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Jacqueline Stolk (32) kan als geen ander enthousiast vertellen over haar
werk onder Oostenrijkse jongeren in het zuidelijke Karinthië. Ook na
een lange dag werken spreekt ze met warme betrokkenheid over de
problematiek onder de jongeren en struikelt ze haast over haar woorden als
ze vertelt over het binnenkort te openen jeugdcentrum. Maar één ding kan
ze nog beter dan enthousiast vertellen over jongeren: naar ze luisteren.
“Veel Oostenrijkse jongeren ervaren dat hun ouders niet naar ze luisteren”, vertelt Jacqueline.
“Als naoorlogse generatie hebben hun ouders geleerd te vechten voor een baan. Ze hebben
veelal twee banen om hun standaard hoog te houden en hebben geen tijd voor hun kinderen.
Bovendien snappen ze hun kinderen niet. Ze verwennen hun kinderen en laten ze los, maar
hebben tegelijk torenhoge verwachtingen van de in hun ogen luie kinderen.”
Het Oostenrijkse zelfmoordpercentage onder jongeren is één van de hoogste in Europa.
Jacqueline snapt dat wel. “Het is gebleken dat vooral rond de jaarlijkse rapportuitreiking het
aantal zelfmoorden omhoog schiet. Zo bang zijn veel jongeren dat in de ogen van hun ouders
hun cijfers niet hoog genoeg zijn.”
Er is veel eenzaamheid onder Oostenrijkse jongeren. Volgens Jacqueline wordt dat in de hand
gewerkt door het hoge werkloosheidspercentage onder jongeren. “Jongeren hebben van huis
uit niet geleerd te communiceren over wat ze bezighoudt. Als ze dan geen werk hebben en
veel thuis zitten, gaan ze op Facebook en sms-en ze wat en wordt het persoonlijke contact nog
minder. Het is moeilijk deze jongeren te motiveren om iets te ondernemen. Het liefst begeven
ze zich alleen onder mensen op een feestje met harde muziek en veel drank.”

‘‘Je moet een jongere niet in de kerk stoppen,
dan rent hij hard weg’’
Jacqueline zoekt deze jongeren graag op. “Het evangelie heeft deze jongeren veel te bieden,
zoals zelfvertrouwen en de richting en grenzen waar ze onbewust naar op zoek zijn. Maar je
moet een jongere niet in de kerk stoppen, dan rent hij hard weg. We hebben als kerk te lang
gezegd: ‘Kom maar naar ons toe, dan helpen we je wel.’ Jezus leert ons dat het andersom moet.
‘Toen ik honger had, gaf jij mij te eten.’ We moeten dus hulp aanbieden waar jongeren hulp
zoeken.” Daarom gaat Jacqueline naar scholen om te vragen wat de problemen zijn, vraagt ze
in dorpen hoe jongeren het leven daar ervaren en knoopt ze op feestjes een praatje aan. “Dat
gaat makkelijker als ze één of twee biertjes op hebben.”
Binnenkort komt er een ontmoetingsgelegenheid bij, een jeugdcentrum in Moosburg.
Opererend vanuit een lokale evangelische kerk ontdekte Jacqueline dat een charismatische
jeugdleidster van de katholieke kerk ook naar een dergelijk centrum op zoek was en zo
werden de handen ineengeslagen. Via EO Metterdaad werd er geld voor opgehaald en nu
de burgemeester een locatie garandeert, gaat het snel. “In het centrum kunnen de jongeren
chillen, computerspelletjes spelen, darten en als ze willen een praatje met ons aanknopen. In
het jeugdcentrum krijgen de jongeren ruimte om hun eigen cultuurtje op te bouwen en om
zichzelf te zijn. Het is mijn verlangen dat ze de God leren kennen die van ze houdt zoals ze
zijn!”
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‘Het evangelie...
... heeft deze jongeren veel te
bieden. Zoals zelfvertrouwen en
de richting en grenzen waar ze
onbewust naar op zoek zijn.’
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Zoeken
naar zin in
Slovenië
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Nick Vujicic, een Australiër van Servische afkomst, werd geboren zonder armen
en benen. Hij leverde een zware persoonlijke strijd om dat vreselijke gegeven een
plaats in zijn leven te geven, maar uiteindelijk vond hij Jezus. Nu vertelt hij overal
waar mogelijk het evangelie.
Zijn bezoek aan Slovenië begin april was het grootste evangelisatie-evenement in
de geschiedenis van het kleine land. In grote hallen pakten massa’s mensen zich
samen om te luisteren naar zijn levensverhaal en het evangelie dat hem redde.
André Strobos, vanuit het ECM-kantoor in Nederland betrokken bij Slovenië,
maakte één van de avonden mee. “De avond was in een sporthal en in plaats
van de 1000 man waar rekening mee gehouden was, kwamen er 1700 mensen
luisteren”, vertelt hij. “Na afloop vulden tientallen mensen een formulier in omdat
ze interesse hadden meer te horen.”

