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Jezus zegt: “Ik ben de 
weg, de waarheid en het 

leven.”  
 

Johannes 14: 6 

Lieve mensen, 
Het lijkt wel of de hele hal van de kerk 
vol zit. Meer dan dertig mensen die 
gezellig aan tafel met elkaar zitten te 
eten en te kletsen. Kennismaken, 
eigenlijk. Elkaar ontmoeten. Want de 
meesten zien elkaar pas voor het 
eerst. Alpha is weer begonnen! 
 
Al vele jaren geven we ieder voorjaar en 
ieder najaar een Alpha. Daarmee werd 
zelfs de basis gelegd voor De 
Ontmoeting. Voor de vele contacten die 
we na elke Alpha-cursus overhielden 
hebben we een plek gezocht waar we 
mensen konden ontvangen. Zo 
ontstonden de open inloopochtenden. 
We aten gezamenlijk, er ontstond een 
creatieve activiteit en een kledingbank. 
Door de jaren heen ontwikkelde zich een 
inloophuis waarin Jacqueline en Albert-
Jan beiden (meer dan) full-time bezig 
mogen zijn met het verspreiden van het 
Evangelie. Samen met tientallen 
vrijwilligers uit meerdere kerken. Van 
dinsdag tot en met zaterdag zijn er 
activiteiten en de stroom bezoekers blijft 
maar groeien. Wat een zegen! 
 
We ervaren intens dat dit niet onze 
verdienste is. De Ontmoeting is een plek 
die God heeft gemaakt. Wij hoeven de 
weg niet te zoeken; Jezus is de weg en 
wij mogen volgen. Wij hoeven niet te 
bedenken wat we willen uitdragen; Jezus 
is de waarheid en die hoeven wij alleen 

uit te spreken. Wij hoeven zelf niet het 
leven van mensen ten goede te keren; 
Jezus is het leven, en wij hoeven 
mensen alleen in Zijn hand te leggen. 
Dat is de basis die we ervaren in ons 
leven en in ons werk. En zo mooi, dit is 
ook het uitgangspunt voor de Alpha-
cursus…  
 
Verschillen 
Met een flinke groep mensen zijn we bij 
elkaar. Rondkijkend naar de deelnemers 
aan de Alpha word ik getroffen door het 
werk van God. Al deze mensen zijn zo 
verschillend! En toch allemaal naar Zijn 
beeld gemaakt, door Hem met liefde 
geweven in de moederschoot.  
 
Sommigen opgegroeid in een gezin waar 
het geloof in Hem een wezenlijke rol 
had. Anderen kennen Hem nog niet, of 
nauwelijks. Sommigen hebben een -voor 
zover je daarvan kunt spreken- gladjes 
verlopen leven achter de rug, anderen 
hebben een enorme hoeveelheid ellende 
meegemaakt. Sommigen zijn op zoek 
naar antwoorden op hun vragen, 
sommigen naar houvast, anderen naar 
stof om te discussiëren of naar een beter 
begrijpen van hun christelijke partner. 
 
Hoe reageer je dan op die uitspraak van 
Jezus: “Ik ben DE weg, DE waarheid en 
HET leven. Niemand komt tot de Vader 
dan door mij.” Welke vragen roept dat bij 
je op, welke emoties? De reacties zijn 
net zo verschillend als de mensen zelf, 
en dat levert een boeiend gesprek op.  
 
We kijken uit naar wat God gaat doen. 
We zijn dankbaar dat er zoveel 
deelnemers zijn. En we zijn dankbaar 
voor iedereen die zich aan deze Alpha 
heeft verbonden: de gespreksleiders, de 
gastheren en gastvrouwen, de sprekers, 
de kokers, de bidders, de chauffeurs die 
een aantal mensen aan het eind van de 
avond naar huis brengen. Weet u wat zo 
bijzonder is? Twee weken voordat Alpha 
begon was er zelfs nog geen begin van 
een team. Cursisten zát, maar nog geen 
medewerkers. In twee weken bracht God 
de medewerkers bij elkaar en hebben we 
een mooi team gekregen. God is goed! Alpha in de Koningskerk in Deventer 



Het is zo mooi om te zien hoe God mensen het 
leven in kan leiden. Het leven in al zijn volheid! 

Johannes 10:10 
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verlangt 
Deventer 

Leven! 

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 
 

First things first  
Niet alleen Alpha is begonnen. 
Ondertussen ligt de vakantie-
periode alweer een tijdje achter 
ons en alle activiteiten zijn weer op 
gang gekomen. De Ontmoeting, 
kerk, scholen, gezin, allemaal 
vragen ze weer onze aandacht. 
Het is gemakkelijk om alle 36 uren 
die in een dag zitten vol te 
plannen. O wacht, het zijn er maar 
24... maar wat zou het gemakkelijk 
zijn om 36 uren te vullen.  
 
