Mattheus 28:18
Lieve mensen,
Op 16 mei jl. mocht de collecte in de
Koningskerk in Deventer voor ons
werk zijn. Prachtig dat juist dan de
woorden klinken: “Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op aarde.” Op
de weg van het uitdelen van Jezus’
liefde in woorden en daden krijgen we
oppermachtig gezelschap, het is een
weg die we samen met Jezus mogen
gaan. Een weg waarop Hij zegt:
“Weest niet bang, Ik ben met je! Ik zal
er zijn!”
Dankbaarheid
We zijn dankbaar dat God verder gaat
met zijn werk, ook in een tijd van corona:
wellicht juíst in deze tijd van corona.
Hoezo juist in deze tijd? We merken dat
de gasten en klanten zoveel meer
openstaan om dieper door te praten, dat
de mensen hun leegte opmerken nu
allerlei activiteiten wegvallen – is dit nu
waar ik voor leef? Dit geeft ruimte om
over het gemis te praten, maar ook
ruimte om over Gods aanbod van
redding en liefde te spreken. Wie kan Hij
nu voor jou zijn?
In maart mochten we starten met de
Alpha Online. Zes cursisten gaven zich
op, heel verschillende mensen die
allemaal graag meer willen weten over
God - over geloven. Bijzonder om te zien
hoe hun eigen verhalen al zoveel laten
zien van Gods liefde en redding. Tegelijk
vertellen hun verhalen ook over grote
nood: hoe we God nodig hebben in ons

leven, hoe we het zonder Hem niet
redden. Hoe we verstrikt kunnen raken in
de occulte wereld, in de criminaliteit, in
de drugswereld… In de cursus leren we
dat Jezus werkelijk vrij maakt. Wat zou
het geweldig zijn als al deze mensen
werkelijk vrijkomen van de machten die
zoveel invloed op hen hebben (gehad).
Bidden jullie mee? We zien hun vertrouwen groeien, met Pasen werden er
twee cursisten gedoopt en dit konden we
met de hele groep online zien en
meevieren. God is aan het werk!
Doop
Ook Jacqueline mocht afgelopen maand
samen met Marijke (onze oudste
dochter) gedoopt worden op de Betteld.
Jacqueline: “Voor mijn doop had ik
gelezen over de bevrijding van Israël.
Aan de oever van de zee stonden zij op
de grens van Egypte: het machtsgebied
van Farao. Farao zei: “Ik haal hen weer
terug en zij zullen weer mijn slaven zijn.”
De definitieve bevrijding van het volk van
Israël vond dan ook plaats toen zij het
water overstaken. Door de zee gaan was
voor Israël duidelijk een beeld van de
doop (zie ook 1Kor.10:1,2). Aan welke
kant van het water wil ik staan? Voor mij
werd door deze tekst zo duidelijk dat ik
de opdracht van Jezus serieus wil
nemen: Geloof, en laat je dopen,
werkelijk door het water gaan, mijn oude
ik met Jezus begraven en met Hem weer
opstaan. Zo rijk! Niet ik, maar Jezus leeft
in mij!”
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En Jezus kwam naar hen toe,
sprak met hen en zei: “Mij is
alle macht gegeven in de
hemel en op de aarde.”

verlangt
Deventer

naar Koning Jeuzs

Het is ons verlangen dat de Deventenaren mogen
ervaren hoe machtig koning Jezus is!

Thuisfrontteam
Als thuisfrontteam (TFT) zijn wij blij dat er door versoepelingen van de
regels rond corona nu weer meer kan. Ook zijn we blij dat de financiën
van De Ontmoeting slechts beperkt te lijden hebben gehad onder het
tijdelijk stopzetten van alle activiteiten. Door extra (online-)activiteiten
van Albert-Jan en Jacqueline, alsmede door de extra donaties, is de
financiële situatie op dit moment goed. Wij zijn dankbaar voor uw gebed
en financiële ondersteuning. Wij hopen dat er nu weer gewerkt kan
worden aan meer fysieke pastorale, evangeliserende en gezamenlijke
activiteiten voor bezoekers. Wij hopen dat De Ontmoeting weer een
veilige plek mag zijn voor mensen die het nodig hebben zoals in Psalm 9
vers 10 staat: ‘De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een
veilige vesting in tijden van benauwdheid.’
Als TFT willen wij ons blijven inzetten voor de ondersteuning van AlbertJan en Jacqueline door middel van gebed(coördinatie), fondswerving,
het organiseren van (sponsor)acties en het meeschrijven aan de
nieuwsbrieven. Wegens het vertrek van Cor Weeda (voorzitter),
Wieberen Steenstra (secretaris) en Erik Koning (gebedscoördinator) is
de TFT dringend op zoek naar versterking. Voelt u zich aangesproken
en wilt u zich inzetten voor de TFT dan zijn we op zoek naar u. Globaal
wordt het volgende van een TFT-lid verwacht:
• Bijwonen van (circa) drie vergaderingen per jaar;
• Aanspreekpunt voor (clusters binnen) de 3GK
en andere kerkgemeenten;
• Aanspreekpunt voor European Christian Mission;
• Meedenken over de financiële positie en over
praktische ondersteuning van de familie Cloo.
U kunt hierover contact opnemen met
Richard Overweg, Albert-Jan of Jacqueline Cloo.

Webshop voor
www.deontmoetingboeken.nl
In de winkel zijn we bezig geweest
met het opzetten van een
webshop. In de periode dat we
dicht moesten een ‘must’ en nu
nog stééds! Het is fijn om onze
klanten ook thuis te kunnen
bedienen met mooie christelijke
boeken, geschenken en muziek.
De winkel mag nu weer gewoon
open: wat is dat fijn voor onze
klanten maar ook voor de mensen
die in de winkel werken. Stapje
voor stapje is er meer mogelijk:
open maaltijd, ‘creatief met’,
gebedsochtenden, Koffie met… en
New Life. Over New Life zullen we
in de volgende nieuwsbrief meer
vertellen. Het is heerlijk om
eindelijk weer te kunnen waarvoor
je indertijd begonnen bent: mensen
ontmoeten! Wij gaan weer volop
aan de slag om weer een fijne plek
te creëren voor de mensen die het
zo hard nodig hebben. We mogen
weer door woorden en daden laten
zien hoe machtig Jezus is! Bidden
en helpen jullie ook mee?
Hartelijke groet,

COLOFON

Albert-Jan &
Jacqueline

De winkel is weer open!

Weer mooie ontmoetingen met klanten!

De webshop is online!

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

