
Op dit moment heb ik het gevoel, dat mijn 
wereld op zijn kop staat. Er wachten zo 
veel veranderingen op mij. Het project 
'Treffpunkt Leben Moosburg' hebben we 
overgedragen, mijn laatste weken in 
Karinthië zijn aangebroken en de 
organisatie van de verhuizing en het 
sabbatsjaar zijn in volle gang. 
 

We vierden het afscheidsfeest 
Treffpunkt Leben Moosburg (TLM) werd in 
2007 in het leven geroepen en na veel 
wikken en wegen begin 2014 afgesloten. 
Hierin speelden verschillende factoren mee: 
langdurige werkeloosheid van de teamleider 
en wij als team hadden geen ideeën meer 
hoe we met TLM verder konden gaan… We 
kijken dankbaar terug op de afgelopen jaren 
in Moosburg. Er waren veel hoogtepunten, 
maar er waren ook dieptepunten. We hebben 
onszelf beter leren kennen, maar eveneens 
veel mensen en nieuwe culturen (Karinthië, 
Afghanistan). Een belangrijke en mooie 
ervaring was dat God een handjevol mensen 
kan gebruiken om ter plekke iets te laten 
ontstaan. Tot ons team behoorden tien 
volwassenen en terugkijkend kunnen we 
alleen maar verbaasd zijn over alles wat we 
als team mochten beleven: samen groeien in 
geloof (gebed, bemoediging), feestjes vieren, 
het organiseren van een kinderclub, 
Teenagerarbeit, Moeder-kind-groep, contact 
met asielzoekers, 'Advent in het dorp', 
kerkdiensten…  

Om het project officieel af te sluiten, vierden 
we met Treffpunkt Leben Moosburg op 15 
maart het afscheid. Al onze vrienden en 
bekenden die we in Moosburg en omgeving 
hebben leren kennen en waarderen, kwamen 
langs. Zelfs de burgermeester vereerde ons 
met zijn bezoek en bedankte ons persoonlijk 
voor alles wat we in en voor Moosburg 
hebben gedaan. Het afscheidsfeest maakte 
ons duidelijk dat Treffpunkt Leben er niet 
voor niets is geweest! 
 

 
De contacten die in Moosburg zijn ontstaan, 
worden door teamleden die daar blijven 
wonen in stand gehouden. Ook blijft de 
bijbelkring bestaan en iedereen die wil is 
daarbij van harte welkom. Hoewel het team 
uit elkaar is gegaan, is onze verbondenheid 
gebleven. Onze wens is dat Gods Woord 
wordt uitgezaaid, groeit en vrucht draagt in 
Moosburg, Karinthië en heel Oostenrijk! 

 

‘Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral 

nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft 

gedaan.’ (Psalm 103,2)  
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‘Er komen zo veel 
veranderingen aan. Mijn 
wereld staat op zijn kop’  

Beste vrienden, 

Treffpunkt Leben viert het afscheidsfeest  

Wat  TLM voor het team betekende (1): 
“Het was enorm verrijkend om met 
'Treffpunkt Leben' zo veel verschillende 
mensen te leren kennen. Een kleurig bloe-
menboeket. Elke persoon origineel door 
God geschapen. Dank jullie wel voor die 
onvergetelijke gezamenlijke jaren!” (R.B.) 

Wat  TLM voor het team betekende (2): 
Treffpunkt Leben was voor mij naast al het 
mooie dat we met elkaar mochten delen 
vooral een waardevolle ondersteuning en 
hulp tijdens mijn ziekte. Dat mensen mij in 
gebed, met persoonlijke deelname en met 
praktische hulp ondersteunde, heeft me 
enorm bemoedigd. Juist daardoor wordt 
Jezus’ opdracht prachtig vormgegeven: 
"Draagt elkanders lasten." Ik beleefde een 
saamhorigheid met diepgang en er voor 
elkaar zijn! De vrienden waren open voor 
mij en mijn situatie. Ik voelde me een deel 
ervan en dat is iets heel waardevols. (E.H.) 



De Oostenrijkers verlangen naar hoop,  
geluk en een doel in het leven. 

