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Wees stil,
en weet dat
ik God ben.
Psalm 46: 11a
Lieve mensen,
Stil-zijn betekent hier zoiets als
loslaten of laten gaan. Het aan God uit
handen geven, dat we ons aan Hem
onderwerpen en erkennen dat Hij als
oppermachtige heerser alles in Zijn
hand heeft. Dat ervaren wij steeds
opnieuw: God is zoveel groter dan wij
en doet grotere dingen dan wij
kunnen wensen of bedenken.
7500 koppen koffie en 900 maaltijden
In de afgelopen periode zijn we aan het
nadenken geweest over de begroting
van 2019. Dan zet je eerst de cijfers voor
2018 op een rijtje. De totale kosten aan
het eind van het jaar bedragen rond de
zeventigduizend euro. Daar moeten
natuurlijk ook inkomsten tegenover
staan. Dat lukt bijna helemaal. Er is nog
een
klein
tekort
van
ongeveer
tweeduizend euro. We hopen dat we dat
nog weggepoetst krijgen. Van de
inkomsten komt ruim vijfenveertigduizend euro uit verdiensten van De
Ontmoeting zelf. Grotendeels komt dit uit
de winkel, maar ook uit inkomsten van
verhuur van ‘Koffie met’ en de bijdragen
die we bij bepaalde activiteiten zoals de
open maaltijd en creatieve ochtenden
ontvangen. Wat een omvang, wat een
zegen. Wij worden stil.

Workshop Biblejournaling

Tot op heden deelden we in 2018 7500
koppen koffie uit en 900 maaltijden. Per
week wordt er voor ongeveer 230 uur
gewerkt, waarvan 180 uur in het pand en
de rest daarbuiten (kokers, bakkers,
boekhoudster, kleding-ophalers en nog
veel meer). Totaal ongeveer 12.000 uur
per jaar. We worden er stil van.
Privé
De kinderen worden groter. Marijke zit
inmiddels op het HBO-V en Evert zit in
het examenjaar van de middelbare
school. Rindert heeft daar nog een jaar
langer de tijd voor. Rianne in groep 7,
Jorieke in groep 6. Wat gaat het snel ;-)
We zijn dankbaar voor zulke geweldige
kinderen, van wie we zoveel houden en
waar we zo trots op zijn.
Als echtpaar zijn we steeds hechter aan
elkaar verbonden. Onze liefde verdiept
zich en wordt steeds sterker. We moeten
blijven zoeken naar balans tussen werk
en privé. Onze vorige nieuwsbrief
eindigden we met: “Ja, het is een druk
programma. Met enige regelmaat té
druk. Dan is het oppassen geblazen, dan
moet er weer een tandje minder worden
gewerkt. Maar wat is het heerlijk om zo
bezig te zijn voor en met onze God!” En
zo beleven we het nog steeds. Daarbij
merken we ook dat God ons steeds
meer wijsheid geeft in het aanvoelen van
wat wel en niet goed is voor ons en ons
gezin. Er komt meer rust in huis en daar
genieten we allemaal van. Het is fijn om
ook als gezin zo door God geleid te
worden.
Financieel hebben we meestal geen
zorgen. Soms is het ingewikkeld, bijvoorbeeld nu onze auto het einde van zijn
levensduur begint te naderen. Hoe lang
houden we hem nog op de weg? Hoe
lang kunnen we dat nog betalen? En
Marijke wordt 18 en dat houdt in dat we
van alles rondom de kosten van zorgverzekering en dergelijke moeten gaan
regelen. Het is passen en meten met de
centjes, maar we zijn nog nooit tekort
gekomen. God voorziet altijd. Wat is Hij
ook hierin trouw! We worden er stil van.

kracht

“We zien hoe moe mensen zijn van het strijden in deze
maatschappij. Wie kan hen helpen, wie is groter dan zij? We
willen hen laten weten dat God alles in Zijn hand heeft!”

Alpha
Op 17 september begon er weer een Alpha. We organiseerden het deze
keer niet in De Ontmoeting, maar in de Koningskerk, het nieuwe gebouw
van de 3GK, onze thuisgemeente. (3GK? Ja, dat is de veel gebruikte
roepnaam voor de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK te
Deventer)
Mooi om in verbondenheid met deze gemeente samen te werken en
zichtbaar te zijn in de wijk waar het gebouw staat. Mooi dat de sprekers uit
verschillende kerken van Deventer afkomstig zijn. Zo mogen we ons ook
met hen verbonden weten. De deelnemers hebben hele verschillende
achtergronden: een jonge vrouw, beginnend gelovig, weet nog niets van
de Bijbel, maar werd op de Alpha gewezen op het kloosterfestival voor
jongeren op Nieuw Sion in Diepenveen. Een oudere vrouw die al jaren in
Ludgerus (woon-/zorgcentrum voor senioren) woont deed aanvankelijk
enthousiast aan Alpha mee, maar helaas werd het haar te veel en ze
moest met de cursus stoppen. Echter, een week later was ze er opeens
weer: ze kon het niet missen, ze
heeft Alpha nodig. En zo gaat God
met alle deelnemers zijn eigen,
bijzondere weg. We zien ze groeien in kennis, we zien groeiend
geloof, drempels worden genomen
en God overwint harten. Het went
nooit, het blijft bijzonder. We
worden er stil van.

De tafel gedekt aan het
begin van de Alpha-avond

Open maaltijd

Knelpunten
Helaas gaat niet alles van een
leien dakje. Sommige dingen
komen in de knel. De Open
maaltijd is daar een voorbeeld van.
Het is één van onze kernactiviteiten. Wekelijks eten we met
de gasten, waarbij we lezen uit de
Bijbel, daar iets over vertellen en
met de mensen bidden. Het is zo
waardevol! Maar het aantal
mensen dat wil koken is het
afgelopen jaar sterk teruggelopen
en voor de mensen die momenteel
de maaltijden verzorgen wordt de
druk te groot. We komen op het

Dagopening op vrijdag

punt dat we ons afvragen of we de
activiteit wel vol kunnen houden of
dat we ermee moeten stoppen. Dat
zou ons echt aan het hart gaan,
ook omdat er de laatste tijd steeds
weer nieuwe gasten bijkomen.
Lieve mensen, wilt u bidden dat
deze activiteit door kan blijven
gaan? En lieve mensen uit Deventer, wilt u overwegen om af en toe
een pannetje eten te koken? Al is
het maar eens in de twee
maanden… Als voldoende mensen
dat doen, dan kunnen we verder.
Ook in de dingen die voor ons
gevoel moeizaam gaan, weten we
dat God de juiste weg zal wijzen.
Zijn wijsheid is groter dan die van
ons. We worden er stil van.
Achterban
Dat bent u. We zijn u zo dankbaar
voor al uw steun, financieel, in
gebed, in meedenken en meewerken. We weten ons gedragen.
Daarin bent u voor ons de
doorgeefluiken van Gods liefde!
En wij? Wij zijn stil, en weten dat
Hij God is!
Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline
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