CHRISTELIJK INLOOPHUIS
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Het doel van De Ontmoeting is:

CHRISTUS VERHEERLIJKEN,
ZIJN GROOTHEID ONTDEKKEN,
ONTVANGEN EN DOORGEVEN.
ZIJN VOLLE HEIL UITDELEN.
De Ontmoeting wil dat mensen Jezus leren kennen en hun leven met Hem gaan delen.

NLEIDING

Hallo betrokkene en zeer gewaardeerde
donateur of aspirant donateur, met dit
informatieboekje willen wij u op de
hoogte brengen van het werk dat de
familie Cloo doet in De Ontmoeting.
Dit werk is alleen maar mogelijk dankzij
uw gebed, gift en hulp. Daarom vinden
wij het belangrijk dat u weet hoe
het geld wordt besteed en wat voor
activiteiten er plaatsvinden.
We willen u graag mee laten genieten
van de zegen die God geeft aan en in
De Ontmoeting.
We hopen dat u na het lezen enthousiast
bent over het werk van de familie Cloo
en hen wilt (blijven) steunen.
Het Thuis Front Team (TFT)
van de familie Cloo

WIJ VERTELLEN MENSEN OVER GOD
EN HELPEN HEN MET HET OPBOUWEN VAN
EEN LIEFDESRELATIE MET HEM
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OEPING

Albert-Jan en Jacqueline weten
zich geroepen om mensen te
vertellen over God, Jezus Christus
en de Bijbel.
Zelf zeggen zij hierover: ons hart gaat
naar deze mensen uit. Wij weten dat er
een God is die een werkelijke liefdesrelatie met zijn schepselen wil opbouwen.
Hij staat met open armen klaar. Hij is ook
degene bij wie wij terecht kunnen met
onze vragen, onze onzekerheden, onze
toekomst-twijfels, onze occulte bindingen
en onze depressiviteit. Hij is de Heer die
dit alles heeft overwonnen. Naarmate
je Hem meer leert kennen, wordt je hart
steeds voller van dank en eerbewijs voor
Hem. En dat is wat Hem toekomt.
Identiteit
In het centrum van ons werk staat Jezus Christus. Hij geeft ons de zekerheid
dat er verbinding en ontmoeting tussen
God en ons mogelijk is. Dat is waar we

naar verlangen ook voor onze gasten.
We bidden en hopen dat zij Hem zullen
ontmoeten.
Het is een diep verlangen van ons dat
wij mensen over Hem mogen vertellen
en mogen helpen met het bouwen aan
de liefdesrelatie. Tot eer van God en tot
hulp aan de mensen.
We leren op onverwachte momenten
en plaatsen mensen kennen die in
nood zijn. In de supermarkt, op straat,
op het station, in het ziekenhuis, in de
trein: we ontmoeten mensen die, soms
wanhopig, op zoek zijn naar uitkomst en
toekomst. We komen met medemensen
in contact langs wonderlijke wegen die
geen mens kan bedenken en bewerken.
We mogen veel over God vertellen en
we mogen soms op praktische wijze
mensen verder helpen. We doen dat
vanuit een duidelijke identiteit als kind
van God en ervaren hierin een roeping
van God.

Professioneel
Op 9 november 2012 zijn we onder onze
eigen naam De Ontmoeting gaan werken.
Een naam bedacht door één van onze
gasten! Sinds die tijd groeit De Ontmoeting gestaag door en neemt zij een steeds
vastere plek in in de samenleving van
Deventer. Van 10 gasten per vrijdag naar
70. Van één activiteit naar een diversiteit
van mogelijkheden. Van opzichzelfstaand
naar samenwerkend met meerdere kerken (3GK, Baptisten Gemeente, Bazuin,
Immanuëlgemeente, Leger des Heils,
Zwerfkerk), instanties (House of Hope,
kledingbank Second Chance, Voor Mekaar, wijkwinkels, wijkverpleegkundigen)
en huisartsen. Opgenomen in de sociale
kaart van Gemeente Deventer.
Van goedbedoeld amateuristisch naar
professioneel.
Dankzij uw gift doen wij nu fulltime het
werk waarover u in dit informatieboekje
kan lezen.
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AT GEBEURT ER ALLEMAAL?

Koffie met ... is de meest
zichtbare activiteit die
Albert-Jan en Jacqueline
doen. Maar er gebeurt
nog veel meer! Wekelijks
komen er gemiddeld
zo’n 150 gasten in De
Ontmoeting. Zij komen
naar de volgende
activiteiten.

KOFFIE MET...

PASTORAAT

VERVOLGCURSUSSEN
Christianity Explored, Discipelschip Explored, Prayer Course, of nog andere mogelijkheden om na de Alpha-cursus verder te
groeien en te leren. Ook kunnen cursisten
doorstromen naar een Bijbelstudiegroep,
doopcursus en/of belijdeniscatechesatie.

GEBEDSAVONDEN
Bij alle activiteiten kunnen dingen naar
boven komen die meer aandacht en
gesprek nodig hebben. Maar ook langs
andere wegen komen er verzoeken om
pastorale zorg. Van christenen, maar ook
van niet-christenen, bijvoorbeeld via
Wandelpastor.nl.

