Rom. 10: 13 en 14

Lieve mensen,
Prijs
In Deventer zijn (gelukkig) heel veel
vrijwilligers actief en de Gemeente Deventer
hecht daar grote waarde aan. Dat toont zij
onder andere door ieder jaar een feestavond
voor vrijwilligers te organiseren in de
schouwburg. Op die avond reikt de
wethouder, samen met de voorzitter van de
vrijwilligerscentrale, de prijzen uit voor de
“Vrijwilliger van het jaar” in vijf categorieën.
Dit jaar mocht De Ontmoeting de prijs in
ontvangst nemen! Wat een geweldige
opsteker voor alle vrijwilligers die bij De
Ontmoeting betrokken zijn. Vóór de
schermen en daarachter, ín De Ontmoeting
en daarbuiten. Er zijn zoveel mensen die
meewerken. Wist u dat we in 2019 ruim
12.000 uur vrijwilligerswerk hebben verzet?
We zijn er diep van onder de indruk.
Naast de eeuwige roem kregen we ook een
mooie bokaal en een geldbedrag. Daarmee
zetten we deze maand onze vrijwilligers even
lekker in het zonnetje met een mooie
feestavond. Dat verdienen ze echt!
December 2019
En laten we eerlijk zijn: we houden wel van
een feestje. Daarom is het ook zo heerlijk om
feestjes voor anderen te organiseren. In
december konden we weer uitgebreid
Sinterklaas en Kerstmis vieren. Beide keren
een knotsgezellige avond, met tussen de
veertig en vijftig aanwezigen. Het is mooi om

te zien hoe mensen van allerlei leeftijd,
achtergrond en afkomst het goed hebben
met elkaar en van elkaar kunnen genieten.
Zulke momenten ervaren we echt als
voorproefje van Gods nieuwe wereld: één
groot gezin, kinderen van één Vader. Komt,
ziet, hoe goed, hoe lieflijk ’t is… (Psalm 133).
Terugblik 2019
Aan het begin van 2020 kijken we ook even
blikken we ook even terug. Hoe hebben we
het gedaan?
Met dankbaarheid constateren we dat De
Ontmoeting een belangrijke plek is in
Deventer. Om maar eens een paar
indicatoren te noemen:
• Ruim 700 eters bij de Open Maaltijd
• Elke vrijdag 60 tot 80 gasten
• Ruim
1800
kledingstukken
gratis
uitgedeeld (uitgaande van een gemiddelde
waarde van
• € 3,50 is dat ruim € 6.300,00)
• Bijna € 26.000,00 winst vanuit de winkel.
Hier kunnen we onze huur helemaal mee
betalen!
• Ontroerend: van één van de gasten die in
2018 was overleden ontvingen we een
deel van de erfenis als gift. Omdat wij
échte familie waren…
En nog zoveel meer waaraan we zien dat
God aan het werk én is. Mensen die God
leren kennen, de kerken in Deventer
bezoeken, zich laten dopen. Mensen die hun
leven weer op de rit krijgen. Mensen die tot
rust komen, tot vergeving kunnen komen en
dan weer een nieuwe start kunnen maken.
Vooruitblik 2020
Wat gaat God dit jaar doen? We hebben
geen idee, maar we kijken er verwachtingsvol naar uit.

Alles staat klaar voor de Sinterklaasmaaltijd!

Zelf gaan we in dit jaar actief bezig met onze
missie en visie: wat maakt ons tot wat we
zijn, waarin maken we het verschil? Waarom
willen we zijn wat we zijn en doen we wat we
doen? En hoe geven we daar in de praktijk
vorm aan, in onze activiteiten, onze gesprekken en onze houding? Hoe laten we de blijde
boodschap hierin doorklinken? We gaan hier
meerdere avonden mee aan de slag, geleid
door kundige begeleiders. De eerste avond
is inmiddels geweest en wat was het mooi
om met de Bijbel in de hand hierover na te
denken. We bidden dat we hiermee steeds
krachtiger worden in het werk dat we voor
God mogen doen. Tot Zijn eer!

