
We zien het allemaal om ons heen: de 
maatschappij wordt steeds harder. 
Steeds meer mensen vallen buiten de 
boot. Steeds minder worden afwijken-
de meningen geaccepteerd. Andere 
culturen worden afgedaan als minder-
waardig. Zodra iemand een publieke 
functie gaat bekleden, gaat de pers op 
zoek naar iets waarmee ze deze 
persoon in diskrediet kunnen bren-
gen. Mensen worden tegen elkaar 
uitgespeeld en tegen elkaar opgezet. 
We kunnen daar hoofdschuddend en 
met medelijden naar staan te kijken, 
maar hoe is het met ons gesteld? Zien 
we het alleen om ons heen of maken 
we er zelf deel van uit? Zijn wij wel 
mild, gastvrij, vriendelijk? Zijn wij 
inderdaad geheel anders? Bewaren 
wij de eenheid van de Geest door de 
band van de vrede (Efeziërs 4:3)? Als 
mensen naar ons kijken, welke heer 
zien ze dan achter ons staan? 
  
Het Verschil 
We waren aangenaam verrast toen we 
hoorden dat we waren genomineerd voor 
Het Verschil, een nieuwe anti-
discriminatieprijs in Deventer. Het 
Verschil wordt uitgereikt aan een 
persoon of instantie die zich op een 
positieve manier inzet voor verbinding 
tussen mensen in Deventer. We hebben 
de prijs niet gewonnen. Maar wat was 

het bijzonder dat we tot de finalisten 
mochten behoren en dat we blijkbaar 
opvallen als een plek die anders is, 
verschil maakt en verbindingen legt. We 
zijn dankbaar dat we als christelijke plek 
op die manier bekendstaan en verder 
bekend mogen worden. 
Een goede plek  
Dat we steeds meer bekendheid krijgen 
als veilige, fijne en verbindende plek 
merken we ook aan de hulpverlenende 
instanties in Deventer. Steeds meer 
mensen weten ons te vinden doordat ze 
naar ons worden doorverwezen door 
bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg of 
voedselbank. Eind januari werden de 
nieuwe Sociale Teams van de gemeente 
Deventer aan het zorgveld 
gepresenteerd en ook De Ontmoeting 
werd daarvoor uitgenodigd. Een mooie 
middag, waarop we niet alleen goede 
informatie ontvingen maar ook flink 
konden netwerken en onszelf konden 
laten zien. We merken dat De 
Ontmoeting als een volwaardige en 
goede plek wordt ervaren. 
 
Dat terwijl we toch echt wel anders zijn. 
Een uitdrukkelijk christelijke plek, waar 
we bidden, voor het eten uit de Bijbel 
lezen en in gesprekken soms de Bijbel 
erbij pakken. Een plek waar christelijke 
muziek op staat en waar de Alphacursus 
gegeven wordt. Waar we duidelijk laten 
zien dat we christen zijn en vertellen wat 
dat in ons leven betekent. En toch 
voelen anderen zich bij ons thuis, voelen 
ze zich gewaardeerd en serieus 
genomen. Ze voelen zich veilig en 
welkom en weten ze dat ze bij ons 
terechtkunnen met hun verhaal. Doen 
we het dan zo ontzettend goed? Nee 
hoor, maar dat is de genade en zegen 
die we van God ontvangen! 
 
Alphacursus 
Zonder de genade en zegen van God 
zou er niets uit onze handen komen. 
Maar God ís genadig en zegenend 
aanwezig. Als jullie dit lezen, is de Al-
phacursus weer zo ongeveer afgelopen. 
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‘Maar gij geheel 
anders; gij hebt 

Christus leren 
kennen.’ 

 
Efz. 4:20 NBG  

Beste familie en vrienden,  

Prijsuitreiking Het Verschil  



In de huidige maatschappij die meer en meer verhardt, zoeken 
mensen steeds meer naar echt contact en eenheid met elkaar, 

zoals slechts Gods Geest van vrede die geven kan. 
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verlangt 
Deventer 

verbinding  

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 
 

Een cursus die we gaven in nauwe samenwerking met De Baptisten-
gemeente Deventer. En wat mocht er weer veel gebeuren. Zonden en 
wonden werden bij Jezus gebracht. We mochten intensief met de mensen 
bidden. God deelde geloof uit. Mensen veranderden, werden door Gods 
Geest aangeraakt. Dat blijft zo mooi en ontroerend om mee te maken! 
Wat hebben we toch een machtige en heerlijke God! Een aantal mensen 
uit deze ronde gaat een vervolgcursus volgen om verder in het geloof te 
groeien. Eind maart is er weer een vervolgcursus begonnen voor mensen 
die aan vorige rondes van de Alphacursus meededen.  
 
Verbinding met andere werkers 
Ook voor onszelf is het belangrijk om verbinding te hebben. Met vrienden, 
familie en de kerkelijke gemeente, maar ook met andere zendingswerkers. 
Omdat zij in dezelfde positie verkeren, vergelijkbare dingen meemaken en 
veelal dezelfde valkuilen tegenkomen. ECM ondersteunt ons daarbij. Eind 
januari zijn we met een aantal collega-zendingswerkers en met ECM twee 
dagen op retraite gegaan. Daar hebben we nagedacht over de manier 
waarop we samen kunnen optrekken, elkaar kunnen ondersteunen en met 
elkaar kunnen sparren. Een zeer waardevolle tijd en het levert veel op. 

Inspirerende workshops tijdens  
de ECM tweedaagse 

En verder… 
 We zijn begonnen met een 
maandelijkse kledingbeurs. Men-
sen kunnen voor weinig geld 
goede tweedehandskleding ko-
pen. Wie dat nodig heeft, krijgt de 
kleding gratis mee. 

 We groeien in verbondenheid en 
samenwerking met diverse 
kerken in Deventer. 

 We zijn erg dankbaar voor de 
nieuwe stuurgroep die met ons 
meedenkt en mee organiseert. 
Dat scheelt ons veel tijd en 
energie. 

 We zijn heel dankbaar voor het 
nog steeds groeiende aantal 
mensen dat ons weet te vinden. 

 Het gaat met ons persoonlijk erg 
goed. Albert-Jan kan op een 
goede manier invulling geven aan 
de extra uren die hij beschikbaar 
heeft nu hij fulltime voor De 
Ontmoeting werkt. Jacqueline is 
zodanig hersteld dat ze steeds 
meer werkzaamheden kan op-
pakken. We zijn hier ontzettend 
dankbaar voor! 

 We ervaren een grote steun van 
u! Zowel financieel als in prak-
tische zin, door uw medeleven en 
door uw gebed. Dank u wel!  

 

Tot slot 
We kunnen in een nieuwsbrief 
maar erg weinig vertellen over wat 
we allemaal doen en wat onze 
drijfveren zijn. We kunnen ook 
maar heel kort laten merken hoe 
fijn we uw betrokkenheid vinden. 
Daarom komen we graag naar u 
toe om hier uitgebreider over te 
vertellen.  
 
Om verhalen en gebeurtenissen 
met u te delen, om foto’s uit de 
praktijk te laten zien,  om samen 
met u na te denken over de dingen 
die we doen en kunnen doen. 
 
Nodig ons dus gerust uit! Bij u 
thuis of op de Bijbelkring of 
wijkavond.  
 
We komen graag! 

Hartelijke groet, 
 

Albert-Jan  & 

Jacqueline  

Kennismakingsmiddag sociale  
teams gemeente Deventer 
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