
Wat een prachtig gebed! Het 
verlangen om het beste te mogen 
ontvangen uit Gods hand. Niet om 
voor jezelf te houden, maar juist om 
het tot Zijn eer en tot hulp voor 
andere mensen in te zetten. 
 
Wat een jaar! 
Als het zomervakantie wordt, komt als 
vanzelf de gedachte naar boven: ‘Hoe is 
het in het afgelopen jaar eigenlijk 
gegaan?’ Wat hebben we gedaan, welke 
ontwikkelingen zijn er geweest? Toen wij 
de tijd namen om daarbij stil te staan, 
kwam er een diepe verwondering en 
dankbaarheid in ons op. Wat is er veel 
gebeurd! Wat hebben we enorm veel 
zegen ontvangen en wat mochten we 
enorm veel zegen uitdelen!  
 
Diaconaal 
In De Ontmoeting komen wekelijks vele 
tientallen mensen over de vloer. 
Sommigen komen eventjes, anderen 
blijven zolang we open zijn (en het liefst 
nog daarna). Per week delen we zo’n 
175 kopjes koffie, thee en cappuccino 
uit, dat zijn er dus ruim 9.000 per jaar! 
En daarnaast per jaar meer dan 3.000 
gebakjes, koeken of andere lekkernijen. 
Op de open maaltijden serveren we 
ongeveer 1.300 maaltijden per jaar en 
het aantal toetjes zullen we maar even in 
het midden laten…. 

We zijn in 2015 begonnen met een 
maandelijkse kledingbeurs. Enkele 
honderden kledingstukken vonden zo 
een nieuwe, dankbare eigenaar. Mensen 
die door brand of door scheiding hun 
hele hebben en houden waren 
kwijtgeraakt, konden met een nieuwe 
garderobe naar huis. Kinderen hadden 
weer schoenen zonder gaten. 
Vele honderden broden konden we 
uitdelen. Aan mensen die daardoor weer 
geld overhouden om een potje jam te 
kopen. Die soms al twee dagen niets 
hadden gegeten omdat de kast echt leeg 
was.  
 
Spiritueel 
Ook geestelijk mogen we veel uitdelen. 
De Alphacursus draait ieder voor- en 
najaar. We zien hoe bijna iedereen die 
aan de cursus meedoet verandering 
doormaakt. Voor sommigen is het een 
opfrissing van hun geloof of een laatste 
poging om echt ‘feeling’ te krijgen met 
wat ze hun hele leven al hebben 
gehoord, maar nog nooit als 
werkelijkheid hebben ervaren. Voor 
anderen is het hun eerste echte 
kennismaking met God. En met iedereen 
gaat God op weg. Wat is het prachtig om 
te zien hoe mensen opeens geraakt 
worden door de Waarheid en tot geloof 
komen. We mochten afgelopen jaar weer 
diverse keren getuige zijn van 
Alphacursisten die werden gedoopt of 
belijdenis van hun geloof aflegden. En 
van vele anderen die nog niet zover zijn, 
maar wel aansluiting zoeken bij een 
gemeente, (weer) naar de kerk gaan of 
een vervolgcursus gaan doen. 
Bidt u mee voor de Alphacursus die in 
september begint?  
 
Pastoraal 
Op de vrijdagen en zaterdagen, bij de 
open maaltijden en de cursussen, gaan 
de gesprekken soms flink de diepte in. 
Daarbij komen hele mooie dingen op 
tafel, maar soms ook hele moeilijke 
levensgeschiedenissen of ingewikkelde 
situaties. We ervaren het steeds weer 
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Jabes bad tot de God van 
Israël: “Wil mij toch 

overvloedig zegenen en mijn 
gebied vergroten; Laat Uw 

hand met mij zijn, weer van 
mij het kwade, zodat mij geen 

smart treft.” En God schonk 
wat hij had gevraagd. 

