
Met deze tekst openden we onze 
allereerste nieuwsbrief in 2012. We 
spraken daar over onze plannen en 
verlangens. En over de dankbaarheid 
voor de vele betrokkenheid die we 
ervoeren. Inmiddels zijn we vier jaar 
verder, en wat heeft God ons werk 
gezegend! Het is groter en veel 
omvattender geworden dan we hadden 
durven vragen of denken. Alle eer aan 
God! En nu breekt een nieuwe periode 
aan. 
 
Nieuwe plek 
Inmiddels is duidelijk geworden dat we in 
2016 moeten verhuizen naar een andere 
locatie. De beschikbaarheid van onze 
huidige plek aan de Brink in Deventer 
vervalt, doordat de panden worden verkocht. 
We zijn dus hard op zoek naar een nieuwe 
plek. Dat is niet eenvoudig. Het vergt veel 
denkwerk, veel actie en veel gebed. 
 
Denkwerk 
Waar gaan we naartoe? Moeten we in het 
centrum van Deventer blijven? Wat hebben 
we nodig op de nieuwe locatie: hoeveel 
vierkante meter, welke voorzieningen? 
Kunnen we zomaar tussen de horeca gaan 
zitten met een bord “gratis koffie” op de 
stoep? Welke kosten komen er nu op ons af 
en hoe gaan we dat betalen? Wie kunnen we 
erbij betrekken, om hulp vragen? 
 
Actie 
Plan van eisen maken, goed rondkijken in de 
stad, makelaars benaderen, netwerk inscha-
kelen, bezichtigen, scenario’s uitwerken en 
daarbij begrotingen maken, bestemmings-
plannen en vergunningsbehoeften onderzoe-
ken. Keuze maken. Financiën bij elkaar 
sprokkelen. En ten slotte: klussen, inrichten, 
verhuizen. 

Gebed 
Dit alles kunnen we alleen samen met God! 
Wij kunnen plannen maken en overwegen, 
maar we kunnen alleen samen met God de 
goede beslissingen maken (zie Psalm 
127:1). Wat is het dan heerlijk om al zo veel 
jaren achter de rug te hebben waarin God 
heeft getoond dat Hij veel meer kan! Dat 
geeft rust en vertrouwen. Dat maakt dat het 
niet eng en spannend is, maar dat we 
verwachtingsvol zijn.  
 
Hulp 
Allereerst vragen we u of u voor ons wilt 
bidden. Daarnaast zijn er nog zo veel 
manieren waarop u ons kunt helpen. 

 Als u een locatie weet die geschikt lijkt; 

 als u iemand weet die kan helpen met 
fondswerving; 

 als u fondsen of organisaties weet die we 
kunnen benaderen voor financiële 
ondersteuning; 

 als u zelf een pand, financiën of middelen 
ter beschikking wilt stellen; 

 als u wilt meehelpen met klussen en 
verhuizen; 

 als u ons op een andere manier wilt 
helpen; 

 
laat u het ons dan weten? We hebben uw 
hulp hard nodig! 
 
Ondertussen in De Ontmoeting… 
...genieten we van vele ontmoetingen! We 
zien mensen veranderen, opbloeien, tot rust 
komen. We zien dat sommigen steeds meer 
openstaan voor God. Waar we dat vooral 
zien, is tijdens de Alphaweekenden. In 
november 2015 en maart 2016 gingen we 
met ongeveer twintig Alphacursisten naar 
een boerderij in Haarle. Angelique, één van 
de cursisten die moslim was, schreef in ons 
kerkblaadje het volgende:  
 
“In God geloofde ik wel, maar Jezus en de 
Heilige Geest... Ik wist het allemaal niet. Is 
het echt of niet? Toen kwam het 
Alphaweekend, met als thema de Heilige 
Geest. De eerste avond snapte ik er nog 
steeds niet veel van. ‘s Ochtends vroeg liep 
ik met iemand van mijn groepje te wandelen 
en opeens viel het kwartje. De spreker, die er 
die dag was, legde alles nog eens duidelijk 
uit. Ik werd er blij van. Zondags gingen we 
met de groep naar de kerk. Ik vond het een 
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Aan Hem, die door de kracht 
die in ons werkt bij machte is 

oneindig veel meer te doen 
dan wij vragen of denken, aan 

Hem komt de eer toe, in de 
Kerk en in Christus Jezus, tot 

in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.  

