Efeziërs 4:6 BasisBijbel

“Ik heb steeds weer die akelige droom: ik
zie een mooi licht, en vanuit dat licht zegt
God: ‘kom maar hier naartoe. Ga op één
van deze dieren zitten en laat je
hiernaartoe brengen.’ “Dan kijk ik om me
heen en zie een kip. Daar ga ik toch niet
op zitten! En een varken, maar je kunt
toch niet op een varken in de hemel
aankomen? Geen enkel dier dat ik zie is
geschikt om me te brengen! Het is zó
frustrerend, het lukt me maar niet om in
de hemel te komen!”
Lieve mensen,
Het is zomaar één van de gesprekken die we
hebben tijdens het Alpha-weekend. We zitten
met een groepje in de gebedskamer om door
te praten en te bidden, samen met de
spreker die zojuist heeft gesproken over het
thema ‘Hoe word ik vervuld met de Heilige
Geest?’ De deelneemster die haar droom
aan ons vertelt is erg geïnteresseerd in het
christelijke geloof, maar weidt zich ook nog
volledig toe aan het boeddhisme. De spreker
prikt er onmiddellijk doorheen: “Dat klopt,
geen enkel dier en geen enkele religie kan
jou in de hemel brengen. Er is maar één
weg, en dat is Jezus. Je hebt het nodig om je
hart aan Hém te geven. Hij alleen is de weg,
de waarheid en het leven.”
Wat hebben we toch een geweldig Alphaweekend met elkaar, het eerste weekend
van november. Er komen zoveel dingen aan
het licht, God komt zo dichtbij, bemoedigt
ons, en deelt heling en bevrijding uit. We
ervaren het werk van de Heilige Geest in
ons. Als we aan tafel een rondje maken met
de vraag “welke gaven van de Geest herken
je bij jezelf?” ontstaat er een mooi en

bemoedigend gesprek. De Heilige Geest is
niet langer een abstracte vaagheid, maar Hij
is concreet in ons leven aan het werk. We
kijken uit naar de rest van de Alpha-cursus,
we hebben nog een paar mooie avonden
voor de boeg, en God zal Zijn werk verder
uitbouwen.
Activiteiten
Alpha is, zoals u weet, maar één van de
activiteiten die we in De Ontmoeting hebben.
We zijn steeds op zoek naar manieren om
onze missie en visie vorm te geven. Soms
kom je dan tot de conclusie dat een
bepaalde activiteit daar niet meer zo goed bij
past, en dat er niet zoveel belangstelling
meer voor is. Zo zijn we gestopt met onze
creatieve ochtenden.
Maar er gebeuren ook weer nieuwe dingen.
In oktober zijn we begonnen met New Life.
Elke woensdagochtend komt een groep
vrouwen afkomstig uit allerlei landen bij
elkaar in De Ontmoeting. Veel van hen zijn
nog maar kort in Nederland. We geven deze
vrouwen naailessen: uit afgekeurde kleding
worden stoffen, ritsen en knopen gehaald en
daarmee maken de vrouwen weer nieuwe
artikelen zoals knuffels, toilettassen en
Bijbelhoezen. Deze artikelen verkopen we in
onze winkel. Daarnaast wisselen de
deelnemers uit hoe dingen in hun cultuur
gaan: doe je thuis je schoenen uit of niet? En
verwacht je dat ook van je gasten? Waarom
is dat zo? Al pratende oefenen we meteen
de Nederlandse taal. Na verloop van tijd
zullen we ook de mogelijkheid geven om
aansluitend een Bijbelstudie te volgen. Wat
is het een gezellige groep! Er wordt dan ook
volop gekletst, desnoods met handen en
gebaren…
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En er is één God die de Vader is
van alle mensen. Hij staat boven
iedereen. Hij werkt door iedereen
heen en is in jullie allemaal.

richting

Alphaweekend workshop rond
het kruis van Jezus

Het wordt steeds knusser in Koffie met..

