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“Doe alles wat u zegt of
doet in de naam van de
Heer Jezus, terwijl u God,
de Vader, dankt door Hem”
Kolossenzen 3:17 NBV

Lieve mensen,
Regelmatig krijgen we de vraag wat we
eigenlijk allemaal doen, zo in een week.
Niet dat mensen denken dat we niets
doen, nee, ze zien juist dat we zovéél te
doen hebben! Nou, daar komt-ie: een
weekje uit het leven van de Clootjes ☺
Maandag
Het begin van de schoolweek. De oudste
kinderen vertrekken na het ontbijt naar het
Greijdanuscollege in Zwolle, Rianne en
Jorieke brengen we elke schooldag nog naar
school. Daarna gaan we direct door naar De
Ontmoeting. Om de week komen we met de
stuurgroep bij elkaar. De ene keer bidden we
voor alles wat er in De Ontmoeting gebeurt,
de andere keer vergaderen we. Daarnaast
zijn er altijd wel opruim- of schoonmaakklusjes te doen.
Op maandagavond geeft Albert-Jan de
Prayer Course, een vervolg op de Alphacursus.
Dinsdag
Om de dinsdagochtend is er een vrouwengroep in De Ontmoeting. Deze groep is
begonnen met een Alpha-cursus en is
daarna doorgegaan als bijbelstudiegroep.
Mooie thema’s, die soms diepgaande en
kwetsbare gesprekken opleveren. Wat
bijzonder om daar steeds met elkaar en met
God doorheen te gaan.
Op dinsdag (t/m zaterdag) gaat ook de
winkel open. Van 10.00 tot 16.00 weten de
mensen ons te vinden voor tweedehands

Donderdagavond: open maaltijd

kleding en schoenen, christelijke boeken,
kaarten en geschenkartikelen, maar ook voor
een goed gesprek, een moment van
aandacht of gebed.
Op dinsdagavond geeft Jacqueline de
Alphacursus. Wat gebeuren hier toch mooie
dingen!
Woensdag
In Koffie met… is er een handwerkcafé. De
gasten nemen hun eigen handwerkje mee,
maar er staat ook een naaimachine klaar, er
is begeleiding en natuurlijk een lekkere kop
koffie of thee.
Rianne en Jorieke zijn woensdagmiddag vrij,
dus in ieder geval is Albert-Jan of Jacqueline
thuis.
Om de week gaat Jacqueline op woensdag
avond naar Royal Mission School.
Donderdag
Creatieve ochtend! De ene week boetseren
en de andere week andere werkvormen,
zoals schilderen, kerststukjes maken en
dergelijke. Jacqueline is altijd bij het
boetseren aanwezig en begint de ochtend
met een stukje uit de Bijbel en een korte
overdenking. Mooi hoe sommige mensen
zich niet uiten met woorden, maar via hun
handen. En hoeveel dat geestelijk in
beweging zet!
Elke donderdagavond is er een maaltijd.
Vaak is Albert-Jan hierbij aanwezig. De
maaltijd wordt ook bezocht door nietchristenen. Juist daarom openen we altijd
met Bijbellezing, toepassing en gebed. Er
komen soms mooie gesprekken uit voort. En
door de tijd heen zien we sommige mensen
veranderen. Ze gaan open voor het
Evangelie en we kunnen ze zondag zomaar
in de kerk tegenkomen.
Vrijdag
Vandaag is de inloop Koffie met… open. En
dat voorziet in een behoefte, zo merken we.
Vele bezoekers komen binnen om tot rust te
komen, mensen te ontmoeten en een
luisterend oor te vinden. We gaan met ze in
gesprek, pakken soms de Bijbel erbij of gaan
met ze naar beneden. Daar kunnen we in de
gebedsruimte rustig verder praten en bidden.
Maar vaak is de veiligheid groot genoeg om
gewoon, tussen de andere gasten in, te
huilen en te bidden. Wauw!
De winkel wordt goed bezocht. Niet alleen
door de gasten van Koffie met.., maar ook
door de mensen die bij de voedselbank een

verlangt
Deventer

Het Thuisfrontteam van Albert-Jan en Jacqueline Cloo
Veel zendingswerkers hebben een Thuisfrontteam, om zo goed contact te
houden met de mensen die hen steunen, terwijl zij zelf ver weg in het
buitenland wonen en werken om daar het evangelie te verspreiden. Hoewel
Albert-Jan en Jacqueline gewoon in Nederland werken hebben zij ook een
TFT die met hen meekijkt, meedenkt, voor hen bidt en hen regelmatig op zoekt
om bij te praten. Wij willen hun evangelisatiewerk in Deventer stimuleren door
gebedsinformatie en nieuwsbrieven te coördineren en fondsen te werven voor
de werkers en de activiteiten.
Ons team bestaat uit Cor Weeda (voorzitter), Wieberen Steenstra (secretariaat), Dirk Janssen (penningmeester) en Erik Koning (gebedscoördinator).
Om onze taak als TFT optimaal te kunnen doen hebben we nog twee extra
mensen nodig, voor met name fondsenwerving.
In contact zijn en meedenken zijn wel onze belangrijkste speerpunten. Daarom
houden we ook contact met de stuurgroep en de vrijwilligers van de
Ontmoeting, met ECM en zijn we bij activiteiten aanwezig. Zo willen we zoveel
mogelijk Albert-Jan en Jacqueline en hun gezin tot steun zijn bij hun
werkzaamheden als zendingswerkers.

De boekwinkel

De Ontmoeting

kledingbon hebben gekregen. Bij
inlevering van die bon mogen ze per
gezinslid drie kledingstukken gratis
meenemen. Wat zijn ze er blij mee!
Regelmatig krijgen we de vraag
waarom we dat doen: gratis kleding
weggeven. Dan kunnen we vertellen
over God die ons liefheeft en voorziet.
Eens per maand gaat Albert-Jan naar
Amersfoort voor een leiderschapsprogramma via het Evangelisch
College. Hier ontvangt hij trainingen
van mensen als Wim Grandia, Oeds
Blok en Ron van der Spoel. Erg
leerzaam en uitdagend.
Zaterdag
We proberen op zaterdag thuis te zijn,
maar meestal is één van ons wel aan
het werk. De winkel is open en moet
bemenst worden. Twee zaterdagen
per maand is Koffie met.. geopend.
Dan vindt beneden in de kelder ook

Een mooie gift

het Stadsgebed plaats. Een groep
christenen uit diverse kerken in
Deventer komt bij elkaar om te bidden
voor de stad en haar bewoners. Na
afloop drinken ze nog een kop koffie
mee, en hebben ze regelmatig een
goed gesprek met de gasten.
Zondag
Rustdag. We gaan met elkaar naar de
kerk. Eenmaal per maand vertrekt
Albert-Jan eerder, omdat hij meewerkt
aan de muzikale begeleiding van de
dienst. En op de eerste zondagavond
van elke maand houden we een
gebedsavond bij ons thuis. We komen
dan met een aantal mensen bij elkaar
om God te aanbidden en bij Hem te
brengen wat ons bezig houdt in ons
leven.
En tussendoor….
Contacten en gebedsbijeenkomsten
met andere christelijke projecten in
Deventer,
pastorale
gesprekken,
ouderavonden op de scholen, huiswerk met de kinderen, mail, administratie, familie, vrienden…
Ja, het is een druk programma. Met
enige regelmaat té druk. Dan is het
oppassen geblazen, dan moet er weer
een tandje minder worden gewerkt.
Maar wat is het heerlijk om zo bezig te
zijn voor en met onze God!

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline

COLOFON

licht

"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

