
God weet wat Hij voor ons wil: een 
hoopvolle toekomst. Dringt dat wel 
genoeg tot ons door? Een hoopvolle 
toekomst! Voor mij! En natuurlijk: ook 
wij, mensen, wensen dat elkaar vaak 
toe. Bij verjaardagen zingen we “Lang 
zal hij leven in de gloria” en als we 
afscheid nemen zeggen we “het 
beste, hè!” 
 
Maar wat kunnen wij daarvoor doen? 
Kunnen wij het leven van de ander 
vormgeven? Nee, hoe graag we dat ook 
zouden willen, we schieten tekort. We 
kunnen het elkaar wel wensen, maar niet 
beloven. Bij God is het anders. Hij is 
schepper van hemel en aarde en aan 
Jezus is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. Als God iets voor ons wil, dan 
is dat geen wens van Hem, een 
“plannetje”, maar een belofte! En een 
vaste zekerheid voor ons. 
 
We zien om ons heen veel mensen die 
geen hoopvol toekomstbeeld hebben. Ze 
zijn al jaren ziek, eenzaam, werkloos, 
afgeschreven, verstoten. Soms worden 
ze al die jaren al heen en weer 
geslingerd tussen hoop en teleurstelling, 
opluchting en vrees. Problemen blijven 

bestaan en als er wel een probleem 
wordt opgelost, dan ligt er een nieuw 
probleem klaar. Het leven is een 
worsteling en mensen verliezen hun 
hoop. 
 
Geven 
Hoe kunnen we deze mensen weer hoop 
bieden? Échte hoop, zonder angst voor 
teleurstelling, maar met een volle 
zekerheid? Dat kan alleen door het volle 
heil van Christus aan te bieden. Zowel 
materieel heil (praktische hulp) als 
geestelijk heil (het Evangelie delen, 
pastorale hulp). 
Vanuit De Ontmoeting proberen we 
beide vormen van heil aan te bieden. We 
geven hieronder een paar voorbeelden. 
 
Pakketten 
In januari hadden de Plus en Jumbo 
Deventer spaaracties voor boodschap-
penpakketten. De pakketten van de Plus 
bevatten voor vijftig euro aan 
boodschappen en de pakketten van de 
Jumbo voor zestig euro. Via Facebook, 
via de kerkmail en via de beamer in de 
kerk vroegen we of mensen die een paar 
zegels over hadden ze bij ons wilden 
inleveren. En dat hebben we geweten: 
het ging maar door!  
Uiteindelijk kregen we genoeg zegels 
voor zeven Plus-pakketten en twintig 
Jumbo-pakketten. En we kregen ook nog 
drie pakketten van het Leger des Heils. 
In totaal dertig pakketten! Ruim 1.600 
euro aan boodschappen! Wat konden we 
hier veel mensen mee helpen! En wat 
een prachtig getuigenis om met een paar 
winkelwagentjes vol pakketten door de 
Jumbo te zeulen, een stationwagen van 
top tot teen vol te proppen en dan al die 
verbaasde mensen te zien en te horen: 
tjonge, jullie hebben nogal flink 
gespaard! “Jazeker, dat is wat er kan 
gebeuren als een kerk in beweging komt 
om Gods liefde in de praktijk te 
brengen.” 
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Mijn plan met jullie staat vast 
– spreekt de Heer. Ik heb 

jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een 

hoopvolle toekomst geven. 
 

Jeremia 29:11  

Lieve vrienden en familie, 

Een paar van de boodschappenpakketten  



Wij willen alle mensen in Deventer vertellen wat een 
geweldige toekomst ze bij God hebben! 
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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: ING 254997 

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 
 

Broden en vriezer 
Elke week krijgen we via iemand uit de kerk tientallen onverkochte 
broden van een bakker. Topkwaliteit waar we zelf lekker van eten, maar 
die we door de week heen ook uitdelen aan velen die het niet zelf kunnen 
kopen. Want ook die mensen leven in onze straten: werkelijk arm, nog 
nét genoeg geld om een brood te kunnen kopen. Maar wauw, nu krijgen 
ze het brood en kunnen ze een potje jam kopen: wat een feest! Wat 
heerlijk voor de kinderen! (Lieve mensen, soms schieten je de tranen in 
de ogen, als je de nood van anderen ontdekt.) 
Maar ja, hoe houd je al die broden goed? Je gaat een dag aan het 
opruimen in de schuur, maakt een plekje vrij en dan bestel je maar een 
extra vriezer. Dat was tenminste het plan, want uiteindelijk kwam het er 
niet van. Gelukkig maar! De volgende ochtend zegt een gast in De 
Ontmoeting: “Ik wilde het al heel lang vragen, maar vergat het steeds: 
hebben jullie nog belang bij de oude vriezer van mijn tante? Hij staat mij 
een beetje in de weg.” Dat is wel héél toevallig zeg! Dank U, Heer, dat U 
ons dat toe laat vallen! 
 
Alpha-cursus 
We zijn alweer een tijdje met een nieuwe Alpha-cursus bezig. Er is een 
fijne groep van veertien deelnemers, waarvan we er vier hebben leren 
kennen via De Ontmoeting. Wat geweldig om hen ook op deze manier te 
kunnen leren kennen en met hen mee te mogen lopen in hun zoektocht 
naar God. We zien dat God volop aan het werk is en geloof, hoop en 
liefde uitdeelt. Niet alleen aan alle cursisten maar ook aan 
gespreksleiders en inleiders. Bidt u mee voor de cursisten en voor 
iedereen die meewerkt? 
 
Valentijnsdag 
Voor God ben je meer waard dan een bos bloemen en een kaart. Is er 
een mooiere liefdesboodschap denkbaar? We mochten het uitdelen op 
een kaartje aan een bloem en velen waren blij en ontroerd.  

Voor elke bezoeker op Valentijnsdag een 
bloem en een kaart 

Ontvangen  
Wat mogen we veel geven. Maar 
wat mogen we in de eerste plaats 
veel ontvangen. Het werk in De 
Ontmoeting sterkt ons eigen geloof, 
ons eigen vertrouwen in God. We 
ontvangen gebed, praktische hulp 
en ondersteuning bij onze 
activiteiten. Ook de jeugd werkt 
daaraan mee! De jeugd van 
Rugzak (10-12 jaar) houdt een 
talentenactie (ontvang twee euro 
en maak daar zo veel mogelijk 
winst mee) waarvan de opbrengst 
voor De Ontmoeting is. En één van 

de groepen van Follow (jeugd 
vanaf 13 jaar) komt een avond een 
bijdrage leveren aan ‘Aan tafel 
met…’ We zijn erg blij met dit alles. 
Het geeft ons vertrouwen in de 
toekomst. Het geeft ons hoop. Het 
roept bij ons het verlangen op om 
fulltime aan het werk te kunnen.  
Hoe onze toekomst er precies uit 
gaat zien, weten we niet. Maar we 
bidden voortdurend dat God er 
vorm aan zal geven. Want we 
weten dat Hij ons geluk voor ogen 
heeft – een hoopvolle toekomst! 
Wilt u voor onze toekomst bidden? 
En ook voor Gods liefde en kracht 
voor de komende tijd? 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Albert-Jan+_+Jacqueline+Cloo
http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Albert-Jan+_+Jacqueline+Cloo
mailto:tftcloo@gmail.com
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

