Psalm 73:25 en 26 Basisbijbel
Stilletjes komt ze binnen. Ze doet de deur
van de winkel achter zich dicht, pakt een
schoonmaakdoekje voor haar handen en
begint in de kledingrekken te neuzen.
Maar hé, ze kijkt nooit bij de
kinderkleding. En het lijkt wel of ze niet
eens ziet wat er hangt. “Bea, gaat het wel
een beetje met je?”
Lieve mensen,
Sneller dan jullie gewend zijn is hier weer
een nieuwsbrief van ons. We doen dit omdat
we jullie juist nu, in deze tijden van corona,
een inkijkje willen geven in ons werk. Er is
veel veranderd, deze periode. In de
vooruitblik die we in onze vorige nieuwsbrief
gaven, was corona totaal nog niet in beeld.
Maar de vragen die we toen stelden zijn
actueler dan ooit: “Waarom willen we zijn wat
we zijn en doen wat we doen? En hoe geven
we daar in de praktijk vorm aan, in onze
activiteiten, onze gesprekken en onze
houding? Hoe laten we de blijde boodschap
hierin doorklinken?”
Veel van onze activiteiten zijn stil komen te
liggen of aangepast. Alpha gaat online
verder aan de hand van het boek “Dichter bij
Jezus” van David de Vos. Mensen die we
wekelijks spraken, zien we niet meer. De
winkel wordt veel minder bezocht. De
gevolgen van de oproep om thuis te blijven
en de “intelligente lockdown” zijn -gelukkigmerkbaar.
Heb je dan nog wel wat te doen? Kan je
missie nog wel doorlopen? Hoe laten we de
blijde boodschap doorklinken? Nou, juist in
deze tijden is er zoveel behoefte aan die
blijde boodschap, merken we. Er is grote
behoefte aan troost, bemoediging en hoop.
We sturen kaartjes, bellen, en houden de

winkel open zolang het mag – met alle voorzorgsmaatregelen zoals anderhalve meter
afstand, schoonmaakdoekjes en dergelijke.
Troost en bemoediging
We begonnen deze nieuwsbrief met Bea.
Het gaat helemaal niet goed met haar. Met
tranen in de ogen vertelt ze hoe eenzaam ze
zich voelt. Alle adresjes zijn gesloten. Ze
mag niet meer naar haar moeder in het
verzorgingstehuis. Ze heeft zoveel behoefte
aan contact, aan een knuffel, maar waar kan
ze daarvoor nog terecht? Ze voelt zich
steeds verdrietiger worden, en merkt dat ze
het moeilijk kan volhouden. De dagen duren
zo lang! Niets om handen, het huisje is al wel
tien keer geboend. Hóe kom ik hier
doorheen? Komt er ooit weer een betere tijd?
We mogen met Bea bidden. Leggen alles
wat ze op haar hart heeft neer bij God. We
vragen om troost, om nieuwe moed en om
Zijn nabijheid. Het lucht op. Er komt weer
ruimte, en na een langer gesprek komt er
weer rust terug in haar ogen. Opgelucht gaat
ze weer verder.
Niels komt even een boekje kopen. “Hèhè,
eindelijk zie ik weer iemand die ik ken! Aan
het begin van de week ging het bijna mis, ik
kwam van ellende bijna in een depressie
terecht. Ik zag het echt niet meer zitten, alles
is zo kapot! Doodzijn is misschien wel beter,
nu. Gelukkig dat ik hier even terecht kan.”
Weet je: het ging helemaal niet om dat
boekje. Dat is helemaal niet wat hij zocht.
We moedigen hem aan om vol te houden en
alles tegen God uit te spreken. “Ja, maar
luistert die dan echt wel?” Ja, dat doet Hij!
We kunnen zijn beloften vanuit de Bijbel
laten zien. Wauw, dat doet goed! En nu wel
lezen, dat boekje, daar staat het nog veel
uitgebreider en duidelijker in ☺.
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“Wie heb ik in de hemel, behalve u?
Ook op aarde verlang ik niets
anders dan U. Zelfs al zou ik
sterven, bent U alles voor mij. U
bent de rots onder mijn voeten.
Voor eeuwig bent U alles voor mij.”

