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“Het volk dat in het donker
leeft, zal een groot licht
zien. Er komt weer licht
voor het volk dat al vlak
voor de poorten van de
dood leefde.”
Jesaja 9:2, Basisbijbel

Lieve mensen,
Allereerst willen we jullie allemaal een
goed en gezegend 2018 wensen. We
bidden dat de genade van de Heer Jezus
Christus, de liefde van God de Vader en
de eenheid met de Heilige Geest met jullie
zal zijn.
Verwondering
Keer op keer zijn we verwonderd over de
dingen die we God zien doen in ons leven en
in het leven van de mensen om ons heen.
Steeds weer nieuwe mogelijkheden. Steeds
weer veranderende harten (ook bij onszelf),
nieuwe levensverhalen. En steeds weer
diepe dankbaarheid aan God.
Wie had dat gedacht toen we twaalf en een
half jaar geleden onze eerste contacten
kregen en Jacqueline de eerste Bijbelstudie
gaf? Het was het begin van ons bewuste
weten dat dit de roeping is die God ons heeft
gegeven. Er volgden jaren van steeds
nieuwe bevestiging waardoor we oude
zekerheden durfden los te laten en nieuwe
zekerheden ontvingen. Het werk groeide, de
ondersteuning groeide, de contacten namen
toe, de activiteiten vermeerderden zich. En

op 9 november 2012 was het zo ver: De
Ontmoeting ging open. Een prachtige plek
om te werken en het Licht te verspreiden.
Lustrumavond
We mochten het eind november vieren: ons
eerste lustrum. Een mooie avond van
dankbaar terugkijken en verwachtingsvol
vooruit kijken. Met een mooie bijdrage van
Bert Reinds, waarin hij sprak over de uniciteit
die God ons allemaal heeft gegeven. Vóór
jou was er niemand zoals jij, en ná jou is er
niemand zoals jij. God gaf jou je eigen
unieke talenten en die mag je uitpakken om
daarmee iets van Hem te kunnen laten zien
aan de ander. Dat is pas een échte
ontmoeting! We sloten af met heerlijk zingen
onder leiding van de Spoor 3-band.
Een inspirerende en bemoedigende avond!
December
Daarna gingen we de laatste maand van
2017 alweer in. Een echte feestmaand. Als je
eraan mee kunt doen, tenminste… Want als
je geen mensen om je heen hebt, wat is het
dan eenzaam. Als je geen cent te makken
hebt, dan is er helemaal geen extra lekkers
in huis, dan zijn er geen cadeautjes in de
zak, dan schijnt er helemaal geen licht in het
duister.
Hoe belangrijk is het dan om het Licht te
laten schijnen! Dat kan op hele praktische
manieren. Door met de gasten van de Open
Maaltijd samen Sinterklaasfeest te vieren.
Door kerstpakketten uit te delen die we
kregen van Evangelisch Kindcentrum ‘De
Olijfboom” en van de Rafael-gemeente ‘De
Bazuin.’

De huidige expositie: Bible Journaling

Maar ook door bij het Dickens’ festijn gratis
cd’s met het kerstverhaal uit te delen en met
mensen in gesprek te gaan. Door een
kerstmaaltijd aan te bieden, gevolgd door het
bezoek aan een kerstnachtdienst. Bij elke
gelegenheid mochten we getuigen van het
grote, hemelse feest. Kerst draait niet om
lekker eten en drinken, maar om Hem die
hemels brood en levend water is. Kerst gaat
niet om lichtjes in de kerstboom en kaarsen
op tafel, maar om Hem die het Licht der
wereld is. Het gaat niet om gezellig bij elkaar
zijn, maar om de Vader in de hemel die de
weg vrijmaakt om ons in Zijn gezin te kunnen
uitnodigen. Aan Hem zij alle eer en dank!
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Sinterklaasavond

Kerstmarkt Lebuïnuskerk

Overhandiging van kerstpakketten op
kerstviering van De Olijfboom

Lustrumavond:
eerst lekker eten met de vrijwilligers

Oud en nieuw
Inmiddels is 2017 alweer “het oude
jaar” en is 2018 als nieuw jaar
gearriveerd. Bij de jaarwisseling kijk je
als vanzelf terug naar dat oude jaar.
Wat is er veel gebeurd! Een nieuw
locatie voor ‘De Ontmoeting’. Nieuwe
activiteiten: extra creatieve ochtenden,
extra
open
maaltijden,
een
handwerkcafé, een boekhandel, twee
Alpha-cursussen,
twee
Prayer
Courses, nieuwe vrijwilligers. We
mogen onderdak bieden aan het
stadsgebed dat tweemaal in de
maand plaatsvindt. De Ontmoeting is
niet meer een “kaarsje, brandend in
de nacht”, maar een steeds helderder
schijnende “lamp op een hoge
standaard”.
Wat zal 2018 ons brengen? We weten
het niet. We maken plannen en
denken na over manieren waarop we
meer mensen kunnen bereiken. Hoe
we
de
daarvoor
noodzakelijke
middelen kunnen zoeken. We ervaren
dat we de grenzen van ons kunnen
overschrijden en zijn daarom hard op
zoek naar mensen die plaats willen
nemen in onze stuurgroep, om mee te
denken en te organiseren. Speciaal
op de gebieden van PR/fondswerving
en secretariële ondersteuning hebben
we grote behoefte aan hulp. Iets voor
jou? Of voor iemand die je kent? Laat
het ons weten, we zouden er heel blij
mee zijn!
De toekomst is ons onbekend. Maar
Hij die de toekomst in zijn hand houdt
kennen we wel en we vertrouwen
volledig op Hem. Hij zal ons de weg
wijzen, Hij zal ons voorzien van wat
we nodig hebben en Hij zal de leiding

Lustrumavond: Bert Reinds aan het woord

Gebedspunten
Wilt u bidden voor:
• de nieuwe Alpha-cursus? Deze
start op 6 februari;
• de nieuwe vervolgcursus? Deze
start ook in februari;
• een stabiele financiële basis voor
‘De Ontmoeting’?
• een gezonde balans tussen
gezin en werk?
• uitbreiding van de stuurgroep?

over ‘De Ontmoeting’ en over ons
gehele leven niet uit handen geven.
Hij zal de lamp voor onze voet zijn, het
licht op ons pad.
Tot slot
We wonen en werken in een stad
waarin veel duisternis heerst, maar
waarin ook het Licht steeds helderder
schijnt. Er gebeurt zoveel in de
kerken, in ‘De Ontmoeting’ en andere
projecten, in harten van mensen. Bidt
u mee dat het Evangelie mag
doorbreken?
Dat
de
prachtige
woorden uit Jesaja 9 ook waarheid
mogen worden in Deventer?

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline
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"De Ontmoeting wil een plek zijn waar mensen
zich kunnen koesteren in het Licht van God"

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 | ECMNederland - Postbus 861 - 7400 AW
Deventer – Nederland
0570-637537
tftcloo@gmail.com
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

