
Ik meld me vanuit mijn nieuwe woning 
in het zuiden van het land. Het is een 
heel bewogen jaar voor mij geweest. 
In de loop van vorig jaar werd 
duidelijk dat ik niet lang in Linz zou 
blijven. Aan de ene kant om 
persoonlijke redenen, aan de andere 
kant vanwege de positieve ontwikke-
lingen in de jeugd.  
 
Mijn langste verhuizing  
Ik heb de langste verhuizing van mijn 
leven meegemaakt. Sinds januari 2017 
heb ik in Karinthië mijn oude baan als 
diëtist in deeltijd terug. Voor mij 
betekende dit echter dat ik elke 
zondagmiddag een autorit van bijna vier 
uur naar Linz moest ondernemen, en 
vervolgens op woensdagochtend de rit 
terug naar het noorden. Ik had daardoor 
weinig vrije dagen en miste een plek 
waar ik echt thuis kon zijn.  
 
In februari kreeg ik mijn nieuwe woning 
in Karinthië, die gedeeltelijk gerenoveerd 
moest worden. In het begin had ik bijna 
niets in de woning staan, maar elke 
week reed ik weg uit Linz met een auto 
vol. Kamer voor kamer werd zo gevuld. 
Eind juni nam ik, na vijf maanden, de 
laatste spullen vanuit Linz mee. De 
woning is nu zo goed als af. Wel moet 
nog één en ander worden uitgepakt en 
hangt er nog niets aan de muren.  
 
Het volgende project liet niet lang op zich 
wachten: een eigen praktijkruimte. Deze 
bevindt zich in mijn woning op dezelfde 
etage en moet nog gerenoveerd worden. 
De ruimte is wel toegankelijk, maar nog 

niet helemaal af. Ik ben, om het zo te 
zeggen, eindelijk in Tiffen aangekomen. 
 
Mijn leven in Karinthië  
Ik ben erg blij weer in Karinthië te wonen 
en vrienden en kennissen in de buurt te 
hebben. Ik heb al veel uitnodigingen voor 
een kop koffie of een bergwandeling 
gekregen, waarop ik echter nog niet heb 
kunnen ingaan. Naast het feit dat dit mij 
op sommige momenten wat stress geeft, 
ben ik blij om te zien dat ik echt in 
Karinthië geïntegreerd ben, want 
geleidelijk aan krijg ik een nieuw 
werkritme en kan ik de tijd met vrienden 
beter plannen. Ik bid dat God mijn liefde 
voor Karinthië zal bevestigen door 
voldoende energie voor alle relaties die 
ik hier heb opgebouwd en voor nieuwe 
relaties die op mijn pad zullen komen. 
 
Vooral tijdens de dorpsfeesten ontmoet 
ik veel mensen. Op de traditionele 
kerkelijke feesten zijn God en het geloof 
een toegankelijk gespreksthema. Dat zijn 
prachtige momenten om van mijn 
levende relatie met God te getuigen.  
 
Mijn getuigenis wordt op de proef 
gesteld. De hele dorpsgemeente kijkt toe 
hoe ik mijn leven leef:  welke 
beslissingen ik maak, hoe ik mensen 
ontmoet, welke fouten ik maak en hoe ik 
ermee omga. Het leven in een 
gemeenschap is mooi, maar ook intens. 
Ik kan alleen proberen om zo goed 
mogelijk te handelen en Gods hulp en 
vergeving aannemen. 
 
Mijn werk als diëtist 
Ik vind het leuk om weer terug te zijn in 
het ziekenhuis waar ik vroeger werkte. 
Het is alsof ik nooit ben weggeweest. Ik 
kwam precies op tijd om de verhuizing 
van de keuken naar een nieuw gebouw 
mee te maken (alsof ik niet genoeg 
verhuizingen had gehad). Mijn baan in 
het ziekenhuis is in deeltijd en voor de 
duur van een zwangerschapsverlof. In 
Oostenrijk is een zwangerschapsverlof 
langer dan in Nederland. Sinds juli werk 
ik ook voor een dag in de week in een 
ander ziekenhuis. De overige werkdagen 
zijn gereserveerd voor jeugdwerk en 
voor freelanceprojecten. 
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“Mijn wens is dat er meer 
jonge leiders gevonden en 

getraind zullen worden”  

Beste vrienden, 

voedingsadvies  



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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Mijn afscheid van de jeugdgroep  
In het najaar van 2014 verhuisde 
ik naar Linz, waar ik de jongeren 
persoonlijk kon leren kennen. 
Nadat ik van mijn sabbatical in 
Amerika terugkwam, ben ik met 
een aantal jongeren de jeugd-
groep gestart. Na de zomer-
vakantie kwamen de jongeren van 
de tweede kerk erbij. In korte tijd 
was er bij de twee kleine groepen 
grote samenhorigheid. De jon-
geren zijn zeer gemotiveerd. We 
doorliepen de eerste fase in het 
jeugdwerk – onder het motto: "Ik 
doe het werk en jullie kijken mee" 
– sneller dan gedacht. In de 
volgende fase ("Jullie helpen me 
om het werk te doen") ontwikkelde 
een aantal jongeren zich tot jonge 
leiders.  
 
Natuurlijk kunnen ze nog niet alles 
alleen. We besloten voor de 
zomervakantie de volgende fase in 
te luiden: “We doen het samen”. 
Voor deze fase zijn ze niet meer 
geheel van mij afhankelijk. Een 
jeugdwerker die de laatste jaren 
goed heeft ‘afgekeken’ wat 
jeugdwerk betekent, heeft de 
leiding van mij overgenomen. Ik 
ondersteun hem en zijn team van 
jonge leiders nog gedurende het 
schooljaar. Het aanvankelijke doel, 
de jongeren opleiden om zelf de 
jeugdgroep te gaan leiden, komt 
steeds dichterbij. Ik ben blij dat ik 
dit doel met hen mag nastreven. 

De meidengroep 

Een rondleiding in de nieuwe  
keuken van het ziekenhuis 

Jeugdavond 

Mijn volgende stappen  
in jeugdwerk  
Na het ondersteuningsjaar in Linz 
zal ik het regionale jeugdwerk voor 
de evangelische gemeenten in 
Oostenrijk afsluiten. Ik heb de 
leiding van dit team aan het begin 
van het jaar uit tijdnood over-
gedragen. Maar ik wil mijn 
jarenlange ervaring in jeugdwerk 
nog blijven inzetten en investeren 
in jonge leiders in Oostenrijk. Mijn 
wens is dat er meer jonge leiders 
gevonden en getraind zullen 
worden. Daarom ben ik in gesprek 
met een team van jeugdleiders 
van de Evangelische Alliantie om 
samen een voortzetting van de 
basistraining te ontwikkelen. Hoe 
dit eruit gaat zien en hoe lang het 
zal gaan duren, is nog onduidelijk.  
 
Ook in mijn nieuwe kerk in 
Karinthië weet ik nog niet welke 
behoefte er voor coaching of 
mentoring is. Ik ga eerst de tijd 
nemen om de kerk in Karinthië 
(opnieuw) te leren kennen. 

Groeten  
 

Jacqueline 

Start jeugdwerk 

Afscheidscadeaus vanuit Linz 

“Het land verlangt naar mensen  

die eerlijk en betrouwbaar zijn” 

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

