Klaagliederen 3:23

Beste vrienden,
Na mijn laatste brief waarin ik schreef dat
ik weer terug ben in Karinthië, is mijn
leven héél erg veranderd. Ik ben nog
steeds met jongeren op stap, ook al is het
niet meer zo intensief. Over de vele
veranderingen in mijn leven en wat die
voor mij als zendingswerker bij ECM
betekenen wil ik jullie graag informeren.
Dankbaar voor het
begeleiden van de tieners
De zomervakantie is voorbij en de voorbereiding op de Confirmatie is begonnen. In
de Lutherse kerk, die een staatskerk is, is de
Confirmatie een belangrijke gebeurtenis in
het leven van jonge mensen. Je zegt ‘ja’
tegen het geloof in Jezus Christus en je
bereidt dat nauwgezet voor met de
jeugddiaken, de andere deelnemers (en de
ouders).
Afgelopen schooljaar heb ik als medewerkster van een klein team de tieners mogen
begeleiden. We hadden een ontmoetingszondag, een wekelijkse tienergroep, we zijn
op winterkamp geweest en we sloten de
voorbereidingen af met een grote quizavond
waar ook de ouders bij waren. Eind mei
wordt in de kerk de Confirmatie gevierd.
Bijna alle tieners hebben ‘ja’ gezegd. We
hopen en bidden dat deze jonge mensen de
persoonlijke beslissing met hun hart hebben
gemaakt en dat het geloof in Jezus verder
mag uitwerken in hun leven.
Met dankbaarheid
nieuwe collega’s begroeten
Met het aanbreken van het nieuwe schooljaar is ook een nieuwe episode begonnen.
We hebben nieuwe jeugddiakenen; een jong
echtpaar, Salome en Jonathan, afkomstig uit

Duitsland. Salome leidt nu bij ons in de kerk
de Confirmatie-tienergroep en zij wil graag
een jeugdgroep als voortzetting van deze
groep in het leven roepen. Jonathan zal zich
regionaal voor het jeugdwerk inzetten met de
bedoeling om de verschillende tiener- en
jeugdgroepen in een netwerk te verenigen.
Het doel is allereerst een netwerk binnen de
Lutherse kerk op te bouwen, maar
uiteindelijk ook een interkerkelijk netwerk te
ondersteunen.
Met dankbaarheidmijn ervaring
doorgeven (Coaching Waiern & Yls)
Op dit moment staan Jonathan en Salome
voor heel veel nieuwe uitdagingen: de
kerkgemeenschap is nieuw, ze leren het
tiener- en jeugdwerk kennen en moeten de
Oostenrijkse cultuur gaan ontdekken. Ik mag
hen met mijn interculturele ervaring en mijn
ervaring als jeugdwerker coachen.
Het doorgeven van mijn ervaring als
jeugdwerker is iets wat ik na het afscheid van
de jeugdgroep in Linz op mijn hart heb. Dat
is ook de reden waarom ik het nationale
team van Young leaders Summit nog steeds
ondersteun. Eind november hebben we een
weekeinde met de jeugdleiders waarin we
jonge leiders willen bemoedigen om door te
gaan, ook al staan ze soms erg alleen in hun
verantwoordelijkheden.
Met dankbaarheid terugkijken
Mede door uw ondersteuning (zowel door
gebed als financieel) is het jeugdwerk in
Oostenrijk mogelijk gemaakt. Ik mocht in de
laatste jaren steeds weer het motto van
Martin Luther King volgen: “Bid alsof al je
werk niets helpt en werk alsof al je bidden
niets helpt.”
God vraagt 100% inzet, maar verwacht ook
100% vertrouwen. Dat was niet altijd
gemakkelijk en het zal ook in de toekomst
telkens weer een innerlijke strijd vergen,
maar ik mag weten: “Genadig is de HEER…
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!“ (Klaagliederen
3:23)

Jac & Peter met oom & tante

Hartelijk dank aan iedereen die sinds 2003
trouw deze dagelijkse strijd met mij is
aangegaan en het jeugdwerk heeft ondersteund. Jullie hebben het mogelijk gemaakt
dat jongeren met Jezus leven, van Hem
getuigen en nu zelf meewerken in Gods
koninkrijk. Voor mij begint er, nu Salome het
jeugdwerk in de kerk overneemt, een nieuwe
fase.
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„Genadig is de HEER…
Elke morgen schenkt
hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!“

