Beste vrienden,
Dankbaar, want het kan ook zonder stress
Nadat half september de werkdruk door
deadlines en vele afspraken toenam,
was de stress begin december opeens
zo goed als weg. Ik had de tijd om van
advent te genieten. Het weer was nogal
herfstachtig en daarom besloot ik om
elke dag kerstliederen te spelen op de
dwarsfluit, de trombone en de gitaar. Het
herinnerde me aan mijn tijd op de
Bijbelschool, waar we de adventstijd elke
dag op de trap in ons 'Gästehaus'
vierden.
Op 16 december had ik mijn eerste
'kerstfeest': kerst met de jeugd.Ik had
zelf nauwelijks iets hoeven voor te
bereiden, want een klein team van
jongeren had alles goed georganiseerd.
Wow, fantastisch! De avond was mooi
en verliep in een devote sfeer. Iedereen
kreeg een cadeau. Maar de pakjes
waren niet het belangrijkste. We hebben
van elkaar genoten en van het feit dat
we een mooie groep zijn, die elkaar
helpt. Dat hebben we ook bij het
opruimen en het schoonmaken naderhand beleefd. Iedereen droeg zijn
steentje bij.
Dankbaar, want het is mijn beslissing
De zondag erna gingen we 's ochtends
naar de kerk en hoorden een
bemoedigende preek over dankbaarheid.
Dankbaarheid is een beslissing die je
maakt en die bij het christelijke leven
hoort. Het is een manier van leven: in
plaats van klagen over wat je niet hebt,

een dankend applaus van de jongeren

mag je dankbaar zijn voor de zegeningen. Vooral omdat we mogen weten
dat God alles in Zijn hand heeft. Daaraan
moest ik denken toen ik 's middags in de
regen vertrok voor het kerstfeest met de
daklozen in Linz. Ik miste de sneeuw
voor het magische kerstgevoel, maar het
is uiteindelijk elke dag van het jaar kerst,
want Jezus is mijn redder!
Dankbaar, want zij zijn dankbaar
We waren voor het kerstfeest voor
daklozen uitgenodigd omdat één van de
twee kerken waar ik het jeugdwerk leid
geen eigen kerstfeest wilde vieren, maar
een prachtig feest voor anderen wilde
ondersteunen. Onze jeugdgroep heeft
geholpen om van tevoren shampoos en
deodorants
te
verzamelen
voor
www.hoffnungfuerjeden.com, zodat er
kleine kerstpakketjes voor de daklozen
konden worden gemaakt. Op de avond
zelf hielp ook een aantal jongeren mee.
De zaal was vol en het was een beetje
chaotisch: technisch liep het niet
helemaal zoals gepland, sommige
daklozen waren niet gewend aan het
stilzitten en stonden steeds weer op,
anderen praatten tijdens het programma
gewoon met hun buurman en sommigen
hadden hun hele hebben en houden in
tassen en plastic zakken meegenomen.
En toch... tóch was deze viering voor mij
dit jaar het beste kerstfeest, omdat de
mensen dankbaar waren en het tijdens
de viering begon te sneeuwen, zodat het
een authentiek feest was!
Dankbaar voor wat God heeft gedaan
Ook in de jeugdgroep is er reden om
dankbaar te zijn. De meesten dragen
met hun persoonlijkheid en talenten hun
steentje bij. We hebben de jongeren
laten zien hoe je een bijbelstudie
voorbereidt. Nu zijn ze begonnen om de
Filippenzenbrief voor te bereiden, door
zelf met input hiervoor te komen. De
onderlinge relaties zijn sterker geworden.
Sommige jongeren hebben door de doop
laten zien dat ze hun dagelijkse leven
met Jezus willen leven. Een aantal
jongeren worstelt met ernstige problemen, maar we konden ze steeds weer
bemoedigen.

European Christian Mission
februari 2017

"Ik wens dat mijn jongeren
verder zullen groeien in hun
persoonlijkheid en talenten"

verlangt

Oostenrijk

echte dankbaarheid

Workshop Bijbelstudie

kerstfeest van de jeugd

Met elkaar de eten tijdens kerst

Wij hadden een witte kerst

De puberteit is voor velen een
emotionele achtbaan, waarin ze
hun oriëntatie en zekerheid
kunnen verliezen. Het is mooi om
te zien dat ze hun vragen stellen
en open naar antwoorden zoeken.
We hebben het afgelopen jaar
over Daniëls profetieën in de Bijbel
gesproken; dat het einde van de
wereld misschien niet zo ver in de
toekomst ligt als we tot nu toe
dachten. We hebben echter ook
gezien dat God uiteindelijk alles in
Zijn hand heeft en dat we Hem
kunnen vertrouwen. Daar ben ik
dankbaar voor.
Dankbaar voor het nieuwe jaar
Deze
dankbaarheid
wil
ik
meenemen in het nieuwe jaar. We
beginnen het jaar namelijk met de
vraag: waar ben ik dankbaar voor
en wat wens ik mezelf voor 2017?
Terugkijkend op 2016 zie ik dat
God mij heeft geholpen toen ik
met ziekte, stress of financiële
beperkingen kampte. Keer op keer
gaf Hij me wat ik nodig had. Dat
daagt me uit om in het nieuwe jaar
God te vertrouwen en dankbaar te
zijn voor wat Hij in 2017 heeft
gepland. Ik hoop aan het einde
van het nieuwe jaar met Psalm
40:4 te kunnen zeggen: "Daarom
zing ik een nieuw lied, een
danklied voor hem, onze God. Alle
mensen moeten horen dat Hij mij
heeft gered. Dan krijgen ze
eerbied voor de Heer, dan zullen
ze op Hem vertrouwen."

Kerstviering

Dankbaar in de toekomst kijken
In het nieuwe jaar zal ik een aantal
veranderingen meemaken. In de
zomer is de eerste termijn als
jeugdleider in Linz voorbij en moet
ik beslissen of ik blijf of niet.
Omdat het werk erg goed vordert
en mijn heimwee naar Karinthië
steeds sterker is geworden, heb ik
besloten om niet in Linz te blijven,
maar in de zomer naar Karinthië
terug te keren. Ik zal echter nog
één schooljaar lang één tot twee
keer per maand in Linz zijn om de
jeugd te ondersteunen.
Vanaf januari heb ik mijn oude
parttimebaan als diëtist in het
ziekenhuis Waiern in Karinthië
terug. Ik zal dus het eerste halfjaar
elke week twee tot drie dagen in
Karinthië zijn en de rest van de
week in Linz. Dat betekent vele
uren in de auto. De verandering is
tegelijkertijd een bemoediging en
een uitdaging, die ik van harte
begroet.
Groeten

Jacqueline
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