CREATIEF MET ...

Elke vrijdag, maar ook elke tweede zaterdag van de maand. Koffie met ... is een
gastvrije laagdrempelige plek om elkaar
te ontmoeten en in aanraking te komen
met het evangelie. Koffie met … is een
inloopactiviteit, waarbij mensen zich niet
vooraf hoeven op te geven, maar vrij naar
binnen kunnen lopen. De gasten krijgen
gratis drinken met wat lekkers, kunnen hun
verhaal kwijt en mensen leren kennen. Ze
kunnen gebed vragen, een boek lezen,
een spelletje doen en nog veel meer.

WORKSHOPS

Niet alle mensen uiten zich in woorden.
Daarom zijn we ook gestart met Creatief
met … Op donderdagochtend starten we
met een klein praatje over een christelijk thema, waarna de deelnemers een
bijpassende opdracht krijgen om creatief
uit te werken. Er is een kunstenaar die de
opdrachten geeft en de groep helpt met
aanwijzingen en creatieve ontwikkeling.

OPEN MAALTIJDEN
Niet alleen een goede maaltijd maar ook
een plek waar mensen te horen krijgen
over Jezus. Want De Ontmoeting is een
christelijk centrum, dus elke maaltijd begint
met een lezing uit de Bijbel, uitleg en toepassing en met gebed.

Steeds vaker worden Albert-Jan en
Jacqueline uitgenodigd om een presentatie
of workshop te verzorgen voor bijvoorbeeld
kerken, organisaties, bijbelstudieverenigingen binnen en buiten Deventer. In deze
workshops willen we mensen meenemen in
wat je geloof betekent voor je omgeving en
hoe je dat praktisch meer kunt vormgeven.

Elke eerste zondagavond van de maand is
er een bijeenkomst om te bidden, gebed te
ontvangen of om te léren bidden, want dat
is voor “beginnende christenen” vaak nog
moeilijk.

KLEDINGBEURS

ALPHA-CURSUS

Kennismaking met het Christelijk geloof.
Veel mensen vanuit Koffie met ... maar ook
via andere routes, gaan een Alpha-cursus
doen en komen zo dikwijls tot geloof. Ieder
voorjaar en najaar starten we een Alphacursus in De Ontmoeting, per cursus doen
er ongeveer 25 cursisten mee.

Veel mensen hebben amper genoeg. In
De Ontmoeting komt een grote groep
mensen die van weinig geld rond moet
komen. Ze hebben te weinig geld bijvoorbeeld om kleding te kopen. Via de wekelijkse kledingbeurs van De Ontmoeting
kunnen ze zeer goedkoop aan tweedehands kleding komen. Gasten die via
Voedselbank Deventer of het AZC komen
krijgen via bonnen kleding gratis mee.
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E ZAKELIJKE KANT
De Ontmoeting is een V.O.F. waarin Albert-Jan en Jacqueline
de vennoten zijn. De financiën die binnenkomen worden op
drie manieren gebruikt:
• Om de familie Cloo te onderhouden
• Om De Ontmoeting draaiende te houden
• Om diverse andere diaconale activiteiten mogelijk te maken
De inkomsten komen binnen op verschillende manieren:
• Giften van particulieren zoals u, veelal via ECM
• Bijdragen uit de 3GK Deventer via collectes en taakgroep
evangelisatie
• Bijdragen via Baptisten Gemeente Deventer
• Giften van sponsoren/activiteiten,
zoals bijvoorbeeld de EBS De Olijfboom of de ECM steprace

Van de giften moet heel veel worden bekostigd. In de eerste plaats het salaris
van het gezin Cloo. Maar daarnaast wordt het geld gebruikt voor onder andere:

In 2015 kwam er via ECM
€ 39.721,- aan giften
binnen. Deze giften
zijn afkomstig van 201
donateurs. Wij zijn God
enorm dankbaar voor
dit geld.

• Inkoop: koffie, thee en toebehoren,
schoonmaakmiddelen, weggevertjes
(bij pasen/valentijnsdag.)
• Open maaltijden: kookspullen en
declaraties door de kokers
• Creatieve ochtenden: materialen
• Individuele pastorale trajecten:
materialen, boekjes, kaarten etc.
• Kledingbankmaterialen:
kledingrekken,schoenenrekken etc.
• Uitdelen van broden en ander eten
(kost geen geld, is een gift)
• Alphacursus: cursusboekjes, Bijbels,
drukwerk, eten
• Alphaweekenden: eten, drinken,
materialen, reiskosten, huur
weekendaccomodatie
• Vervolgcursussen: (2 of 3x per jaar):
materialen

• Drukwerk: folders, visitekaartjes,
nieuwsbrieven
• Onderhoud: website, facebook (De
Ontmoeting, Alphacursus Deventer,
3GK), deelsite Digitaal Loket/Wijkwinkel
• Inventaris: stoelen, tafels, borden,
kopjes
• Opleidings-/cursuskosten voor
Albert-Jan en Jacqueline
• Afdracht aan ECM: bijdrage huur
kantoor, ivm. administratie giften,
toerusting, ondersteuning
• Verzekeringen
• Administrateur/belastingconsulent
• Telefonie
• Contacten met instanties, organisaties,
voedselbank, huisartsen, kerken enz.
• Gedeelte autokosten, reiskosten
• Belasting

M

E

EER INKOMSTEN NODIG!

