
Vorig jaar had ik een "sabbatical". Ik 
heb veel meegemaakt en geleerd. Er is 
echter een vervolgbrief nodig om alle 
ervaringen te kunnen beschrijven. 
Tenslotte wil ik jullie ook wat over mijn 
huidige situatie vertellen. 
 
Na de verhuizing naar het noorden, heb ik 
verschillende cursussen gevolgd en stage 
gelopen in Amerika. Ik ben overweldigd 
door alles wat ik mocht ervaren. Het 
mooiste waren waarschijnlijk de 
ontmoetingen met de vele verschillende 
mensen: Mijn coach, die zoveel ervaring in 
het jeugdwerk heeft, mijn gastfamilie waar 
ik me zo thuis voelde, alle groepen: van de 
kerk, van Campus Crusade for Christ 
(CRU) of van de cursussen in Oostenrijk. 
Ik werd door allen hartelijk ontvangen. Ik 
mocht mijn talenten inzetten, werd 
bemoedigd in mijn missie en kon 
praktische doelen voor het werk in Linz 
maken. 
 
“Hannah”-mensen  
zijn belangrijke mensen 
Enkele van de belangrijkste mensen die ik 
in Minnesota ontmoet heb, zijn Hannah en 
Hannah. Het ligt waarschijnlijk aan de 
naam, welke van het Hebreeuwse woord 
voor genade komt. Door deze twee dames 
heb ik Gods genade in het dagelijks leven 
meegemaakt. Elke week heb ik Hannah 
gitaarles gegeven. Dit klinkt eenvoudig, 
maar is het door de taal niet altijd.. Duits, 
Nederlands en Engels hebben toch een 
heel verschillende uitspraak. Heel vaak 
heb ik de A met de E verwisselt. Maar 
Hannah was een geduldige leerling en ze 
had plezier in het gitaarspelen. Ik vond het 
gezellig tijd met haar door te brengen. 

Bijna elke week ging ik met de andere 
Hannah koffie drinken. Niet alleen liet ze 
me daardoor verschillende cafés zien, 
maar ook hadden we mooie gesprekken bij 
de koffie. Ze is een verstandige jonge 
vrouw, die eigenlijk van mijn ervaring wilde 
leren. Uiteindelijk vroeg ik mij af, wie hier 
van wie heeft geleerd en geprofiteerd. 
Hannah heeft het talent precies de juiste 
vragen op het juiste moment te stellen. 
Eèn van de vragen waarover we 
discussieerden was: Wat wensen we voor 
de toekomst, zowel persoonlijk als ook 
voor ons werk. Erg spannend! Het zal 
zeker invloed hebben op beslissingen die 
ik in mijn leven moet en mag gaan maken. 
Ik vertrouw erop dat God weet hoe mijn 
toekomst zal zijn. 
 
Muziek verbindt ons 
Niet alleen met Hannah maakte ik muziek. 
Ook met het worshipteam van de 
Ridgewood Church. Ik speelde bijna elke 
week mee. Mijn relatie met God werd 
vernieuwd en verdiept. Ik leerde nieuwe 
liederen zingen en mooie mensen kennen. 
Een van hen was mijn tromboneleraar. 
Mijn coach kon voor mij een trombone 
lenen. En zo kon ik ook in Amerika 
doorgaan met de trombonelessen, die ik 
sinds oktober 2014 in Linz volg. Hoewel de 
aanpak van mijn Amerikaanse leraar een 
beetje anders was, heb ik ervan genoten. 
Mijn liefde voor de trombone is alleen maar 
groter geworden. In juli had ik dan mijn 
eerste optreden met de trombone bij de 
muziek fanfare in Tiffen in Karinthië. Dat 
was fantastisch! 
 
Het CRU-concept is geweldig 
Hoewel ik Karinthië miste, heb ik genoten 
van de relatief korte tijd in Amerika met de 
verschillende jeugd groepen. Eén van de 
groepen was "CRU senior high" van 
Campus Crusade for Christ, die erop 
gericht is, dat er in de school gebeds- en 
bijbelgroepen ontstaan. Op dinsdagavond 
kwamen een aantal scholieren samen om 
te bidden en bijbel te lezen en op 
zaterdagochtend werd er een Bijbelstudie 
gehouden. Het is de bedoeling dat 
jongeren groeien in hun relatie met God, 
hun talenten gaan inzetten en zo 
getuigenis geven in hun dagelijks leven . 
 
