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Beste vrienden,
Hartelijke groeten uit een zonnig Kärnten. Na een strenge winter met veel sneeuw is iedereen
hier blij met het voorjaar. De ontluikende natuur en de toenemende warmte zorgen voor nieuwe
energie. Alleen op de bergen werd nog tot Pasen geskied, daar ligt nog een meter sneeuw. Wij
kunnen dat weten, want Fritz werkt deze winter weer bij een skilift op de Gerlitzen, en dat werk
liep tot Pasen. Nu wacht weer veel werk op de boerderij.
vrouwenontbijt
Bij het voorjaar hoort ook ons vrouwenontbijt in
Gasthaus Gröblacher in het even verderop
gelegen Köstenberg. Dat organiseren enkele
vrouwen van onze gemeente bijna elk jaar. Dit
jaar was het op 22 maart en er kwamen zestig
vrouwen. Het thema was "In der Ruhe liegt die
Kraft", iets wat voor veel vrouwen actueel is. De
spreekster kon goed uitleggen dat we rust en
vrede alleen bij God kunnen vinden. Achteraf
kregen we veel positieve reacties. Zulke
activiteiten bevorderen het contact tussen onze
gemeente en de katholieke bevolking en
bovendien hoort de bevolking zo het evangelie
steeds weer in een andere vorm.

vrouwenontbijt

gastendienst
Dit laatste geldt ook voor onze gastendiensten op
zondag. Op 28 maart hadden we weer zo'n
dienst, waarvoor we altijd ook in de omgeving
uitnodigingen uitdelen.
Vele katholieken gaan op palmpasen naar de
kerk, om hun mooi versierde palmtakken
(katjes) te laten zegenen met wijwater. Deze
beschermen dan, zo luidt de traditie, het hele
jaar tegen ziekte en onheil. Bij ons horen ze het
verhaal van de intocht in Jeruzalem en waarom
Jezus aan het kruis moest sterven. We waren
dankbaar dat er vele gasten gekomen waren die
God nog niet kennen. Ze hoorden ook het
getuigenis van een jonge vrouw die jarenlang
aan paniekaanvallen leed en die door Jezus
daarvan vrij geworden is. Onder genot van koffie
en koek waren er na de dienst nog goede
gesprekken.
boekwinkel
Akky werkt nog met veel plezier in de christelijke
boekwinkel in Villach. De financiële situatie is
niet erg rooskleurig, vooral nu veel mensen hun
werk verloren hebben en hun geld opsparen.
Maar bijbels worden toch nog veel verkocht en
dat is belangrijk. Ook ontstaan er vaak goede
gesprekken, ook daar zijn we voor. Op het
ogenblik zijn we als medewerksters geschokt
door de plotselinge ziekte van Georg, de man
van Leni (die de winkel leidt). Hij ligt met een

Nu zijn we echt een "Grossfamilie". Drie generaties bij elkaar.

hersenbloeding op de IC in coma en niemand
weet hoe het af zal lopen. Daar zij als echtpaar
ook een evangelische gemeente in Villach leiden,
is de ontzetting groot. Veel klanten komen
speciaal naar de winkel om te vragen hoe het
gaat en er wordt enorm veel gebeden. We weten
dat deze hele situatie in Gods hand is, ook
praktisch gezien.
gemeente
In de gemeente gaat het goed. We hadden deze
winter weer enkele activiteiten, zoals de creatieve
avond in november. Deze was heel goed bezocht,
er waren meer dan dertig vrouwen. Er ontstaan
dan goede contacten en gesprekken en de
vrouwen laten zich gemakkelijker uitnodigen voor
een gastendienst als ze ons beter kennen. Bij de
gastendienst in december waren dan ook enkele
vrouwen die we op de creatieve avond hadden
ontmoet. De gastspreker Vinko Oslak leidde deze
gastendienst. Vinko is een Sloveen die in de
katholieke kerk een hoge positie bekleedde, toen
tot geloof kwam (door de christelijke boekwinkel
in Klagenfurt) en daarna uit de kerk moest gaan.
Zijn levensverhaal sprak zeer aan en onze
gemeentezaal zat werkelijk vol met
geïnteresseerden. Voor katholieken een eye
opener. Van onze Pro Christ bijbelkring was bijna
iedereen er.
Pro Christ
Met de Pro Christ kring gaat het goed. We lezen
nu Handelingen, over het ontstaan en de groei
van gemeenten. Hier komen belangrijke
onderwerpen aan de orde, zoals gemeente, doop,
evangelisatie, vervolging, kortom, veel wat bij
een leven met Jezus hoort. Erich komt regelmatig
naar onze zondagsdiensten, hij heeft nog heel
veel vragen. Ook Elfi komt regelmatig, net zoals
Angie. Maar het is een lange weg en ze zijn
officieel nog steeds katholiek, hoewel ze de
katholieke kerk niet meer bezoeken.
vrouwenweekend
Van 9 tot 11 april hebben we ons jaarlijkse
Kärntner vrouwenweekend. Een paar vrouwen uit
onze gemeente zitten in het team dat dit
voorbereidt. Er komen meer dan honderd
vrouwen uit meerdere gemeentes in Karinthië en
ook gasten komen graag. Dit jaar is het thema
"tevredenheid". Er is ook een grote boekentafel
van een winkel uit Graz, en Akky zal daar als
vrijwilligster wat meehelpen, zoals ieder jaar.

organisatoren van het vrouwenontbijt

Zo'n weekend is een goede gelegenheid om
vriendschappen te sluiten of te hernieuwen en de
geestelijke input werkt altijd enorm verfrissend.
bijbelstudies
In februari, maart, en april hebben we een avond
met Uwe Neumann, uit een evangelische
gemeente in Klagenfurt. Hij houdt dan
bijbelstudies over God de Vader, God de Zoon, en
God de heilige Geest. We hebben gemerkt dat in
onze gemeente soms een stuk basiskennis over
de bijbel ontbreekt, en zijn blij dat er grote
belangstelling voor deze avonden bestaat. In de
bijbelkringen proberen we hier ook op in te gaan.
We merken allemaal dat je nooit uitgeleerd raakt.
familie
Sinds oktober woont onze oudste zoon Michael
met vrouw en kinderen in ons huis en zijn wij
naar het kleine vakantiehuisje ernaast verhuisd.
Daar Benjamin, onze jongste zoon, ook op ons
terrein een huis gebouwd heeft, zijn we nu echt
een "Grossfamilie". Drie generaties bij elkaar. We
mogen leren van elkaar, elkaar helpen als het
nodig is, elkaar vrijlaten en ook van elkaar
genieten. Wij genieten natuurlijk van het
voorrecht om onze kleinkinderen te mogen zien
opgroeien en er zelfs een aandeel in te mogen
hebben. Zo voelen we ons rijk gezegend.
We zijn ook dankbaar voor uw gebeden en we
weten dat we in alles wat we doen afhankelijk
zijn van Gods zegen.
We hopen dat u allen fijne Paasdagen hebt
gehad, de Heer is waarlijk opgestaan!!!!!
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