CM EN HET TFT

HELP MEE
DIT DANKBARE WERK
VOORT TE ZETTEN
In 2014 is er in de 3GK een collecte
gehouden om de structurele giften
omhoog te krijgen. Dit heeft er toe
geleid dat Albert-Jan en Jacqueline
fulltime als zendelingen konden
gaan werken. Wij zijn hiervoor enorm
dankbaar!
Stijgende kosten
Sindsdien zijn de kosten voor de familie
Cloo echter gestegen:
• zendingsactiviteiten worden uitgebreid,
• de kinderen worden ouder, gaan naar het
voortgezet onderwijs.
• Verder is er een vrij grote kans dat dit
jaar de gebouwen aan de Golstraat verkocht worden en de Ontmoeting naar een
andere locatie moet verhuizen waar huur
betaald moet gaan worden.
• Daarnaast dragen Albert-Jan en
Jacqueline momenteel geen pensioenpremie af. Ook dragen ze niet bij aan
sociale verzekeringen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontbreekt.
Hier willen we als TFT verandering in
brengen.

ECM
Albert-Jan en Jacqueline zijn
uitgezonden via ECM Nederland.
ECM heeft als missie om het
evangelie in Europa te brengen.
De volgende taken zijn de
verantwoordelijkheid van ECM:

Help mee
Als u nog niet het werk van de familie Cloo
ondersteunt vragen we u of serieus wilt
overwegen ook bij wil gaan dragen om
zo dit schitterende werk mede mogelijk te
maken. Op de achterkant van deze folder
vindt u een machtigingskaart.
Wanneer u al wel bijdraagt vragen we u
om uw gift te verhogen. Als is het maar
een euro in de maand.

VUL DE ANTWOORDKAART IN OP DE
ACHTERZIJDE VAN DIT VERSLAG

Aannemen van de
zendingswerkers
Administratieve zaken als: giften
verwerken, verzekeringen etc.
Informatievoorziening naar de
ECM-achterban
Begeleiden van de
zendingswerkers,
functioneringsgesprekken

Ondersteuning van het TFT

TFT
Het Thuis Front Team is de schakel
tussen de kerkelijke gemeente en
de zendingswerker. De taken van de
TFT liggen vooral op het vlak van:

Gebed voor Albert-Jan en
Jacqueline en hun werk
Fondswerving en bewaking van
inkomsten
Promotie van het zendingswerk
van Albert-Jan en Jacqueline Cloo
Contact onderhouden met
betrokken kerken

FT LEDEN NODIG!

Het TFT is hard op zoek naar nieuwe leden! Er is vooral behoefte aan iemand
op het gebied van PR en een fondswerver. Heb je hart voor het werk dat de
familie Cloo doet en wil je graag een steentje hierin bijdragen dan ben je van
harte welkom! De vergaderdruk is laag, zes keer per jaar slechts. Uiteraard moet
daarnaast nog wel het een en ander gebeuren.
Als PR MEDEWERKER zullen taken
bestaan uit:
• De familie Cloo presenteren op
bijvoorbeeld scholen, jeugdclubs,
bijbelkringen, catechesegroepen
• De familie Cloo vertegenwoordigen op
zendingsdagen en andere bijeenkomsten
• Informatie sturen naar het kerkblaadje
• Periodiek een gebedskalender
samenstellen
• Contact onderhouden met betrokken
kerken, kerkenraad 3GK en
evangelisatiecommissie

Van de FONDSWERVER verwachten wij:
• Dat je actief op zoek gaat naar geld
voor bijv. projecten als kerst-maaltijd
of alpha cursus
• Dat je op zoek gaat naar nieuwe
donateurs en bestaande donaties
verhoogt
• Je komt in een enthousiast team
terecht en mag ook via deze weg een
actieve bijdrage aan Gods koninkrijk
leveren!
Meer geld maakt meer activiteiten
mogelijk!

Neem contact op met: tftcloo@gmail.com of Omko Huizenga via 0570 60 70 57
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ACHTIGINGSKAART

UW GEGEVENS
De heer / mevrouw

Voorletters

Achternaam

Adres							 Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

			

Geboortedatum

E-mail

BETALING
Ik word donateur en machtig ECM om het volgende bedrag af te schrijven:
Bedrag		
Termijn

Bankrekening
maandelijks
elk kwartaal
half-jaarlijks
jaarlijks
eenmalig

N L 0 0 B A N K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum		

Handtekening

Stuur de ingevulde machtigingskaart naar: postbus 861, 7400 AW Deventer
of ga naar: www.ecmnederland.nl/geven

VORMGEVING: TINEKEWERKT.NL FOTOGRAFIE: MATTHIA VAN DE VATE
GEDRUKT OP GERECYCLED PAPIER
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