Efeziërs 3: 20-21 

Lieve mensen, 

Alpha weekend 



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? 
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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 
 

Opnieuw genomineerd voor de anti-
discriminatieprijs van Deventer  

mooie preek en opeens werd ik 
bevangen door een windvlaag die 
hard langs mijn oor ging. Ik heb nog 
aan mijn buurman gevraagd: heb jij 
me hard in mijn oor geblazen? Maar 
eigenlijk wist ik stiekem wel, wie het 
was. Door het Alphaweekend kan ik 
zeggen: ja, ik ben een christen.“ 

 
Angelique volgt nu de vervolgcursus 
Christianity Explored en heeft zich 
afgelopen Pasen laat dopen. We zijn 
God dankbaar! 

 
Verder hebben we in De Ontmoeting 
prachtige exposities, die tot mooie 
gesprekken leiden. De kledingbeurs 
wordt goed bezocht. We kunnen hier 
veel mensen mee helpen en er komen 
nieuwe contacten uit voort. God doet 
geweldige dingen en het is 
indrukwekkend om dat van dichtbij te 
mogen meemaken! 

 
Waar we ook onveranderd blij en 
dankbaar voor zijn, is met zo veel 
betrokkenheid. Er zijn nog steeds vele 
mensen die meehelpen, bakken voor 
de inloop, koken voor de open 
maaltijden, bidden, meedenken of op 
welke andere manier dan ook 
betrokken zijn. We zijn dankbaar voor 
de stuurgroep die meedenkt en 
meebeslist met visie en beleid en veel 
praktische ondersteuning geeft. We 
zijn blij met het TFT dat zich 
bekommert om ons persoonlijke wel 
en wee (persoonlijk inkomen, balans 
werk-privé en dergelijke). 

Het jaar 2016 wordt een druk jaar. 
Veel denkwerk, veel actie, veel 
verandering. Maar wat blijft, is Gods 
geweldige aanwezigheid in ons leven 
en in ons werk. Hem komt de eer toe, 
in de kerk en in Christus Jezus, tot in 
alle generaties, tot in alle eeuwigheid. 
Amen. 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

Welkom op de Alphacursus! 

Nieuws thuisfrontteam 
Als thuisfrontteam (TFT) van familie Cloo ondersteunen wij het werk van Albert-
Jan en Jacqueline op de achtergrond. Dit houdt in dat we hen ondersteunen 
met een stukje PR (bijvoorbeeld met behulp van deze nieuwsbrief), maar ook 
dat we helpen met fondsenwerving (voldoende financiën om rond te kunnen 
komen) en hen ondersteunen met gebed. De taken worden onderling verdeeld, 
naar de belangstelling en talenten die aanwezig zijn binnen de TFT. 
 

Door diverse omstandigheden is ons TFT sterk uitgedund, waardoor we rond 
de zomer nog maar met drie mensen over zijn. We zoeken dan ook versterking! 
Lijkt het je mooi om het werk van de familie Cloo op deze manier te 
ondersteunen, dan horen we graag van je!!! Ook als je belangstelling hebt en 
graag eerst wat meer informatie wilt, kun je reageren. Dit kan door te mailen 
naar tftcloo@gmail.com of door één van ons aan te spreken. 
 

Omko Huizenga, Erik Koning, Doreen Oosterhuis, Erik Tavenier en Cor Weeda 

 expositie Caroline van de Vate   

Nazorgtent bij The Passion Deventer  

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