‘Er is een grote honger in Slovenië’
Hoe diep het evenement wortel heeft geschoten in de levens van de mensen, kan
André nu nog niet aangeven, maar dat er vele openingen zijn in het land, is duidelijk.
“Slovenië is een klein land, maar Jezus houdt van het kleine en onooglijke en kan
door weinig mensen heel veel doen”, zegt André. “Mijn indruk is dat Slovenië veel
kan betekenen voor de Balkan, Oostenrijk en zelfs Duitsland. Er is veel potentieel.”

Kruisen
Vujicic’ optreden sloeg zo aan omdat vele Slovenen zich konden vinden in zijn
zoektocht naar de zin van het leven, vertelt Sebastian Forjan, die samen met zijn
vrouw Gloria in het stadje Radovljica voor ECM werkt. Allereerst omdat de groeiende
welvaart in het land voor velen niet levensvullend blijkt te zijn. “Slovenië is een
ontwikkeld land, vergelijkbaar met Oostenrijk”, vertelt Sebastian. “Het land wordt
steeds meer westers en de mensen verlangen naar materiële zaken. Ze denken dat
dat geluk brengt. Vaak blijkt het echter leeg te zijn.”
Ook uit de rooms-katholieke traditie halen de Slovenen weinig zingeving meer.
“Als je Slovenië bezoekt, denk je dat de mensen heel religieus zijn. Overal langs
de weg zie je kruisen en andere katholieke tekens. In de praktijk blijkt daar echter
weinig van”, zegt Sebastian, die dat helaas zelf moest ondervinden in zijn familie
toen hij en zijn moeder zich bekeerden. “De meesten lezen zelf nooit in de Bijbel
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Begin april trok evangelist Nick Vujicic, een man zonder armen
en benen, langs vijf steden in Slovenië om zijn verhaal te doen. 18.000
mensen kwamen eropaf en hoorden kraakhelder het evangelie. Dat
enorme animo vertelt eigenlijk alles. Veel Slovenen zijn op zoek.
Op zoek naar zin.

Wat is het DNA
van de kerk?
Wat is de kerk? Wat doet de
kerk? Het zijn essentiële vragen, of zo’n kerk nu in Nederland staat of in Slovenië, of
het nu een gemeente is met
het doopwater nog achter
de oren of een gemeente die
kromloopt van de traditie.
Tijdens een speciale bijeenkomst genaamd ‘Hart
voor Slovenië’ die ECM op
13 oktober organiseert doet
Jos Douma, auteur en predikant te Haarlem, zijn gedachten over deze vraag uit
de doeken. In het licht van
de jonge, ontkiemende gemeenten in Slovenië spreekt
hij over gemeentestichting
en kerk-zijn. “Gemeentezijn wordt vaak als saai ervaren, gemeentestichting is
veel spannender. Ik denk
zelf dat er geen tegenstelling
is. Het gemeente-zijn bestaat
uit een pastorale, een diaconale, een spirituele én een
missionaire dimensie. Traditionele gemeenten zijn vaak
sterk in die eerste drie dimensies, nieuwe gemeenten
in de laatste. Beide moeten
alle dimensies verdiepen.”
(zie kader pagina 6)
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Hart voor Slovenië is bedoeld
om christenen met een hart
voor Slovenië te betrekken
bij het bereiken van de Slovenen met het evangelie.
Naast ds. Jos Douma (zie
foto) zal zijn neef Jos Douma,
HM Ambassadeur in Slovenië, spreken, evenals het
zendingsechtpaar Sebastian
en Gloria Forjan. Zie voor
meer informatie en aanmelding www.ecmnl.nl/slovenie.

en over God wordt doordeweeks niet gesproken. Toen ik christen werd
en daarover begon te spreken, werd ik zelfs raar aangekeken in mijn
katholieke familie.”
Aangezien welvaart en traditie niet bij machte zijn de honger van de
Slovenen te stillen, zoeken ze het ergens anders. In allerlei vormen van
spiritualiteit en bijgeloof bijvoorbeeld. Of ze geven het op: Slovenië is
een land met één van de hoogste aantallen zelfmoorden.

