
Het is alweer lange tijd geleden dat we 
de laatste nieuwsbrief schreven. In 
april van dit jaar. Sinds die tijd is er 
veel gebeurd in ons gezin. We hebben 
mooie dingen meegemaakt - won-
deren waar ik later meer over vertel - 
maar ook moeilijke.  
 
Begin april kreeg ik (Jacqueline) een 
burn-out. Het was een optelsom van 
verschillende factoren: de groei van ‘De 
Ontmoeting’ en daardoor meer werk, het 
moeilijk rust kunnen nemen tussen alle 
drukte door, een grote groep Alpha-
cursisten bij ons thuis, het financieel krap 
bij kas zitten en een aantal moeilijke 
gesprekken rondom onze huisvesting,  
wat intussen is opgelost. Maar opeens 
knapte er iets en alles werd teveel. Ik 
was helemaal óp. De dokter adviseerde 
totale rust. Een beter advies kon ik niet 
krijgen: de eerste weken sliep ik zo’n 
achttien uur per dag/nacht. Het was een 
hectische tijd voor ons, waarbij er veel 
werk op de schouders van Albert-Jan 
terechtkwam.  
 

Maar wat zijn we dankbaar voor alle 
hulp, liefde en bemoediging die we 
kregen! Dank aan God, maar ook jullie 
bedankt voor jullie aandeel! We voelen 
ons gedragen door God en Zijn gezin. 
Dit doet me denken aan een prachtig lied 
dat we vaak bij de Alpha-cursus zingen: 
“God wijst mij de weg... “ 
 

Wat hebben we een grote, liefhebbende 
God. In zo’n tijd van het zelf niet meer 

kunnen, de touwtjes uit handen moeten 
geven, hebben we mogen zien dat Hij 
alles in de hand heeft. Juist door 
opnieuw te leren leven vanuit overgave 
aan Hem kunnen we weer rustig leren 
ademhalen en doen wat God op ons pad 
brengt. Dat is een levensles voor 
onszelf, maar ook een getuigenis voor 
de mensen om ons heen. 
 
De Ontmoeting toch verder…  
Ik moest in april stoppen met werken, 
maar de activiteiten in De Ontmoeting 
konden allemaal doorgaan. Dit mede 
door een aantal (nieuwe) medewerkers, 
die hun schouders er flink onder hebben 
gezet. We zijn ook blij dat Marijke 
Huizenga het planwerk van De 
Ontmoeting op zich heeft genomen. Zij 
maakt nu elke twee maanden alle 
roosters voor De Ontmoeting. En het is 
geen klein karweitje om 100 mensen met 
al hun wensen in te plannen… 
 
Alpha-cursus  
Tijdens het afgelopen halfjaar deden we 
de Alpha-cursus met twintig cursisten. 
Wat mochten we veel groei zien voor wat 
betreft geloof en vertrouwen in God. En 
wat heerlijk om mensen thuis te zien 
komen in de kerk. “Achthonderd mensen 
bij elkaar, veel jonge gezinnen. Dat had 
ik niet verwacht. Het voelde als 
thuiskomen. Met zo’n grote groep de 
liefde van en voor Jezus ervaren, dat is 
heel bijzonder.” 
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De Heer gaat zelf voor 
je uit, Hij zal je bijstaan 
en geen moment van je 

zijde wijken. 
 

 Deuteronomium 31:8 

Lieve mensen, 

Alpha-weekend: gezellig rond de  
openhaard naar een praatje luisteren 

”God wijst mij een weg als ik zelf geen 
uitkomst zie. Langs wegen die geen 
mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil 
bekend. Hij geeft elke dag, nieuwe lief-
de, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in 
Zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Al 
moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier door de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan, maar Zijn liefde 
blijft bestaan en Hij maakt iets heel 
nieuws vandaag.” 



Wij willen aan de mensen in Deventer laten zien dat ze tot 
rust mogen komen bij God onze Vader. 
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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 
 

Femke en Jan (twee Alpha-cursisten) vertelden hun verhaal in de kerk 
tijdens de evangelisatiezondag. Indrukwekkend om te zien hoe God zijn 
weg met mensen gaat. Laten we voor hen blijven bidden; dat zij – maar 
ook hun families – God meer en meer mogen leren kennen. Een groot 
deel van de cursisten wil graag verdergaan. Op 17 september beginnen 
we met de vervolgcursus, Chistianity Explored, waarin we het boek 
Marcus behandelen. Er zal ook een aantal cursisten van de Studentalpha 
bij deze cursus aansluiten. 
 
Ons gezin  
Dankbaar zijn we voor de vakantie die we op de Betteld mochten 
doorbrengen. Het was zo goed voor ons allemaal om alles even los te 
kunnen laten en weer lichamelijk en geestelijk bij te tanken. God heeft ons 
veel gegeven deze vakantie: Albert-Jan is genezen van zijn doofheid! Wat 
hebben we een grote God! Wat een wonder dat hij nu hetzelfde kan horen 
zonder gehoorapparaten (alle gehoorapparaten bij familie Cloo de deur 
uit)! En wat is het fijn in het werk in De Ontmoeting: om de gesprekken 

Samen naar de kerk tijdens  
het Alpha-weekend 

beter te kunnen volgen en om dit 
getuigenis te mogen vertellen van 
onze levende, genezende God.  
Ook voor mij is er gebeden in 
verband met de burn-out. Het was 
bijzonder: op het moment dat er 
voor me werd gebeden, voelde ik 
de krampstand (de overspanning) 
weggaan en werd ik helemaal 
ontspannen. Ik voel me helemaal 
een ander mens! Ik kan meer 
prikkels aan en kan weer genieten 
van de dingen die ik meemaak. 
We zijn God zo dankbaar!  
 
Ik voel me nog wel kwetsbaar en 
moe en weet ik dat ik nog een 
proces heb te gaan. Maar dit is zo 
bemoedigend en door de 
ontspanning kom ik veel beter tot 
rust en herstel ik beter. God, dank 
U wel voor de wonderen die U 
uitdeelt! Ik blijf de komende tijd 
nog op de achtergrond qua werk 
voor De Ontmoeting. Ik hoop in 
therapie beter mijn grenzen te 
leren aanvoelen en aan te geven, 
zodat ik in de toekomst het werk 
weer aan kan gaan. 
 
Nieuwe stappen  
Met ECM zijn we aan de slag om 
het werk in De Ontmoeting anders 
te leiden. De hoeveelheid werk is 
snel gegroeid, maar de organisatie 

is niet meegegroeid. We hopen in 
de komende tijd een bestuur te 
krijgen, zodat de organisatie 
breder gedragen wordt en het niet 
meer alleen op ons aankomt. We 
zijn dankbaar dat de grote zorg om 
de financiën is verminderd. In juli 
heeft de diaconie van de 3GK een 
collecte gehouden voor ons en 
daarmee is ons fonds met 700 
euro per maand gegroeid! We zijn 
hier heel blij mee, want dit 
betekent dat we bijna genoeg 
hebben om binnenkort samen 
fulltime als evangelist aan de slag 
te kunnen. De voorbereidingen 
daarvoor zijn begonnen. Willen 
jullie voor ons bidden, dat God ons 
wijsheid zal geven en de weg zal 
wijzen in alle stappen die we 
hiervoor moeten nemen?  

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

God wil ons de juiste weg wijzen. 
Erg actueel voor ons! 
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