
De bezoekers van De Ontmoeting vragen 
het ons keer op keer: “Gaan we 
verhuizen? Weten jullie al meer?” Ook 
van andere kanten krijgen we deze vragen 
steeds vaker. Iedereen wil graag 
zekerheid hebben, en een deel van onze 
bezoekers heeft dat in het bijzonder 
nodig. 
 
Het is niet fijn om steeds te moeten zeggen 
dat we het nog niet weten. Want natuurlijk 
zijn we met allerlei dingen bezig. We zochten 
en vonden een geschikte locatie, die ook nog 
eens zeer betaalbaar is vergeleken bij 
andere locaties in Deventer. Een locatie die 
volledig voldoet aan wat we willen. Het 
sluitstuk van een lange zoektocht. Je wilt 
daarover vertellen; de spanning opheffen. 
Maar naast het vinden van een plek is ook 
het vinden van financiën een langdurig 
proces. Een nieuwe locatie moet natuurlijk 
wel financieel te dragen zijn. 
 
Inmiddels hebben we voor 2017 de begroting 
rond en ook voor de jaren daarna hebben we 
bijna volledige financiële zekerheid. En we 
zijn met een verhuurder tot overeenstem-
ming gekomen. We kunnen dus verhuizen! 
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we u 
meer. En vragen we ook uw hulp. 
 
Maar eerst nog een korte update over de 
lopende zaken op de huidige locatie. 
 
Brink 18/19 
Op Brink 18/19 staat het leven bepaald niet 
stil. Alle activiteiten worden goed bezocht en 
de sfeer is goed. Nog steeds benoemen veel 
gasten het als: “Hier kom ik tot rust, hier is 
het vredig, hier is iets wat ergens anders niet 
is.” Wij geloven dat dit komt doordat God zelf 
aanwezig is en zijn zegen verleent aan wat 

we voor Hem doen. Daar zijn we dankbaar 
voor. 
 
De creatieve groep groeit zo hard dat er bijna 
geen mensen meer bij kunnen. Mooi om te 
zien hoe sommige mensen niet met woorden 
communiceren, maar met beelden.  
De Alphacursus ging deze keer gepaard met 
heftige geestelijke strijd bij een aantal 
cursisten. Ook de gespreksleiders ervaarden 
veel druk. Dank aan God dat Hij doorwerkte, 
beschermde en vaardig maakte. Daardoor 
heeft er veel geestelijke groei plaatsgevon-
den, die ook na de cursus zal doorwerken. 
 
Naast de Alphacursus lopen er drie 
vervolgcursussen. Bij al deze cursussen 
merken we hoe God aan het werk is. 
Mensen groeien in kennis en inzicht, in liefde 
voor God en in verlangen om hun leven 
steeds meer met Hem te delen. 
 
In december mogen we weer een aantal 
jaarlijks terugkerende activiteiten doen: 
Sinterklaasfeest, Dickens-festijn en Kerst-
maaltijd. Vooral dat laatste is een mooie 
gelegenheid om Gods liefde te tonen! Samen 
zijn in deze eenzame dagen, genieten van 
een feestmaal in plaats van gebrek, er 
bijhoren in plaats van uitgesloten te zijn. 
Maar bovenal: een feest van Jezus’ geboorte 
in plaats van een kerstman. 
 
Nieuwe locatie 
Vanaf 1 januari hopen we de sleutel te 
hebben van een nieuwe locatie: Nieuwstraat 
19/21 in Deventer. Een pand dat al aan een 
andere huurder was weggegeven, maar toch 
voor ons beschikbaar kwam. Bijzonder is dat: 
je zoekt en zoekt, je vraagt je af of het wel 
gaat lukken en op het moment dat je er even 
niet mee bezig bent, valt het zomaar in je 
schoot. God geeft wat we nodig hebben, dat 
merken we echt. 
 
