Beste vrienden,
Het is niet lang geleden dat ik jullie
schreef.
Maar
mijn
bediening
is
momenteel volop in ontwikkeling en
daarmee ook mijn ondersteuningsvraag
aan jullie. In deze nieuwsbrief praat ik
jullie graag bij.
Afronding jeugdgroep Linz
De vorige keer schreef ik al dat we met de
jeugdgroep in Linz steeds toegewerkt
hebben naar hun zelfstandigheid. Van ‘ik
doe, jij kijkt’, zijn we via ‘ik doe, jij helpt’ in de
fase ‘jij doet, ik help’ beland. Nu is het
vervroegd tijd voor de laatste fase; ‘jij doet, ik
kijk’. In december hebben we de frequentie
van mijn bezoeken aan Linz al terug kunnen
schroeven naar eens per maand en na de
voorjaarsvakantie in februari zal ik alleen nog
op oproepbasis beschikbaar zijn voor advies.
Peter, die het stokje van me over heeft
genomen, wilde dit alleen doen als er een
team was van jongeren om het jeugdwerk
samen mee te dragen. Er is nu een groep
van vijf jongeren die samen met Peter het
leiderschapsteam vormen. De laatste keer
dat ik in Linz was, dacht ik ‘Wat doe ik hier
eigenlijk?’ Die gedachte deed me best een
beetje pijn, het is toch een beetje mijn ‘kindje’
waar ik afscheid van moet nemen! Maar ik
werd er vooral blij van, wat mooi dat de
missie geslaagd is.
Het diëtistenwerk breidt zich uit
Nu ik het jeugdwerk in Linz kan afronden,
heb ik voldoende tijd om als diëtist te
werken.
Momenteel
heb
ik
twee
deeltijdbanen, waarvan één een tijdelijke is
tot 2019. De andere is een vast contract.
Daarnaast heb ik een begin gemaakt aan het
werken als zelfstandige. Zo draai ik
momenteel een project waarin ik in vier
locaties van een jeugdinternaat het
keukenpersoneel en de leidinggevenden
coach in het toewerken naar een gezondere

Ik met mijn trombone

menukaart. Het jeugdinternaat heeft behalve
deze vier locaties in Karinthië, locaties door
het hele land. Hier zou in de toekomst dus
nog veel meer werk uit kunnen komen. Mijn
streven is om in 2019, wanneer één van de
twee deeltijdbanen tot een einde komt, naast
mijn andere baan de kost te kunnen
verdienen met mijn eigen praktijk. Ik geniet
van mijn werk als diëtist en de relaties die ik
ermee opdoe.
Passie voor jeugdwerk
Mijn passie voor jeugdwerk is onverminderd.
Ik blijf me inzetten voor het landelijke
jeugdwerk binnen een leidersteam vanuit de
Evangelische Alliantie. Afgelopen jaar
hebben we een pilot basistraining voor
jeugdwerkers gedraaid, waaraan vijftien
deelnemers uit heel Oostenrijk hebben
deelgenomen. Wegens succes blijven we
deze basistraining aanbieden aan nieuwe
groepen jeugdwerkers en bieden we
daarnaast een vervolgtraining aan. Op dit
moment is het vaak zo dat waar de
jeugdleider wegvalt, het jeugdwerk uiteen
valt. Jeugdleiders moeten dus getraind
worden in het doorgeven van het stokje en ik
vind het gaaf dat ik mijn ervaring hiervoor in
kan zetten. Naast de training die we ze
bieden, koppelen we elke jeugdleider ook
aan een mentor uit het leidersteam. Er zijn
gelukkig weer flink
wat
vrouwelijke
jeugdleiders die een training volgen, maar er
zijn weinig vrouwelijke mentors. Mijn
beschikbaarheid als mentor komt dan ook
erg goed van pas. Mijn rol in het leidersteam
is onbetaald, maar het spreekt voor zich dat
ik er behoorlijk wat onkosten voor maak. Als
de continuïteit van jeugdwerk in Oostenrijk u
aan het hart gaat, kunt u overwegen bij te
dragen aan deze onkosten.
Terug in Karinthië
Nu ik niet vaak meer naar Linz hoef, wordt
mijn woning in Tiffen steeds meer mijn
‘thuis’. Nu is de tijd gekomen dat ik
daadwerkelijk kan gaan bouwen aan mijn
werk en leven hier, mijn vriendschappen en
mijn missie. Ten diepste is de reden dat ik
naar Karinthië teruggekeerd ben, dat ik mijn
getuigenis aan de mensen hier wil geven. Ik
ken vele van hen al lang. Ze zijn me dierbaar
geworden. Ik zou zo graag zien, dat ze door
alle tradities heen, de ware boodschap zullen
begrijpen. In dit kleine dorp (Tiffen telt zo’n
500 inwoners) kent iedereen iedereen en
wordt er dus goed op je gelet. De verleiding
is dan groot om ‘water bij de wijn te doen’,
omdat men overal wel wat van vindt. Ik heb
jullie gebedsondersteuning hier heel hard in
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“Ten diepste is de reden dat ik naar
Karinthië teruggekeerd ben, dat ik
hier mijn getuigenis wil geven.”