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 is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of op:  

NG 254997 t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v.  “Stolk” | 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer -Nederland  

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
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kunnen bereiken, zal ik veel 
investeren in het potentieel, en de 
groepsdynamiek meenemen in het 
proces. Ik verwacht dat de grootste 
uitdaging erin zal liggen of dit hechte 
clubje ook actief wervend naar 
jongeren van buiten de kerk zal zijn. 
Het zou geweldig zijn als ik hen op de 
hoop en de rust die ik zelf heb 
gevonden kan wijzen. 
 

Opfrissen voor een nieuwe uitdaging 
In oktober verhuis ik al naar Linz, 
maar op mijn daadwerkelijke inzet 
moet de gemeente nog even 
wachten. Eerst ga ik een sabbatsjaar 
tegemoet. In al die jaren heb ik haast 
meer vakantiedagen opgespaard dan 
ik in die tijd op kan maken. Ook wil ik 
dit jaar gebruiken om me verder te 
ontwikkelen. Als diëtiste heb ik 
regelmatig opfriscursussen. In het 
jeugdwerk heb ik daar ook wel 
behoefte aan! Ik ga drie maanden 
naar de Verenigde Staten om door 
een jeugdvoorganger gecoacht te 
worden in coachen. Ook zal ik enkele 
modules gaan volgen in onder meer 
intercultureel coachen. Er is nog veel 
te organiseren en ik vind het 
spannend, maar heb er ook zin in! 

Een groot deel van het team  

Groeten  
 

Jacqueline 

Van de TFC 
Zoals u kunt lezen gaat Jacqueline 

een nieuwe uitdaging aan. Een 

uitdaging om het Koninkrijk van 

God te vergroten in een ander deel 

van Oostenrijk. Uw ondersteuning 

maakt het mogelijk dat Jacqueline 

dit kan doen. Wij danken u voor uw 

aanhoudende ondersteuning door 

gebed, giften en welke andere wijze 

dan ook. Jacqueline wordt hierdoor 

bemoedigd en opgebouwd. Voor 

het sabbatsjaar willen wij ook uw 

ondersteuning vragen.  

Een sabbatsjaar wordt vaak 

verward met een vakantiejaar. 

Jacqueline gaat hard werken aan 

haar vaardigheden en het verder 

ontwikkelen van haar talenten. 

Tijdens dit jaar zal zij geheel 

afhankelijk zijn van giften; haar 

diëtistenwerk zal stoppen tot ze aan 

het werk kan gaan in Linz. Daar zal 

zij ook eerst weer een baan als 

diëtiste moeten vinden. Wilt u 

Jacqueline komend sabbatsjaar 

ondersteunen met gebed en giften? 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging 
Ruim tien jaar geleden vertrok ik uit Nederland. Na een tweejarige bijbelschool-
opleiding zet ik me inmiddels alweer gedurende negen jaar in voor jeugdwerk en 
gemeentestichting in de Zuid-Oostenrijkse regio Karinthië. Toen we besloten het 
project Treffpunkt Leben over te dragen, besloot ik een nieuwe uitdaging te 
zoeken. Aangezien ik voor landelijk jeugdwerk al regelmatig in het noorden van 
het land verbleef, kwam de stad Linz al snel in beeld. Er volgde een periode 
waarin aanvankelijk niets gebeurde, maar waarin zich vervolgens drie 
mogelijkheden tegelijk aandienden. Dat was een onzekere periode waarin ik 
regelmatig heb uitgeroepen: “God, wat wilt u nou?” Maar aan het einde vielen de 
puzzelstukjes op hun plek. Voor zowel het project als voor mij geldt dat we 
elkaars eerste keus zijn. Dat voelt zeker als een bevestiging! 
 
De nieuwe opdracht in Linz  
Binnen een warme gemeente met zo’n veertig volwassenen heb ik de opdracht 
om tien jongeren tot een autonome jeugdgroep te smeden. Komende jaren wordt 
een behoorlijke instroom van onderaf verwacht. Mijn doel is dat ze zichzelf 
kunnen organiseren en verantwoordelijkheid voor elkaar op zich nemen. Om dit te 

Bij TLM waren altijd veel kinderen  

Afscheidswoorden van de burgermeester  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Jacqueline+Stolk
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