Hoe kun je verder in een tijd als deze? Als je
niet meer op je vertrouwde plekjes terecht
kunt, steun kunt halen bij mensen die je
vertrouwd zijn? We zien het verdriet in de
boodschap!
ogen en horen de snik in de stem.

verlangt
Deventer

een blijde

Financieel
Ook hierin verandert het nodige. Er komen minder klanten in de winkel, dus de
inkomsten dalen daar. Maar de vaste lasten lopen wel gewoon door…
Gelukkig zijn er in deze tijd ook nieuwe initiatieven ontstaan. Zo hebben we ons
aangesloten bij bezorgenindeventer.nl. Langs die weg krijgen we bestellingen
binnen die we vervolgens bij mensen thuis kunnen bezorgen (we hebben
opeens een compleet team van fietskoeriers) of per post kunnen verzenden. Dat
helpt. Wilt u hierin ook aan ons denken? Als u een boek of cd of dvd nodig
heeft, bestelt u het dan via ons? Op onze website kun je precies lezen hoe het
werkt.

Ook in onze winkel houden we ons
aan de Corona-veiligheidsregels

Zo nodig in deze tijd

Een lang gesprek volgt. We mogen
vertellen wat er in de Bijbel staat en
getuigen hoe we in ons eigen leven
hebben ervaren dat God betrouwbaar
is. Hij is een helper, bij Hem kun je
terecht. Er is niets dat ons van de
liefde van God kan scheiden als we
ons aan Hem overgegeven hebben.
Je bent toch gedoopt, je hebt Gods
beloften toch ontvangen? Je hebt een
nieuw leven gekregen, een eeuwig
leven, zelfs door elke ziekte heen, als
het zo loopt. We leggen Ahmeds angst
bij God neer. En hij voelt het in zijn
hart: Ja, God is bij mij! Ik heb U toch,
in de hemel? Wat heb ik dan nog meer
nodig? Ahmed, broeder, lees psalm 73
vers 25 en 26 eens. Met tranen over
de wangen leest hij ze hardop voor.
Een diepe, kalme zucht volgt. Ahmed
kijkt het Leven weer in de ogen.

De Ontmoeting
Koffie met...

De namen van deze personen zijn
fictief, de gesprekken niet. En zo zijn
er vele korte en lange gesprekken,
waarin we volop het Evangelie kunnen
delen. Hier zijn we op onze plek:
strijdend voor hen die door God aan
onze zorg zijn toevertrouwd. Niet aan
de medische frontlinie, maar aan de
geestelijke.

Bidt u voor ons? Uw gebeden zijn
ónze mondkapjes, handschoenen,
isolatiepakken!
Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline

COLOFON

Als Koffie met.. dicht moet
dan kunnen we er net zo goed
een etalage van maken ☺

Ahmed is zo bang! Waar is God mee
bezig? Straft Hij nu de hele wereld met
het coronavirus? Ik zag op Facebook
filmpjes waarin christenen dat zeggen.
Is dat echt waar? Kom ik dan dus niet
in de hemel? Heeft het dan geen zin
gehad om naar Nederland te
vluchten? Ik dacht dat mijn leven hier
veilig was, maar kijk nu opnieuw de
dood in de ogen. Terug bij af. Wat een
angst, letterlijk doodsangst! Mijn
broeder, wat is dat bedreigend! Elke
bodem is onder je voeten weggeslagen. Als je niet meer zeker kunt
zijn van God, van wie dan wel?

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

Financiële toezegging - ondersteuning fam Cloo
European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000
Ondergetekende ❑Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)*

❑Maakt zelf over*

Het bedrag van: ❑€5,00* ❑€10,00* ❑€15,00* ❑€25,00* ❑anders: €…………..*
Bestemd voor: Ondersteuning familie Cloo
Frequentie:

* Aankruisen wat van toepassing is

❑maand* ❑kwartaal* ❑half jaar* ❑jaar* ❑eenmalig*

Naam:

__________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________

Postcode: _____________ Plaats: ______________________________________
Land:

____________________ E-mail:_________________________________

IBAN:
Datum:

Handtekening:

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ -_____ - 20____
Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFC lid
van de familie Cloo. U kunt ook een machtiging online afgeven via www.ecmnederland.nl/
Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland
om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit
bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.

Albert-Jan en Jacqueline
Cloo - Nederland
Albert-Jan en Jacqueline willen de inwoners
van Deventer bekend maken met het verzoeningswerk van Jezus en daarmee een voorportaal zijn voor de kerken in Deventer. Zo
geven ze Alphacursussen, houden ze open
gebedsochtenden en runnen ze een
inloophuis ("De Ontmoeting") in de
binnenstad. Samen hebben ze vijf kinderen.
Voor hun werk en levensonderhoud zijn zij
volledig afhankelijk van giften.