verlangt

Oostenrijk

Protestants-evangelische kerk in Waiern

Afscheid van de jeugd in Linz

Diploma-uitreiking voor de jeugdwerkers

De woonkamer van het dorp...

nodig! Ik ben hier geen typische
zendingswerker, maar ‘gewoon’ een
actief gemeentelid. De protestantsevangelische kerk waar ik lid van ben,
heeft een goede samenwerking met
de andere kerk die het dorp rijk is, de
rooms-katholieke kerk. Ze organiseren samen veel activiteiten in het
dorp. De kerken staan dan ook goed
bekend bij de dorpsbewoners, wat
een goede ingang biedt voor
gesprekken of het aanbieden van
nieuwe activiteiten. Mogelijk zullen we
vanuit de kerk in de toekomst een
bijbelgesprekskring of een kinderprogramma aan gaan bieden. Ik werk
daar dan graag aan mee! Eerst maar
even de gemeente goed leren kennen
en zij mij. Via het muziekkorps waar ik
trombone in speel, ken ik veel
mensen in het dorp en in aangrenzende dorpen. Ook ben ik – net
als het halve dorp – met regelmaat in
het dorpscafé te vinden, twee huizen
verderop. Dat café functioneert zo’n
beetje als woonkamer van het dorp;
dé ontmoetingsplek. In al die
contacten weet men dat ik christen
ben en deel ik zo – bewust of
onbewust – in groeiende mate het
evangelie.

Ik vind het erg bijzonder om op deze
manier iets voor het gezin te
betekenen.

Persoonlijk
Afgelopen juni is mijn beste vriendin,
Evelyn, gestorven. Ik kende haar al
zo’n tien jaar, we zaten op dezelfde
muziekvereniging. Evelyn was traditioneel katholiek en is zo’n vier à vijf jaar
geleden met haar man tot levend
geloof gekomen. Toen ik in Linz
woonde, bleef de vriendschap en
logeerde ik steeds bij haar en haar
gezin wanneer ik in Karinthië was.
Evelyn kreeg borstkanker, wat zich
later helemaal uitzaaide. Ze was
jarenlang ziek, toch is het het laatste
half jaar nog snel gegaan. Aan mijn
verdriet om haar overlijden zit een
gouden randje. Evelyn en haar man
hebben me gevraagd om na haar
overlijden als een soort nanny voor
hun twee kinderen te zijn. Eens in de
week ben ik bij hun dochter van 13 en
zoon van 11 en help ik hen
bijvoorbeeld met hun huiswerk en
kook ik voor ze. Ook ondersteun ik
hun vader door de kinderen wel eens
van school te halen of op te passen
en maak ik vaak een praatje met ze.

Frohe Weihnachten
und ein gesegnetes neues Jahr!

Veranderde ondersteuningsvraag
Ik eindig mijn nieuwsbrief waar ik mee
begon. Mijn bediening is in het
afgelopen jaar volop ontwikkeld; geen
plaatselijk jeugdwerk meer, wel
landelijk jeugdwerk. Van zendingswerker naar actief gemeentelid met
een onveranderde motivatie voor het
delen van het evangelie op een plek
waar dat zo hard nodig is. Ik krijg
voldoende inkomsten uit mijn werk als
diëtist om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien. Mocht u op dit
moment nog mijn fonds ondersteunen, dan vraag ik u om te
overwegen uw gift om te zetten naar
een gift voor ‘fonds Oostenrijk’. Hieruit
kan ik onkosten declareren die ik
maak voor het landelijk jeugdwerk.
Daarnaast vraag ik u mee te blijven
leven en zal ik dus nieuwsbrieven
blijven schrijven. Gebed is namelijk
onveranderd onmisbaar om het
evangelie te laten landen in de
hongerige Oostenrijkse harten. Dank
voor uw steun in welke vorm dan ook!

Jacqueline
COLOFON

voorbeelden

“Er wordt hier goed op je gelet. Dat biedt openingen om je
motivatie te delen waarom je bepaalde dingen wel of niet doet.”
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