De CRU was in een moeilijke overgangs-
periode, wat merkbaar was aan het aantal 
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‘Ik wens voor mijn jongeren: 
mensen, van wie en aan wie 

ze iets kunnen leren’ 

Beste vrienden, 

persoonlijke ontmoetingen met jongeren 



Oostenrijkers verlangen naar  
sterke leiders en diepe relaties  

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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Oostenrijk 

naar relaties 

voorbereidt. Zeer gemotiveerd koos 
ze voor de inleiding van de Ro-
meinen brief en ze heeft de studie 
geleid. De andere scholieren 
houden nu ook studies over de brief 
aan de Romeinen. 
 
Het jeugdwerk  
in Linz is begonnen 
De reden voor mijn verhuizing naar 
het noorden was, dat een kerk in 
Linz graag wilde, dat ik hen help 
een jeugdgroep te beginnen en te 
begeleiden tot ze het zelf kunnen. 
Dit betekent dat ze uiteindelijk een 
autonome jeugdgroep zonder mijn 
hulp zullen zijn en zichzelf als deel 
van de kerk zien. Ik ben begonnen 
met acht jongeren uit de kerk “VM-
Linz”. Al snel vroeg de kerk “CGU” 
of we kunnen samenwerken in het 
jeugdwerk. Dus nu hebben meer 
dan twintig jongeren, die we samen 
met vijf vrijwilligers begeleid. Ik ben 
hier erg blij mee. 

samen eten en plezier hebben 

scholieren dat kwam en aan hun motivatie. Ik mocht de nieuwe leiding met 
mijn observaties en ervaring helpen. Ze hebben een mooi concept: 
"begeleiden, zodat ze zelf kunnen gaan leiden".  Ik hoop, dat het team nog 
meer tijd besteedt aan persoonlijke ontmoetingen met de scholieren, omdat 
juist daar de relatie ontstaat en daardoor echte begeleiding mogelijk is. 
Ik mocht twee scholieren begeleiden en vond dat erg fijn. Het is 
verbazingwekkend om te zien hoeveel je in een korte tijd voor andere kunt 
betekenen. Eén van de scholieren wil heel graag haar medescholieren bij 
Jezus brengen, waardoor ze telkens "nieuwe" vriendinnen mee neemt naar de 
CRU-groep. De ander wilde heel graag diep in Gods Woord graven. Ik 
ontmoette haar regelmatig bij een kopje chocolademelk. Je leert nu eenmaal 
het meeste door er zelf mee bezig te zijn. Ik liet haar zien hoe een Bijbelstudie 

Eerste optreden met de trombone 

Muziek verbindt ons 

De invloed van mijn recente 
ervaringen in Amerika is te zien. In 
de “worship” wordt het hart naar 
God toegetrokken. Daarom willen 
we in het jeugdprogramma ruimte 
hebben voor aanbiddingsliederen, 
gebed en bezinning. Ik wens mijn 
jongeren in hun leven mensen toe, 
van wie ze iets kunnen leren en aan 
wie ze iets kunnen doorgeven. Om 
ze persoonlijk te leren kennen nodig 
ik de jongeren, alleen of in groepjes 
van twee, uit voor een kop koffie of 
een maaltijd. Ik heb al enkele goede 
gesprekken gehad. Het gaat in mijn 
werk niet alleen om het organiseren. 
Om in de toekomst sterke leiders te 
hebben, zijn diepe relaties nodig! 

Groeten  
 

Jacqueline 

Bid a.u.b. dat ik meer van mijn 
ervaringen van mijn 

“sabbatical” positief kan 
inbrengen in het jeugdwerk, dat 
de jongeren van de twee kerken 
samen tot één groep groeien en 

ik voor elk van hen de juiste 
begeleiding vindt. 
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