Vurig
Gezien deze context is het niet verrassend dat de frisse, hoopgevende,
werkelijk zinnige boodschap van Vujicic zo aansprak. Toch stonden de
Slovenen na afloop niet met bosjes in de rij om gedoopt te worden. Het
‘echte’ zendingswerk is een kwestie van een lange adem, van duurzame
relaties, van veel geduld.
“Er is een grote honger”, zegt André, “maar in een individuele samenleving
als de Sloveense laten mensen zich moeilijk overhalen om te kiezen voor
het evangelie. Ze durven hun leven niet uit handen te geven.”
Dat beaamt Sebastian. “We hebben alle geïnteresseerden na het
evenement van Vujicic benaderd en dat gaf wisselende resultaten. Bij
zo’n massabijeenkomst is alles anoniem. Als je de mensen dan later belt,
zijn ze vaak huiverig. ‘Wat gebeurt er nu, moet ik ergens aan meedoen?’
Slovenen stellen zich maar tegenover weinigen open op. Daarom is het
belangrijk langzaam relaties op te bouwen.”
Sebastian is daar samen met Gloria mee bezig in Radovljica, waar ze een
gemeente willen stichten. Momenteel leiden ze een jeugdgroep en een
bijbelstudie en begin volgend jaar hopen ze met zondagse diensten te
beginnen. “Het is één van de zes of zeven gemeentestichtingsprojecten
in Slovenië”, vertelt Sebastian. “Het is onze droom dat er een groep
ontstaat die vurig God volgt. Geen kerk van passieve leden, maar actieve,
hongerige leden. Een gemeente die iedere dag actief is. Een groep
mensen die herkend wordt in de stad. En gemist, als die zou verdwijnen.
Christenen die elke dag weer in hun eigen omgeving het evangelie
verspreiden. Wij hopen dat er op steeds meer plaatsen in Slovenië zulke
gemeenten zullen ontstaan. Dan zijn er geen zendingswerkers meer
nodig.”

André Strobos: ‘Slovenië is een klein land,
maar Jezus kan door weinig mensen heel veel
doen’ Sebastian en Gloria Forjan: ‘Onze droom is
dat er een groep christenen ontstaat die vurig
God volgt’
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Project in de picture:

		Nieuw kerkgebouw Limoges

De Baptistengemeente in het Centraal-Franse Limoges is de laatste jaren flink gegroeid.
Goed nieuws! Maar nu er ’s zondags met moeite een stoel te vinden is en de kinderen in
de keuken bijeenkomen, is het hoog tijd voor een nieuw gebouw. Dan kunnen er weer
met goed fatsoen mensen uitgenodigd worden. Want de gemeente groeit graag door.
Frankrijk is dunbezaaid met toegewijde christenen. Veel kleine gemeentes
hebben dan ook moeite om staande te blijven. Ook de in de tachtiger
jaren ontstane gemeente in Limoges heeft een flink aantal jaren in het slop
gezeten. Dat verval is in het gebouw terug te zien: de muren zijn grauw
en vertonen scheuren. En nu het goed gaat en de gemeente groeit, is er
dus ook nog amper ruimte. Na de dienst zit er niets anders op dan snel het
gebouw te verlaten. “Niet bepaald een gebouw van ‘hartelijk welkom, we
hebben op je gerekend!” aldus David Lem, die met zijn vrouw Magda de
gemeente sinds drie jaar versterkt.
De gebouwencommissie van de gemeente heeft een gebouw op het oog
die verdere groei mogelijk zou maken. De gemeente zal financieel bijdragen
wat ze kan, maar met de grote groep leden die van een uitkering rond
moet komen, is de draagkracht beperkt. De gemeente zou een hypotheek
van maximaal 1.000 euro per maand kunnen betalen, maar dan moet het
huidige gebouw voor een goede prijs verkocht worden en moet er een
bedrag van 30.000 euro voor de aankoopsom voor het beoogde gebouw
gevonden worden. De gemeenteleden zouden kunnen voorzien in de helft
van dit bedrag.

Hart voor Europa:

Christengemeente

Wilt u bidden voor een goede verkoopprijs van
het huidige gebouw? En overwegen om een
bijdrage in de aankoopsom te leveren? Dat
kan door een gift over te maken aan ECM (ING
254997) onder vermelding van ‘kerkgebouw
Limoges’.