voorbeelden

Salome Gebhardt - de jeugddiaken

De jeugddienst

De jongeren die konformation doen

Jongeren krijgen zegen bij hun konformation

Oostenrijk verlangt jonge christenen en sterke leiders
die bemoedigd worden om op God te vertrouwen.
Dankbaar voor mijn familie
Mijn leven is duidelijk veranderd van
zendingswerker naar ‘normaal’ actief
lid van de kerk. Ik werk fulltime als
diëtiste en help in mijn spaarzame
vrije tijd in de kerk mee. Echter niet
meer in een leidinggevende functie in
het jeugdwerk. Ik voel me verantwoordelijk voor een geheel nieuwe familie,
want wat ik bij mijn terugkeer naar
Karinthië nooit had verwacht, is
gebeurd: ik werd verliefd, heb me
verloofd, ik ben getrouwd en nu…
zwanger.
De ontmoeting met Peter heeft mijn
leven totaal op zijn kop gezet. Bij het
dorpsfeest ‘dankdag voor gewas’ eind
september 2017 waar ik met het
muziekkorps speelde, had hij mij
gezien en sindsdien naar mogelijkheden gezocht om mij beter te leren
kennen. Samen zijn we op zoek
gegaan naar wat Gods weg hierin is.
Onze christelijke achtergrond is erg
verschillend. Peter is in algemene zin
waar het de kerk betreft tamelijk
teleurgesteld; iets wat niet gemakkelijk te overwinnen is. Het uitgangspunt van ons geloof is echter niet
letten op de fouten die mensen in de
kerk maken, maar de liefde en de
trouw van onze Heer. Wilt u bidden
dat we samen een levend getuigenis
in onze eigen omgeving en voor ons
toekomstig kind mogen zijn.
Met dankbaarheid afscheid nemen
Al deze veranderingen hebben ook
een uitwerking op mijn rol als zendingswerker bij ECM. Zoveel jaren
was ik met ECM Nederland, met ECM
Internationaal en met ECM-Österreich

De konfprmation fakkeltocht

op weg om Gods rijk te bouwen. We
hebben samen veel moois mogen
zien ontstaan, maar we hebben
samen ook moeilijke tijden doorstaan.
“Heer, wat een voorrecht om in liefde
te gaan, schouder aan schouder in uw
wijngaard te staan, samen te dienen,
te zien wie U bent, want uw woord
maakt uw wegen bekend.”
(Opwekking 249)
We groeiden samen tot een familie en
die zeg je niet zo maar adieu. Ik heb
dan ook veel tijd genomen om een
beslissing te nemen. Uiteindelijk zijn
ECM en ik overeengekomen dat mijn
‘uitzending met ECM in november
2019 wordt beëindigd.
In november zal ik persoonlijk afscheid nemen van het team in
Oostenrijk. Het is evenzo mijn wens in
april 2020 in Umag persoonlijk
afscheid te nemen van het team in
Nederland en van het internationale
team. Of dat gaat lukken is nog niet
duidelijk. Ik wens iedereen Gods
zegen en dank voor het samenwerken
in Gods koninkrijk in Oostenrijk,
Europa en wereldwijd.
Groeten
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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 |
Jacqueline Stolk maakt onkosten voor
het landelijk jeugdwerk. Je kunt haar
werk steunen door een gift over te
maken via www.ecmnederland.nl/
geven of op:
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland, Deventer
o.v.v. “fonds Oostenrijk” | ECMNederland - Maagdenburgstraat 18,
7421 ZC Deventer -Nederland
0570-637537
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Aan de achterban van Jacqueline,
Jacqueline heeft bijna vijftien jaar lang met veel zegen zendingswerk verricht in
Oostenrijk. Gedreven door haar liefde voor jeugdwerk heeft ze talloze jongeren in
aanraking gebracht met het Evangelie. Met haar kennis en ervaring heeft ze een
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Oostenrijkse jeugdwerk. Later heeft ze
haar ervaring aangewend om andere jeugdleiders en jonge leiders toe te rusten.
Ik ben Jacqueline zeer dankbaar voor alles wat ze als lid van de ECM-familie gedaan
heeft en ben ervan overtuigd dat ze zich, ook nu onze wegen zich scheiden, volop zal
blijven inzetten voor de verspreiding van het Evangelie en de groei van Gods gemeente in
Oostenrijk.
Ik wil u als achterban ook hartelijk danken voor uw trouwe ondersteuning door gebed en
giften. Bij ECM hechten we veel waarde aan de zorgvuldige begeleiding van
zendingswerkers en dat staat of valt met de trouw en de steun van een achterban. U hebt
jarenlang om Jacqueline heen gestaan en daar ben ik u zeer erkentelijk voor.
In november loopt de uitzending van Jacqueline via ECM af. Haar fonds bij ECM houdt
daarmee op te bestaan. Giften die na november aan dit fonds gegeven worden, komen
ten goede aan het algemene werk van ECM Nederland.
Ik kan me voorstellen dat u met uw hart voor zending in Europa bij ECM betrokken wilt
blijven. Dat is uiteraard mogelijk. U kunt ons blijven ondersteunen door te bidden, mee te
lezen en te geven. Zie daarvoor www.ecmnederland.nl/ik-doe-mee. Neem ook gerust
telefonisch contact met ons op (0570-637537) om uw ondersteuning en een eventuele
nieuwe bestemming van uw giften te bespreken.
Hartelijk dank,

Met zegengroet,

Hans Kuijpers
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