Psalm 121:8
Lieve mensen,
Wat is het een rare, moeilijke tijd, waarin
we leven. We zouden zomaar een nieuwsbrief kunnen vullen met zware woorden.
Want we ontkennen niet hoe de situatie is
en welke impact dit heeft op mensen. We
zien de onzekerheid en angst, we zien het
verdriet dat mensen overkomt. We voelen
zelf ook de bezorgdheid over mensen die
ziek worden en het “hoe lang gaat dit nog
duren?” Activiteiten die net weer een paar
weken geleden waren opgestart moeten
opnieuw worden stopgezet. Er is een
groeiende scheuring in de samenleving
en de overheid wordt steeds meer gewantrouwd. Het is allemaal waar en werkelijkheid en we ervaren net als ieder ander dat
het zo is.

is zeker, ja, eindeloos goed”. Dat is een
zekerheid waaruit we hoop en moed mogen
putten.

Tegelijkertijd is óók waar dat dit alles maar
een klein stukje van de werkelijkheid is.De
werkelijkheid zoals wij die meemaken maakt
in gebed deel uit van een groter geheel: God
regeert! En dat haalt bij mij drie dingen naar
boven.

Ten derde: Wees dankbaar. We mogen deze
maand weer kerst vieren, dankbaar zijn dat
God -Zich ontfermt. We zien dat terug in
zoveel mooie dingen die nu gebeuren.
Nieuwe deuren gaan open, zegen stroomt
volop. Kwade dingen worden ten goede
gekeerd. Laten we een paar dingen noemen
die we daarin mochten meemaken.

Ten eerste: We hoeven niet bang te zijn. We
hebben een machtige beschermer, een
hemelse Vader. We vallen nooit uit Zijn
hand, Hij verliest nooit de macht over wat er
met ons gebeurt. En ook al komt er ziekte, al
komt er dood, al komt de manier waarop we
ons geloof kunnen uiten en beleven onder
druk te staan: we zijn veilig. Psalm 68 zegt:
“Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het
naderen van de dood, volkomen uitkomst
geven”. En Sela zingt zo mooi: “De toekomst

Genieten van de herfst

Ten tweede: We staan niet machteloos.
Want die machtige God luistert naar onze
gebeden. Laten we ons daarom de handen
kapot bidden. Voor terugkeer van rust,
shalom, eensgezindheid en mogelijkheden
om naar de kerk te gaan. Maar ook voor
onze overheid, die over ons regeert ónder de
regering van God, als Zijn werktuig. Zegen
de overheid in Jezus’ Naam! Bid voor de
wereld, dat ze wakker geschud wordt en tot
God terugkeert. Bid dat jij daarin goede
woorden mag hebben, die opbouwen en
helpen om Jezus te leren kennen.

Dakloos
Al jarenlang komt één van de dakloze
mensen van Deventer zo af en toe in De
Ontmoeting. Heel erg aanspreekbaar was hij
niet, maar hij vond bij ons een droge plek en
lekkere koffie. Slechts één medewerkster
vond aansluiting bij hem en kreeg een
bepaalde vorm van contact.
De afgelopen periode had hij een plekje
gevonden waar hij anti-kraak kon wonen.
Daar had hij ook wat spulletjes verzameld.
Maar nu moest hij weer bij dit plekje weg.
Albert-Jan mocht hem zowaar helpen met
het verhuizen van zijn spullen. En al doende
verdiepte het contact zich enorm. Echte
gesprekken ontstonden. Wat een gelovige
man bleek er achter het pantser te zitten!
Gekwetst, teleurgesteld in mensen, maar
bewust schuilend bij God.
Alpha
In september zijn we gestart met een Alpha
Online. Geen fysieke samenkomsten, geen
gezamenlijke maaltijden, alles via het scherm.
Ieder vanaf zijn eigen plek. En knál, regelrecht
de diepte in! Juist doordat mensen vanaf hun
eigen veilige plekje kunnen meedoen zijn er
weinig drempels om tot de kern te komen.
Ook kon nu iemand meedoen, die anders niet
door het donker naar de avonden had durven
komen. En quarantaine? Geen probleem! Wat
zijn we God dankbaar dat Alpha langs deze
weg zo prachtig mogelijk is.
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“Waar je ook gaat of
staat, de Heer waakt
over je, nu en altijd.”

bemoediging

Een prachtige roman, geschreven
door één van onze Alpha-cursisten.
Echt een aanrader!
En natuurlijk bij ons te koop. ;-)

Het duurt allemaal zo lang dat het leven op
zijn kop staat. Maar het leven staat niet stil.
Ook in deze tijd doet God grote dingen en is
er veel waarover we dankbaar zijn.

De Ontmoeting
Het inloophuis moest sluiten, kon weer
open, en moest opnieuw sluiten. Alle
inkomsten vielen weg, de contacten
met de bezoekers konden niet meer
plaatsvinden. En wat zie je dan
gebeuren? De mensen zoeken jou
individueel op, in de winkel, op straat.
En wij zoeken hen individueel op. Niet
gehinderd door groepsprocessen en
het stoer doen naar anderen toe, komt
daar opeens de echte persoon
tevoorschijn. Een medewerkster zei:
“Ik heb voor het eerst écht een
gesprek met hem gehad! Wisten jullie
dat hij zo mooi kan schilderen? Wie
had dat nu achter hem gezocht?”.
En terwijl de inkomsten bij het
inloophuis wegvallen, draait de winkel
beter dan in de vorige jaren. Doordat
alle activiteiten van het inloophuis
stilvielen, hebben we nu opeens een
ruimte over om een prachtige
kerstafdeling in te richten. Zo groeide
de winkel met heel wat vierkante
metertjes, en het bracht weer veel
extra mensen over de vloer. Komt u
ook eens kijken?
WhatsApp
We
zijn
God
dankbaar
voor
WhatsApp! De afgelopen maanden
zijn er vele contacten langs deze weg
geweest en Jacqueline heeft met vele
groepjes bijbelstudie kunnen doen. Bij
veel mensen kwam geloof weer tot
bloei. Na de tweede lockdown zijn we
een gebedsgroep begonnen en daar
worden mooie dingen gedeeld en
bidden we met en voor elkaar.

In de plaatselijke media

Ik geloof, geloof ik
Dat is de titel van een boek van Bram
Beute, maar het is ook de uitspraak
van een gast die al heel lang bij de
open maaltijden komt. Eerst afwerend
tegen het geloof, door de jaren heen
steeds opener en nu tot de conclusie
gekomen dat het eigenlijk wel waar
moet zijn. Pril en voorzichtig geeft hij
zich over aan God. Prachtig om met
hem mee te mogen lopen. Bidden
jullie voor hem? Hij heeft het nodig.

Financieel
We hebben jaren achter de rug waarin
ons privé-inkomen heel erg krap was.
Uiteindelijk kwamen we maandelijks
ruim 1000 euro tekort. Een actie
binnen de kerken in Deventer bracht
het weer de goede kant op, en daar
zijn we enorm dankbaar voor. De
actiepagina staat nog steeds open:
www.ecmnederland.nl/actie-paginacloo. Helpt u mee aan onze financiële
gezondheid? Dan kunnen we ons
werk blijven doen!
We gaan bijna het nieuwe jaar in. We
wensen jullie Gods zegen toe over alle
delen van jullie leven.
In deze zekerheid: de Heer waakt over
jullie!

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline
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