Het pand voldoet eigenlijk aan alles wat we 
zoeken: meer ruimte, alles gelijkvloers, aan 
een goed bezochte straat in het centrum. Het 
pand bestaat uit twee winkelpanden die 
intern zijn verbonden. In het rechter pand zal 
de ruimte voor 'Koffie met...' komen, in het 
linker pand zal de kledingbeurs komen. 
Ruim, licht en overzichtelijk. Verder zal er 
plek zijn voor een gebedsruimte in de kelder 
en voor een goede keuken (een langge-
koesterde wens). Ook een cursus- en 
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“Want aan de mensen die 
van Hem houden geeft de 

Heer alles wat ze nodig 
hebben, zelfs wanneer ze 

liggen te slapen.” 
  

Psalm 127: 2 BasicBijbel 

Lieve mensen, 

Prayer Course: nadenken over dingen  

om God voor te aanbidden 



De Ontmoeting wil een plek blijven bieden waar 
mensen vrede en veiligheid kunnen vinden bij God. 
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verlangt 
Deventer 

een veilige plek  

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 
 

Straks ruimte genoeg  
om alles mooi te presenteren! 

vergaderlokaal behoort tot de mo-
gelijkheden. Wat hebben we er veel 
zin in om in dit pand aan de slag te 
gaan! 
 
Hulp gevraagd 
Om in dit pand een mooie nieuwe De 
Ontmoeting te kunnen realiseren, 
hebben we uw hulp hard nodig. 

 
Financieel: om te kunnen verbou-
wen, hebben we nog veel geld nodig. 
We doen eigenlijk nooit een extra 
financieel beroep op u, maar deze 
keer doen we het toch: zou u 
eenmalig een extra gift aan ons willen 
overmaken? Het mag best een grote 
zijn, zeggen we er dan meteen maar 
vrijpostig bij ;-) We kunnen het 
hiermee echt mooi maken: een extra 
toilet plaatsen, verwarming in de 
gebedskelder aanleggen, verf 
inkopen, een paar mooie lampen 
ophangen, en dergelijke. Mogen we 
op u rekenen? Deze extra gift kan 
gewoon op de gebruikelijke rekening 
worden overgemaakt, maar dan met 
de omschrijving “Fonds Cloo - 
verbouwing De Ontmoeting”.  

 
Meebouwen: Helpt u één of meer-
dere keren mee met klussen? We 
moeten verven, sausen, kleding-
rekken opbouwen en monteren, inrich-
ten, keukenblok plaatsen en nog veel 
meer. Professionals zijn natuurlijk 
welkom, maar ook de handige doe-het
-zelver en de mensen-die-twee-
linkerhanden-denken-te-hebben. 

 
Verhuizen: Wie helpt in februari met 
tillen en plaatsen? We hebben lichte 
en zware dingen, grote en kleine 
objecten, kleding die mooi moet 
worden opgehangen. Alles moet mooi 
worden neergezet en ingericht. 

 
Schoonmaken: voordat we open-
gaan, moet alles natuurlijk worden 
opgeruimd en schoongemaakt.  
 
Als u ons wilt helpen met meebouwen, 
verhuizen en schoonmaken, dan kunt 
u dat opgeven via mail: 
de.ontmoeting.deventer@gmail.com. 

We vragen ook de mensen die in de 
wandelgangen al hadden verteld dat 
ze willen meehelpen om dit nog per 
mail te bevestigen. Dit is voor ons de 
handigste manier om de opgaves te 
ontvangen en te overzien. 
 
Natuurlijk vragen wij u ook om voor 
ons te bidden! Wij kunnen bouwen wat 
we willen, maar als God zijn zegen er 
niet aan verleent, is het allemaal 
zonder resultaat. Daar tegenover 
staat: als God het wel zegent, dan 
geeft Hij het ons zelfs wanneer we 
slapen! 
 
Wij zijn erg enthousiast! En we hopen 
dat u ons enthousiasme deelt en wilt 
ondersteunen. We kijken uit naar deze 
nieuwe plek, waar we onze werk-
zaamheden kunnen voortzetten, 
verstevigen en uitbouwen. Tot zegen 
voor vele mensen en tot eer van onze 
geweldige God! 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

Wij zien alweer een prachtige 

gebedsruimte voor ons 

De nieuwe locatie!! 

Gelukkig gaat de verhuurder  

nog wel opruimen  
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