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‘God is in staat om eindeloos
veel meer te doen dan wij
kunnen bidden of bedenken.
Zijn macht is nu al in ons aan
het werk. Alle eer aan God, in
heel de kerk, die bestaat
dankzij Jezus Christus. Alle
eer aan God, voor altijd en
eeuwig! Amen.’
Efeziërs 3:20-21

Lieve mensen,
Hoe dankbaar kan een mens zijn? Na
onze vorige nieuwsbrief is er zó
ontzettend veel gebeurd waar we blij en
dankbaar voor zijn. Een nieuwe plek voor
De Ontmoeting, zegen op klussen en
verhuizen, uitgebreide aandacht in de
plaatselijke pers, veel nieuwe bezoekers,
een prachtige Alphacursus en Prayer
Course. Te veel om op te noemen!
Huisvesting
“Wow! Ik was vooraf nogal bang om ons
oude plekje te verliezen, maar dit is nog veel
mooier en gezelliger geworden. Ik voel me
hier meteen thuis.” Zomaar een reactie van
een vaste bezoeker bij de opening van de
nieuwe plek van De Ontmoeting. En we
krijgen veel van zulke reacties. Mensen
vinden de nieuwe plek mooi en fijn. Het is
ruimer, zodat je elkaar minder ‘op de lip’ zit
en er meer privacy is. Het is licht en vrolijk.
Ook als team voelen we ons hier ontzettend
thuis en we kunnen ons bijna niet voorstellen
dat we hier nog maar zo kort zitten. We laten
in deze nieuwsbrief een paar foto’s zien en
er staan nog veel meer foto’s op
www.deontmoeting-deventer.nl.
We zijn dankbaar voor deze nieuwe plek. Het
is veel méér en veel mooier geworden dan
we hadden durven denken of dromen. Alle
dank en eer aan God!
Dank u wel
Maar ook dank aan u! In onze vorige
nieuwsbrief vroegen we u om hulp op vele
manieren. En daaraan hebt u geweldig
gehoor gegeven. Vele mensen hebben
geholpen met klussen, sommigen zijn weken
lang iedere dag met volle inzet bezig
geweest. Ook merkten we dat er veel voor
ons werd gebeden. Alles verliep zo
voorspoedig, de sfeer was zo goed en we
zijn zo goed ontvangen door de medeondernemers in de straat.

Officiële opening door burgemeester Andries Heidema

Ook financieel hebt u ruimhartig geholpen.
We konden alle verbouwingen betalen en
hadden nog wat extra mogelijkheden.
Iemand heeft ons het geld voor de
bankgarantie geleend en we kunnen dit weer
aan hem terugbetalen. Voor alle support,
financiële bijdragen, klustijd meedenken, en
vele andere manieren van helpen: dank!
De nieuwe ontmoeting. Wist u dat:
• wij nu een echte winkel in tweedehandskleding en -schoenen hebben?
• dat u hier zelf ook kleding kunt kopen? Dit
helpt ons om onze huur te betalen;
• wij nu een christelijke boek- en geschenkwinkel hebben?
• de winkel elke dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 16.00 geopend is?
• u nu ook tweedehandsromans bij ons kunt
kopen en inleveren?
• sommige mensen in de winkel komen voor
alleen een praatje en/of gebed? Mooi hè!
• we proberen om de open maaltijden echt
elke week te gaan houden?
• we hiervoor nog wel extra kokers en
gastheren/-vrouwen zoeken?
• we proberen om ‘Koffie met’ elke zaterdag
te gaan openen?
• we ook hiervoor nog extra gastheren/vrouwen nodig hebben?
• er bij de voedselbank bonnen worden uitgedeeld waarmee mensen drie gratis
kledingstukken per gezinslid kunnen
uitzoeken en meenemen?
• we nu elke donderdagochtend een creatieve activiteit hebben?
• er op de nieuwe locatie veel meer bezoekers komen dan op de oude locatie?
• De Ontmoeting ook te huur is voor
vergaderingen, feestjes en dergelijke?

Veel belangstelling bij de opening
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De Ontmoeting wil een plek blijven bieden waar
mensen vrede en veiligheid kunnen vinden bij God.
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Koffie met..

Kleding met..

•

wordt gespaard voor De Ontmoeting? Bij elke bril of gehoorapparaat
die wordt verkocht gaat er een klein
bedrag in de spaarpot;
we uitgebreid op de plaatselijke
radio en tv zijn geweest met de
opening? En uitgebreid in de krant
hebben gestaan? En dat er nog een
paar krantenartikelen in de maak
zijn?
wij geen tweedehandskleding en
schoenen weggooien, maar dit
doorgeven aan ReShare van het
Leger des Heils? En dat wij er dan
ook nog een kleine vergoeding voor
krijgen?
er op maandag 18 september weer
een Prayer Course start?
er op dinsdag 19 september weer
een Alphacursus start?
de eerste aanmeldingen voor de
cursussen al binnen zijn, maar dat
er ook nog plek is voor u? Zowel in
het team als bij de cursisten?
tussen alles door nog diverse
pastorale gesprekken en trajecten
lopen?
er ook nog contact wordt onderhouden met vele partijen, zoals ondernemersvereniging, kerken, gebedsgroepen,
zorginstanties,
Thuis
Front Team, ECM, enzovoort?
we nog veel meer kunnen vertellen
en laten zien als u ons uitnodigt
voor een presentatie?

Balans werk/privé
Als je alles zo bij elkaar leest, dan
denk je: blijft er eigenlijk wel tijd over
voor het gezin? Nou, daar moeten we
wel heel bewust mee omgaan. Want
veel belangrijker dan ons werk vinden
wij ons gezin. En we willen voldoende
tijd en energie kunnen stoppen in

Boeken met..

onze kinderen en in elkaar. Die balans
tussen werkuren en gezinsuren is de
afgelopen periode wel weer wat
verstoord geweest. Gelukkig krijgen
we nu weer steeds meer tijd en ruimte
om bij de kinderen en elkaar te zijn.
We ervaren dat we dat allemaal echt
nodig hebben en daar echt naar
verlangen. Zo kijken we ook echt uit
naar de zomervakantie. Niet omdat we
helemaal kapot zijn of zo, maar om
een paar weken helemaal met elkaar
als gezin te kunnen optrekken en
samen te zijn.
Wilt u voor ons bidden, dat we hierin
de juiste weg vinden en gaan?
Thuis
We zeiden het al: veel mensen voelen
zich thuis in De Ontmoeting. En in De
Ontmoeting mogen mensen ontdekken dat ze ook mogen thuiskomen bij
God. Dat is waar we het voor doen,
dat is onze missie door al onze
activiteiten heen. Daarvoor werken we
en bidden we. Zullen we dat samen
doen?
De vakanties komen er weer aan. We
wensen jullie een gezegende tijd toe,
op mooie plekken en met fijne
mensen. En natuurlijk met daarna een
goede thuiskomst!

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline
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