1 Kronieken 4:10 

Beste familie en vrienden,  

De broden die we regelmatig mogen uitdelen 



We komen veel mensen tegen die kampen met nood, verdriet, 
armoede, eenzaamheid. Ze verlangen naar een uitweg, 

verbetering van hun situatie. Ten diepste verlangen ze naar de 
zegen die alleen God hun kan geven. Weten ze dat?  

Hoe kunnen we dat aan hen laten weten? 
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verlangt 
Deventer 

zegen 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 
zendingsorganisatie, met als doel het 
evangelie te verspreiden in Europa. 
Evangeliseren, discipelen maken en 

leiders trainen zijn daarom sinds 1904 
kernbegrippen bij ECM  | Albert-Jan en 
Jacqueline Cloo willen zich fulltime in 
gaan zetten in de stad Deventer. Ze 

zijn hiervoor financieel afhankelijk van 
giften. Je kunt hen steunen door een 

gift over te maken op: 
NL02INGB0000254997  t.n.v. Stichting 
ECM-Nederland o.v.v. ‘fonds Cloo’, of 

een machtiging afgeven via 
www.ecmnederland.nl/geven | ECM-
Nederland - Postbus 861 - 7400 AW 

Deventer – Nederland  
0570-637537  

tftcloo@gmail.com 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
 

Missionair zijn… 

als bijzonder hoe mensen hun 
vertrouwen geven en hun pijn, 
verdriet, angst en zwakheid met 
ons delen. Daarmee gaan we 
graag naar God toe! In de kelder 
van De Ontmoeting is een gebeds-
ruimte waar we met mensen 
kunnen bidden. Heerlijk, om alles 
bij God te brengen en Zijn 
woorden aan iemand te mogen 
doorgeven. Zijn troost uit te delen, 
de waarheid uit te spreken.  
 

Dat doen we ook bij de maan-
delijkse gebedsavonden bij ons 
thuis, in individuele gesprekken. 
En we hopen dat ook te kunnen 
doen via wandelpastor.nl, een 
prachtig nieuw initiatief waar we 
graag aan meedoen. Mag dit ons 
gebied, ons bereik weer 
vergroten? 
 

We hebben een aantal ochtenden 
gepraat en gebeden met een 
groep mensen die een partner 
hebben die niet in God gelooft. 
Wat brengt dat veel moeite met 
zich mee! We hoorden veel pijn, 
twijfel, teleurstelling. Dingen waar 
we als mens in blijven rondcirkelen 
en waar alleen God ons in verder 
kan helpen. Wilt u bidden voor 
deze christenen? Dat ze zich 
blijven vastklampen aan God? Dat 
ze volhouden, niet moedeloos 
worden? Dat ze een levende Bijbel 
blijven voor hun partner, een 
heldere spiegel van Gods liefde?  
 
Missionair 
Diaconaal, spiritueel, pastoraal. 
Drie manieren waarop we willen 
werken om dat ene te zijn: 
missionair. Want dat is het hart 
van alles wat we doen: onze 
missie om God groot te maken, 
Christus te verheerlijken, Zijn 
grootheid te ontdekken, te ont-
vangen en door te geven. Zijn 
volle heil uit te delen. Tot Zijn eer, 
tot redding van mensen, tot 
opbouw van Zijn volk. 

Persoonlijk 
Ook in ons persoonlijke leven 
ervaren we dat God onze gebeden 
verhoort. Jacqueline is de burn-out 
te boven. We konden de stap 
maken om fulltime voor De Ont-
moeting te gaan werken dankzij 
financiële zegen. We zijn gezond. 
We voelen ons een hechte 
eenheid. Alle kinderen gaan naar 
een volgende schoolklas. Evert 
maakt daarbij de overstap naar het 
middelbaar onderwijs. We zijn God 
zeer dankbaar! 
 
Wat een jaar! 
Wat is er veel gebeurd, vindt u 
niet? Overvloedige zegen, een 
steeds groter bereik, geen 
afleiding. We blijven erom bidden. 
Bidt u met ons mee? 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

De doop van onze vaste  

vrijwilliger Edward 

Nieuw: de kledingbank! 
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