&theme=0AX42CRMsmRFbUy00MWUwNDExOC0wNjU3LTRiMjktYjVmNy01NmQwNWRiZDY3MzM&ifq
http://www.ecmnl.nl/steppen
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Agenda 

Om een beetje inzicht te geven wat ik op 

kantoor doe, volgt hier globaal een overzicht 

van een week, want elke week kan weer 

anders zijn: 

Maandag Emailbehandeling; werkoverleg 

met de staf; bankmutaties verwerken in 

boekhouding; betalingen; planningsoverleg 

met de directeur. 

Dinsdag Tussenpersoon verzekering bellen 

over vraag zendingswerker; overzicht fondsen 

versturen naar zendingswerkers; lopende e-

mails afwerken; nieuwsbrief afronden en 

versturen; vragenlijst CBF invullen. 

Woensdag Budgetten 2011 in conceptvorm 

opstellen; opgaaf zendingswerkers m.b.t. 

budget verzamelen. 

Donderdag Skypegesprek zendingswerker; 

e-mail- en postbehandeling; telefonische 

vragen afhandelen; verder gaan met het 

Budget 2011. 

Vrijdag Bankmutaties verwerken in 

boekhouding; werkzaamheden financiële 

administratie; agenda komende week 

bijwerken; werkzaamheden ten behoeve van 

Budget 2011. 
 

Giften 

Tot mijn verrassing kreeg ik een gift in de 

vorm van een auto. De andere auto was 

inmiddels vijftien jaar oud, maar op de lange 

termijn is een jongere auto wenselijker en dat 

is gebeurd. Geweldig. 

En onlangs heeft een anonieme giftgever een 

envelop met geld in de brievenbus gegooid! 

Wauw. 
 

Vakantie 

Dit jaar zijn we naar “onze” camping in Noord 

Italië afgereisd, waar we weer heerlijk konden 

ontspannen. Omdat het weer ging omslaan, 

zijn we eerder naar huis gegaan, waar we 

thuis de vakantie hebben voortgezet. 
 

Planning 

Komende tijd houd ik mij bezig met de 

budgetten voor zowel het kantoor als voor de 

zendingswerkers. Dit is een grote klus, maar 

ook leuk om te doen. Het bepaalt je opnieuw 

bij de (levens)omstandigheden van elke 

zendingswerker en dit wordt omgezet in 

cijfers. Als blijkt dat de uitgaven meer gaan 

stijgen dan de inkomsten, dan volgt overleg 

met zowel de zendingswerker als met de 

thuisfrontcommissie om een plan te maken 

om de uitgaven dekkend te krijgen. Op 10 

oktober is er een zendingszondag in mijn 

gemeente in Apeldoorn, waar ik een kleine 

presentatie ga geven en de vorige directeur, 

Diederick, spreekt. Een ECM onderonsje.  
 

Kids 

Sifra is begonnen met haar opleiding 

binnenhuisarchitectuur en Sarah zit nu de 

tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

 

Sharon krijgt volgend jaar gezinsuitbreiding 

of anders gezegd „ik 

word opa!’ Een 

nieuwe fase breekt 

aan! Leuk. 
 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie giften en betrokkenheid. 
 

Hartelijke groet van 
Warren Bakker 
IJsselstraat 107 
7333 HL  Apeldoorn 

Email:    warrenbakker@hotmail.com 
Website: http://www.ecmnl.nl/warren

 

Vakantie Iitalië - omgeving Como 
meer 

Ontwikkelingen 

31 juli en 7 augustus was er een uitzending via de radio voor het Jongerencentrum in 

Moosburg – Oostenrijk waar Jacqueline Stolk werkt. Op www.ecmnl.nl/stolk kunt u meer 

lezen over dit project en doorklikken naar de uitzendingen. 

Verder wordt er op kantoor gewerkt aan een nieuw communicatieplan met daaraan 

gekoppeld een vernieuwde website. 
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