We doen het niet. Door de praktijk 
wijs geworden, kiezen we er voor 
om meer momenten van rust in te 
bouwen. Meer tijd tussen 
activiteiten, meer pauzes, meer tijd 
met elkaar, first things first. Ook 
daarin mogen we God leren 
kennen; Hij heeft het zo bedacht 
en gemaakt dat we mogen werken 
vanuit rust. Binnen onze grenzen 
en binnen onze energie. We 
hebben u vaak gevraagd om te 
bidden voor een goede balans 
tussen werk en privé in ons leven 
en God heeft dat op verschillende 
manieren verhoord. Ook door ons 
inzicht te geven in de verant-
woordelijkheid die we daarin zelf 
kunnen nemen, keuzes die we zelf 
kunnen en mogen maken. Nu we 
daar bewust mee bezig zijn, komt 
er echt balans. Zo krijgt ook bij ons 
het Leven in al zijn volheid steeds 
meer vorm en glans. 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  
Zomervakantie.  

Prachtige plekken gezien. 

De tafels worden gedekt  

voor de eerste Alpha-avond 

Ideetje 
Mogen we u een suggestie aanreiken? Doet u eens een heel klein stukje 
Alpha met elkaar. Vraag eens aan elkaar: “Wat is jouw reactie op deze 
uitspraak van Jezus? Welke vragen roept het bij je op? Wat doet het met 
je?” En zo’n mooie vervolgvraag, die we ook op Alpha stellen: “Stel dat je 
God één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan vragen?”  
Heb het er eens over met elkaar, luister en leer van elkaar.  

Vanuit de TFT 

Namens het thuisfrontteam Cloo (tft) 

willen wij de aandacht vestigen op 

de Bijbeltekst in Galaten 6 vers 2: 

’Draag elkaars lasten, zo leeft u de 

wet van Christus na’. Wij zijn als tft 

dankbaar voor alle donateurs die 

bijdragen ten behoeve van de 

Ontmoeting en het gezin van Albert 

Jan en Jacqueline. Toch merken wij 

dat het een hele opgave is om de 

financiën voor het gezin rond te 

krijgen. Daarom vragen wij hiervoor 

speciale aandacht. Een oplossing 

hoeft niet zo ver weg te zijn. U kunt 

voor een klein bedrag in de maand 

het gezin Cloo ondersteunen. Een 

andere mogelijkheid voor een 

donatie is om de deelnemers van de 

ECM StepRace, die op 12 oktober 

gepland staat, te sponsoren. U 

vindt meer informatie op de website 

van ECM: www.ecmnl.nl/deelnemers

-steprace, of kijk op de persoonlijke 

pagina van Albert-Jan en Jacqueline 

Cloo: www.ecmnl.nl/cloo  

  
Hartelijk dank voor uw interesse  
en/of bijdrage. 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Albert-Jan+_+Jacqueline+Cloo
mailto:tftcloo@gmail.com
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnl.nl/deelnemers-steprace
http://www.ecmnl.nl/deelnemers-steprace
http://www.ecmnl.nl/cloo


Financiële toezegging - ondersteuning fam Cloo 
European Christian Mission Nederland 
Postbus 861, 7400 AW, Deventer  
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A  
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 
 

Ondergetekende  ❑  Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)*   ❑  Maakt zelf over* 

Het bedrag van: ❑*  €5,00 ❑*  €10,00 ❑*  €15,00 ❑*  €25,00 ❑*  anders: €………….. 
 

Bestemd voor:    Ondersteuning familie Cloo 

Frequentie:  ❑ maand* ❑ kwartaal* ❑ half jaar* ❑ jaar* ❑ eenmalig*   

Naam:   __________________________________________________________  

Adres:  __________________________________________________________  

Postcode:   _____________ Plaats: ______________________________________  

Land:  ____________________ E-mail:_________________________________  

IBAN:  
 

Datum:          Handtekening:   

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar):   _____ -_____ - 20____ 

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland 
om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit 
bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM. 

Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFC lid 
van de familie Cloo. U kunt ook een machtiging online afgeven via www.ecmnederland.nl/

* Aankruisen wat van toepassing is 

Albert-Jan en Jacqueline 
Cloo - Nederland 
 

Albert-Jan en Jacqueline willen de inwoners 
van Deventer bekend maken met het verzoe-
ningswerk van Jezus en daarmee een voor-
portaal zijn voor de kerken in Deventer. Zo 
geven ze Alphacursussen, houden ze open 
gebedsochtenden en runnen ze een 
inloophuis ("De Ontmoeting") in de 
binnenstad. Samen hebben ze vijf kinderen. 
Voor hun werk en levensonderhoud zijn zij 
volledig afhankelijk van giften. 


