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‘De bomen krijgen water van de 
rivier uit de tempel. De mensen 

zullen van de vruchten eten. En de 
bladeren zullen genezing geven.’ 

  
Ezechiël 47 vers 12b, BasisBijbel 

Afgelopen maand mochten we het met 
elkaar vieren: het tienjarig bestaan van De 
Ontmoeting! Ja, we waren al wel langer 
actief in Deventer, maar op 9 november 
2012 hingen de slingers en de ballonnen 
aan het plafond, en stond ons nieuwe 
logo op de ramen. Het was feest, de 
gasten stroomden toe, de krant en de 
televisie waren er bij. De Ontmoeting ging 
van start. 
 
Al bij de eerste plannen voor onze koffie-
ochtenden kregen we een Bijbeltekst van 
iemand mee, die precies ons verlangen 
beschreef: Ezechiël 47: 1-12. Deze tekst 
beschrijft een rivier van water die uit de 
tempel stroomt. Na 1000 el is het water op 
enkeldiepte, na nog eens 1000 el komt het 
water tot de knieën, 1000 el verder tot de 
heupen en na de laatste 1000 el was het 
water zo diep dat je er niet meer kon staan. 
De oevers staan vol bomen, het water en de 
oevers wemelen van de dieren. De bomen 
geven iedere maand vrucht, dienen tot 
voedsel en schenken genezing. Wauw, als 
De Ontmoeting toch eens zó’n plek zou zijn! 
 
10 jaar, 1000 el 
Inmiddels zijn we tien jaar onderweg en zien 
we dat God aan het werk is. De Ontmoeting 
is écht zo’n plek geworden! Een plek van 
leven, van genezing, steeds breder en 
dieper, 1000 el verder. Er kwamen nieuwe 
activiteiten, er kwam een nieuwe locatie, er 
kwamen nieuwe mensen. Levens veran-
derden, mensen kwamen tot geloof. De 
organisatie groeide en groeide. Als we het 
vooraf hadden geweten, dan hadden we het 
nooit aangedurfd. Maar God was erbij. Hij liet 
ons meegroeien, en bekwaamde ons in het 
werk dat we van Hem kregen. Wat zijn we 
enorm dankbaar voor alles wat God heeft 
gedaan en nog steeds doet. En we kijken vol 
verlangen en verwachting uit naar de 
toekomst. Wat gaat God allemaal nog meer 
doen? 

 
Een nieuwe 1000 el 
En nu staat De Ontmoeting opnieuw voor 
een grote, nieuwe stap. Een inve-
steringsmaatschappij heeft een bod gedaan 
op de panden die wij huren. De huurbaas wil 
de panden graag verkopen, maar dan wel 
het liefst aan ons. Dus kwam de vraag bij 
ons terecht: wil De Ontmoeting de panden 
kopen?  
 

Daar hebben we goed over nagedacht. Wat 
zijn de voors en tegens? Is het verstandig 
om de panden te kopen? We zijn, na 
ingewonnen advies, tot de conclusie 
gekomen dat het kopen van de panden grote 
voordelen heeft voor de continuïteit van De 
Ontmoeting. Simpel gezegd: als een 
investeringsmaatschappij het koopt, dan 
staan wij binnen de kortste keren op straat, 
als wij het kopen dan hebben we 
huisvestingszekerheid. Ook hebben we dan 
meer zeggenschap over het gebruik van het 
pand. Dus, we gaan proberen het te kopen!  
 
We hebben uw hulp nodig. 
Om het pand te kunnen kopen hebben we 
geld nodig, in totaal € 325.100,-. We zijn 
ontzettend dankbaar en blij dat we dit geld 
inmiddels bij elkaar hebben. Yes, we kunnen 
dus kopen!  
 

Natuurlijk is het wel zo dat een hypotheek 
best duur is. Dus, hoe minder hypotheek we 
hoeven af te sluiten, hoe lager onze kosten 
worden. Wij kunnen elke euro daarom goed 
gebruiken en zijn enorm geholpen met elke 
bijdrage. Wilt u een steentje bijdragen? Kijk 
dan op de actiepagina www.ecmnederland.nl/
uw-donatie-voor-de-jarige. U kunt QR-code 
hiernaast scannen.  
 

9 november 2012: De Ontmoeting gaat van start. 

Uit de praktijk (1) 
Totaal onverwacht overleed ze. We 
kenden haar al jaren als gast, en de 
laatste tijd draaide ze ook mee als 
medewerkster van Koffie met… Het was 
zo onverwacht dat veel mensen pas 
achteraf hoorden dat ze was overleden en 
begraven. Op de begrafenis was dan ook 
slechts een handjevol mensen aanwezig. 
Wij waren erbij en mochten aan het graf 
het Evangelie laten klinken. Want God 
kende haar, en zij had God leren kennen. 
In De Ontmoeting konden we aandacht en 
ruimte geven aan het verdriet van veel 
mensen. Dan merk je: we zijn vrienden 
geworden, bijna familie. We mogen dicht 
bij mensen komen, troosten vanuit Gods 
woord. En de mensen? Zij luisteren 
aandachtig en denken er over na… 

http://www.ecmnederland.nl/uw-donatie-voor-de-jarige
http://www.ecmnederland.nl/uw-donatie-voor-de-jarige


Al tien jaar lang is De Ontmoeting een plek van waaruit 
leven mag stromen. Steeds breder en steeds dieper. Nu 

kunnen we weer een grote stap zetten, die de voortgang van 
De Ontmoeting een sterke basis geeft. Een nieuwe 1000 el! 
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verlangt 
Deventer 

1000 el 

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 
 

Tranen in de ogen: wat een enorme gift! Nu kunnen we kopen. 

We proberen de aankoop nog in dit 
jaar af te ronden. Reden hiervoor is 
dat we na 1 januari te maken krijgen 
met een hogere overdrachtsbelasting, 
en dat kost meer dan € 6.000, - extra. 
Die kosten krijgen we er liever niet bij. 
 

Wat zou het geweldig zijn als we deze 
stap kunnen zetten! Als we een vaste 
plek hebben, waar we onze activiteiten 
verder kunnen uitbouwen. Waar we 
een veilige plek voor onze gasten 

Gezellig met de vrijwilligers  

eten op de feestavond 

Peter Wierenga hield een mooie 

inleiding op de feestavond  

van De Ontmoeting 

Feestje en felicitaties in De Ontmoeting 

Uit de praktijk (2) 
Ze kwam een dagje naar Deventer. Kapot, gebroken, verraden. Toen ze voor 
De Ontmoeting langs liep, kreeg ze sterk de indruk dat ze naar binnen moest. 
Het was rustig in de winkel en Albert-Jan kon uitgebreid met haar praten. Bid-
den was een stap te ver, want waar was God nu? In de maanden daarna 
kwam ze steeds weer terug. We spraken verder, mochten nu wel bidden. En 
God luisterde: er kwam herstel. Haar man kwam terug naar huis. En er kwam 
heling, er was verzoening. Nog steeds komt ze bij De Ontmoeting. In de winkel 
en bij de Open Maaltijd. Maar nu: samen!  

kunnen blijven bieden, en mensen 
over het Koninkrijk van God kunnen 
vertellen. 
 
Helpt u ons mee met een gift of een 
lening? Alvast heel erg bedankt, 
namens ons en onze bezoekers. 
 
Hartelijke groet, 

 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

http://www.ecmnederland.nl/steuncloo
mailto:tftcloo@gmail.com
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