Mooie nieuwe kasten met
heeeeel veel ruimte

YES! Ook dit kon weer. Lekker op
locatie bij EKC De Olijfboom

Zoveel mensen zijn op zoek naar richting in hun leven. Dat
is alleen te vinden door God door je heen te laten werken,
God die Vader is van alle mensen,. Lees Efeziërs 4, en vraag
Hem welke richting Hij jou daarmee wil wijzen.

Vrijwilligers
Ondertussen gaan de andere activiteiten en de winkel gewoon door. Soms
geeft dat wel hoofdbrekens: er komen
veel bezoekers, maar het aantal
vrijwilligers is de afgelopen twee jaar
behoorlijk teruggelopen. Sommigen
kregen betaald werk elders, wat
natuurlijk erg mooi is! Anderen zitten
in een risicogroep en kunnen vanwege
corona nog niet terugkomen. In
sommige teams kunnen we bijna of
helemaal geen vervanging vinden als
iemand ziek wordt. We hebben dan
ook grote behoefte aan nieuwe
vrijwilligers! (lees dit gerust als een
oproep ☺)
Thuisfront Team: Help!!
Datzelfde probleem hebben we ook in
ons TFT. Drie van de vier TFT’ers
hebben afscheid genomen, bijvoorbeeld wegens verhuizing, en nu staat
Richard er helemaal alleen voor. Hij
doet dat fantastisch en is met zijn
financiële kennis echt de juiste man op
de juiste plek. Maar als hij ook nog
onze nieuwsbrieven moet redigeren,
de contacten met ECM en de kerken
warm moet houden, de TFT-mailbox in
de gaten moet houden, deelname aan
de Steprace of andere acties wil
organiseren, tja, dat is echt teveel
gevraagd.
Het TFT is echt belangrijk voor ons.
We hebben echt mensen nodig die
niet alleen de bovenstaande dingen
doen, maar ook met ons meeleven,
voor ons bidden, de kinderen een
kaartje sturen als ze jarig zijn, de
vinger aan de pols houden of het goed
gaat met ons persoonlijk, als gezin.
Een avond per kwartaal is er een
vergadering. Als u ons werk belangrijk
vindt, maar ook als u zich betrokken
voelt bij ons gezin, helpt u ons enorm
als u zich aansluit bij ons TFT.
Financieel
We zijn ontzettend dankbaar dat onze
financiële situatie zoveel is verbeterd.
Als gezin kunnen we nu goed rondkomen en bijvoorbeeld het achterstallig onderhoud van ons huis weer
aanpakken. Dat scheelt ons zó veel
zorgen en energie en we merken hoe
goed ons dat doet.

Ook de financiën van De Ontmoeting
komen dit jaar weer goed. De totale
kosten bedragen ongeveer € 84.000.
Via de winkel, de activiteiten en verhuur
hoesten we daarvan ca € 61.000 zelf
op. Voor de rest blijven we afhankelijk
van bijdragen van kerken, fondsen en
giften. Vooral aan het begin van dit jaar
hebben een paar flinke giften gekregen,
waardoor we dit jaar weer blauwe
cijfers schrijven. Wat een zegen!
2022
We zijn alweer bijna toe aan een nieuw
jaar. We kijken er vol verwachting naar
uit. Ja, er zijn uitdagingen te verwachten en moeiten, maar ook mooie,
vreugdevolle momenten. Daarbij zijn
we verzekerd van de aanwezigheid van
God en Zijn zorg over ons leven. Zoals
we dat ook met Kerst mogen vieren.
Het ervaren van de Waarheid bidden
we u allemaal toe.

Gezegende kerstdagen
en Nieuwjaar gewenst!
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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 | ECMNederland - Postbus 861 - 7400 AW
Deventer – Nederland
0570-637537
tftcloo@gmail.com
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