European Christian Mission
maart 2020

Er staat in de boeken: iedereen die de Heer
aanbidt, zal worden gered. Maar hoe
kunnen mensen de Heer aanbidden als ze
niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze in
Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben
gehoord? Hoe kunnen ze van Hem horen,
als niemand over Hem heeft verteld?

Hoe kunnen we over die redding vertellen?
Met welke woorden en welke daden? Hoe
vinden we aansluiting en ingang bij de
mensen? Het komende jaar gaan we daar
aandacht aan besteden want in Deventer
hebben veel mensen redding nodig!

verlangt
Deventer

redding

Van de TFT
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen (Hebreeën 13:1-2).
Als kerk zijn wij het zout en licht van de aarde. Albert-Jan, Jacqueline en de
medewerkers van De Ontmoeting zijn hiervan een goed voorbeeld. Via De
Ontmoeting laten zij zien wat barmhartigheid en gastvrijheid is in Deventer.

De winkel draait steeds beter

Gewonnen!

Fulltime (?)
Het is inmiddels al weer vijf jaar
geleden dat we de stap konden
maken om fulltime voor De Ontmoeting te gaan werken. Gesteund door
gebed, bemoediging en voldoende
giften. Nog steeds worden we door
gebed gedragen en ontvangen we
veel steun en bemoediging,; iets waar
we enorm dankbaar voor zijn. We
zouden niet zónder kunnen. Ook zijn
we geweldig dankbaar voor alle giften
die we (via ECM) ontvangen voor ons
levensonderhoud. Maar we moeten
ook constateren dat het op dit
moment te weinig is om van te leven.
Ons Thuisfront-team vertelt daar in
deze nieuwsbrief meer over. We
vragen u of u wilt meehelpen om ons
inkomen weer op peil te brengen. Niet
omdat u ons zo aardig vindt, maar
omdat u het belangrijk vindt dat we
ons werk in De Ontmoeting kunnen
voortzetten. Helpt u mee?
Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline

De trofee (lastig te fotograferen)

De Ontmoeting
Koffie met...

Wil je donateur worden:
vraag Albert-Jan om een
machtigingskaart of geef via de
website van ECM of maak zelf je
donatie over naar Stichting
European Christian Mission
Nederland rekeningnummer:
NL02 INGB 0000 2549 97
o.v.v. familie Cloo.
De giften lopen via een ANBI en zijn
daarom fiscaal aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

COLOFON

Gezelligheid met Kerst

Er worden veel activiteiten georganiseerd ten behoeve van hulpbehoevende
mensen zoals: samen koffie drinken, open maaltijden, het begeleiden van
mensen om te kunnen werken en nog diverse andere activiteiten. Ook
organiseren Albert-Jan en Jacqueline twee keer per jaar de Alpha-cursus. De
Ontmoeting verkoopt eveneens tweedehands kleding en christelijke boeken.
Neem gerust eens een kijkje aan de Nieuwstraat 19-21 te Deventer of neem
eens een kijkje op de website www.deontmoeting-deventer.nl. We zien een
steeds grotere toename aan activiteiten en daar zijn we blij mee. Tegelijk
merken we als Thuisfront-team dat het voor het gezin Cloo erg moeilijk is om
rond te komen. Wij kunnen daarom alle hulp in de vorm van giften en donaties
gebruiken.

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

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:

* Aankruisen wat van toepassing is

❑maand* ❑kwartaal* ❑half jaar* ❑jaar* ❑eenmalig*

Naam:

__________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________
Land:

____________________ E-mail:_________________________________

IBAN:
Datum:

Handtekening:

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

Albert-Jan en Jacqueline
Cloo - Nederland
Albert-Jan en Jacqueline willen de inwoners
van Deventer bekend maken met het verzoeningswerk van Jezus en daarmee een voorportaal 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.

