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Laat u als levende stenen gebruiken…
U hebt toch ondervonden hoe goed de
Heer is? Voeg u bij Hem, bij de levende
steen die door mensen werd
afgekeurd, maar door God werd
uitgekozen om zijn kostbaarheid, en
laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel
1 Petrus 2:3-5

Beste familie en vrienden,
De sfeer is gezellig. Het eten was erg
lekker. De mensen die het hebben
klaargemaakt, hebben hun best
gedaan, zeg! En nu is het stil in De
Ontmoeting. In de kelder kijkt een zaal
vol mensen me verwachtingsvol aan.
Alle praktische informatie is gedeeld,
nu komt het allereerste praatje. Nu
gaat het echt beginnen!
Is er meer?
Op 8 september was de eerste avond
van de Alphacursus. “Is er meer?” was
het thema. Want als er niét meer is,
waarom zou je dan een Alphacursus
doen? Diep in ons hart zijn we er
allemaal van overtuigd dat er meer is.
God heeft bij ieder mens een besef van
de eeuwigheid in het hart gelegd, al zijn
er mensen die dat wel weten weg te
redeneren. De CEO van een grote bank
zei ooit: “Het leven is net een spelletje
flipperkast: leuk, maar nutteloos.” Maar
zo beleven maar weinig mensen het. Ja,
er is meer, vinden de meeste mensen
wel.
Maar wat is dan dat meer? Daar gaat de
Alphacursus over. Jezus is er! Hij is de
weg, de waarheid en het leven. Dat is
voor sommige mensen geen gemakkelijke boodschap. Ik zie tijdens het
praatje bij iemand in figuurlijke zin de
haren recht overeind gaan. Maar het

Kelder vol Alphacursisten

moet worden gezegd. En het houdt een
goede en fijne bespreking na afloop van
het praatje niet tegen. Respect voor
deze man, die keihard moest werken om
open te blijven staan, maar dat wel deed.
Dank aan God, die met iedereen zijn
eigen weg gaat.
Aan deze Alphacursus doen 25 mensen
mee. Samen met 10 personen van het
Alphateam is het een volle bak in De
Ontmoeting. Prachtig hoe de cursisten
bij deze cursus terecht zijn gekomen:
gehoord van anderen, meegenomen
door de buurvrouw, gevonden via
internet of gelezen in de krant. En een
flink aantal mensen dat al lange tijd als
gast in De Ontmoeting komt.
Zullen we samen bidden voor al deze
mensen? Voor de verschillende wegen
die ze hebben te gaan? Dat ze God echt
mogen leren kennen, Hem leren
liefhebben en hun leven met Hem gaan
delen? Dat God ook in hun leven de eer
gaat krijgen? Wat zou dat geweldig zijn!
Vervolgcursus
Na de Alphacursus moeten de cursisten
niet in een gat vallen. De groei moet
verder gaan. Dat verlangen is er bij ons
en ook bij veel cursisten: ze hebben
ondervonden hoe goed de Heer is.
Daarom stimuleren we mensen om hun
plek te vinden in één van de kerken in
hun
woonplaats
en
bieden
we
vervolgcursussen aan. Eind oktober zal
de Prayer Course beginnen. In zes
onderwerpen wordt diep ingegaan op het
bidden, waarbij het Onze Vader als
leidraad dient. Het is een cursus die nog
maar net door Alpha Nederland is
gelanceerd, en dus ook voor onszelf nog
nieuw is. Ook voor ons is het dus
ontdekken en leren. Het mooie is dat dat
ook kan: langzaamaan veranderen de
rollen. We geven nu niet echt meer
onderwijs, maar zijn veel meer op een
gelijkwaardig niveau met de cursisten
gekomen. Mooi om te zien hoe mensen
groeien in geloof en kennis, en daarin
meegenomen door God zelf.

meer

de kledingbank op de etage

Alpha spandoek

Levende stenen

We komen veel mensen tegen die kampen met nood, verdriet,
armoede, eenzaamheid. Ze verlangen naar een uitweg,
verbetering van hun situatie. Ten diepste verlangen ze naar de
zegen die alleen God hun kan geven. Weten ze dat?
Hoe kunnen we dat aan hen laten weten?

Kledingbeurs
De kledingbeurs, die we sinds
enige tijd op de eerste etage
hebben ingericht, groeit. We
hebben een flink assortiment aan
kleding (al zou herenkleding nog
aanvulling kunnen gebruiken),
schoenen, sieraden en dergelijke.
We zijn geen echte kledingbank;
we geven niet alles gratis weg.
Iedereen mag per maand twee
kledingstukken gratis meenemen,
maar voor het overige rekenen we
een bescheiden bedrag. We
helpen daar graag zo veel mogelijk
mensen mee. Daarom hebben we
contact gezocht met de voedselbank in Deventer. Het is de
bedoeling dat in alle voedselpakketten een bon komt waardoor
de mensen weten op welke dag ze
twee gratis kledingstukken kunnen
komen ophalen. Dat spreiden we,
zodat we niet tweehonderd
mensen op één dag over de vloer
krijgen. We waren verrast hoe
gemakkelijk en hartelijk we door
de voedselbank werden aanvaard.
In tegenstelling tot de geloofsneutrale voedselbank zijn wij toch
een uitdrukkelijk christelijke organisatie. Maar dat bleek geen
probleem te zijn.
Zo kunnen we aan meer mensen
de barmhartigheid van God laten
zien in de praktijk. En als ze bij de
kledingbeurs vandaan komen, zijn
ze natuurlijk van harte uitgenodigd
voor een kop koffie in De
Ontmoeting. We bidden dat hier
veel mooie, waardevolle contacten
uit mogen voortkomen die meer
diepgang krijgen dan alleen de
gratis kleding.
Grote en kleine stenen…
We zijn dankbaar dat we zoveel
mensen mogen ontmoeten en
mogen zien dat die ontmoetingen
ook de gelegenheid geven om
Gods liefde uit te delen! Indrukwekkend is het, dat er zoveel
verschillende christenen meehelpen door vrijwilligerswerk, door
gebed en door financiële giften.

We zien daarin Gods zegen! We
zijn ook blij met het initiatief van de
Evangelische
Basisschool
De
Olijfboom dat ze ons de komende
drie jaar willen sponsoren! Mooi
dat ook de kinderen mee mogen
werken aan het uitdelen van Gods
liefde in Deventer. Bijzonder om te
mogen zien hoe God ons samen
gebruikt voor de bouw van een
geestelijke tempel.
Toekomstperspectief gebouw
Wat onzeker is, is hoelang we nog
gebruik kunnen maken van de
locatie van De Ontmoeting. Voor
ons is de grote vraag: waar kunnen
we verder als we niet meer in het
gebouw aan de Brink 18/19 terecht
kunnen? We geloven dat we
geroepen zijn om in het centrum
van Deventer verder te werken,
maar het is een kostbare zaak om
iets in de binnenstad te huren. We
bidden dat God ons de juiste plek
wijst. Bidt en denkt u met ons
mee?
Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline
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