Bringenborg

Voor het werk van ECM-Nederland is de steun van gemeenten in eigen
land onontbeerlijk. Neem de Christengemeente Bringenborg uit Gendringen.
Deze gemeente steunt Jacqueline Stolk in Oostenrijk. Walter Hobelman
vertelt over het hart van zijn gemeente voor zending en Europa.
Toen Jacquelines thuisgemeente ophield te bestaan, moest ze op zoek naar
een andere ondersteunende gemeente. Ze kwam terecht bij de gemeente
van haar zus. “We kenden Jacqueline al en ze had al een paar enthousiaste
presentaties gegeven over haar werk”, zegt Walter. “Ze doet geweldig werk in
het Koninkrijk dus de keuze om haar te ondersteunen was snel gemaakt!”
De Bringenborg heeft veel jeugd, wat zorgt voor een leuke wisselwerking
met het jongerenwerk van Jacqueline. “Je merkt dat Jacqueline de jeugd aan
weet te spreken. Daarnaast wakkert ze met haar enthousiasme ook bij de
rest van de gemeente het vuur aan om na te denken over missie.”
De gemeente is ook betrokken bij enkele andere zendingsprojecten over
de hele wereld, zoals sponsoring van Oegandese kinderen (zie foto). Maar
ze zijn er zich bewust van dat Europa ook zendingsgebied is. “Jacqueline
heeft de nood in Oostenrijk duidelijk gemaakt. Toen ik dat hoorde, dacht
ik: ‘Tsjonge, nooit geweten dat er in Europa zo’n groot ‘braakliggend’ terrein
ligt.’” Alhoewel het best even wennen is om verantwoordelijk te zijn voor
iemand die in het buitenland woont, is de gemeente blij dat ze Jacqueline
en haar werk kunnen ondersteunen.

Visie: “En zij bleven volharden bij het onderwijs
van de apostelen en de gemeenschap, het breken
van het brood en de gebeden.” (Hand. 2:42) Leden:
120 Website: www.bringenborg.nl
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Het evangelie biedt houvast
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kort nieuws • Nieuwe (kandidaat-)zendingswerkers
We zijn erg blij met nieuwe mensen met een hart voor Europa!
Hendrik en Gerda Herrera (zie foto) zijn in april door het ECMbestuur aanvaard als kandidaat-zendingswerkers. Ze zijn begin
augustus met hun drie dochters naar Spanje vertrokken om in
de buurt van Barcelona aan de IBSTE Bijbelschool te studeren.
Daniël en Inge Malschaert hopen begin dit schooljaar met hun
drie kinderen naar Tramore in Ierland te vertrekken om zich bij
het ECM-team ter plaatse te voegen. Harold en Jorinde Meerveld
doen gemeentestichtingswerk in Maastricht en zijn net als de
Malschaerts met blijdschap door het bestuur aanvaard.

Steun het ECM-werk.
Geef uw gift via: ING 254997
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 sinds 1904 kernbegrippen bij ons. | ECM
heeft ruim 160 werkers in 17 verschillende landen,
waaronder 41 vanuit Nederland | ECM wordt volledig
gefinancierd vanuit giften | Europa Info is een
uitgave van: ECM-Nederland, Postbus 861,
7400 AW Deventer, 0570-637537 | ecmnl@ecmi.org
| www.ecmnederland.nl | Redactie: Rianne Bonk,
Jordi Kooiman, Hans Kuijpers, Frivista | Foto’s: eigen
beheer en www.shutterstock.com | Ontwerp: Frivista |
Giften: ING 254997, belastingaftrekbaar.
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Agenda • Hart voor Slovenië | Jos Douma en Jos Douma
13 oktober
ECM organiseert op 13 oktober de bijeenkomst ‘Hart voor
Slovenië’ in het kerkgebouw van de GKv in Zoetermeer. De
avond is bedoeld om christenen met een hart voor Slovenië
direct of indirect te betrekken bij het bereiken van de Slovenen
met het evangelie. Sprekers: ds Jos Douma, auteur en predikant
te Haarlem, drs Jos Douma, HM Ambassadeur in Slovenië en

Sebastian en Gloria Forjan, Sloveense zendingswerkers
in eigen land. Info en opgeven: www.ecmnl.nl/slovenie.
Agenda • ECM StepRace
22 oktober
Jong en oud zal 22 oktober in en rond Deventer
steppen voor Europa. Zie de stepkaart in deze uitgave
en kijk op www.ecmnl.nl/steppen.

