Nieuws

Isaiah 26:3-4
You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast,
because he trusts in you.
Trust in the LORD forever, for the LORD, the LORD, is the Rock eternal.

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN … :-)

Een bijzonder 2014 tegemoet..!
Heel hartelijk dank voor al
jullie steun en bemoediging
het afgelopen jaar, in welke
vorm dan ook! We wensen
jullie van harte fijne
feestdagen en een goed en
gezegend 2014!
In deze laatste nieuwsbrief van 2013
willen we graag samen met jullie
terugkijken, en willen we graag de
Heer de eer geven voor alles wat Hij
heeft gedaan en voor de manier
waarop Hij voorziet. Geweldig! We
hebben dan ook geen gebedspunten
apart opgenomen, lees deze brief
maar biddend en dankend.
Het lijkt voor ons al weer even geleden
maar van januari tot en met juli dit jaar
hebben we de tweede helft van de
studie op Cornerstone gedaan. We
kijken nog steeds terug op een erg fijne
tijd daar. We hebben het al wel eens in
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een eerdere nieuwsbrief gezet, maar
we ervaren nog steeds dat die tijd
vormend is geweest voor ons allebei.
Het leven in de community was een
vermoeiende maar goede ervaring. Die
positieve ervaring gaat bijvoorbeeld
over het gemak waarmee we nu
schakelen tussen Nederlands en Engels,
maar ook over hoe we in het leven
mogen staan. We merken dat we
allebei een groeiend verlangen hebben
gekregen om naar Cambodja te gaan
en daar de mensen te dienen met het
evangelie.
Aan het einde van de studie op
Cornerstone hebben we de knoop
doorgehakt om niet meer met OMF
verder te gaan. We weten en wisten
dat dit de goede keuze was, maar
merken, achteraf, hoeveel energie dat
ons heeft gekost. Opnieuw het proces
in van overwegen, onderzoeken,
bidden, wachten… Maar ook hebben
we opnieuw ervaren dat de Heer ons
niet in de steek laat; verre van dat! Hij
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Een bijzonder 2014 tegemoet..!
GO WorldWide (GOWW).
Mart-Jan heeft werk.
Huis verkocht!

heeft, boven al onze verwachting,
voorzien. Wat zijn we daar dankbaar
voor! Zo mochten we via Philip Nunn in
contact komen met GO WorldWide
(GOWW), de organisatie waarmee we
nu, D.V. in juli 2014, naar Phnom Penh
in Cambodja gaan. Deo Volente,
omdat we steeds meer beseffen en
ervaren dat wij plannen mogen maken,
maar dat ons leven in Zijn hand ligt.
Ons vertrek zal, als alles goed gaat,
zo’n drie maanden na de geboorte van
ons derde kindje zijn. Het schooljaar
van Joy en Micha is dan net klaar en
voor hen zal het vertrek dus in de
zomervakantie zijn…
Lees verder op bladzijde 2 >>>

De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 6 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de
dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming
doorgestuurd worden aan anderen.
Via de website www.2followus.wordpress.com of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf
aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrief die
we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

>>> Vervolg van bladzijde 1

Het duurt best nog even, maar we
weten dat de tijd zal vliegen. Er zal
en moet best nog een boel gebeuren
in die tussentijd. Zo zijn we allebei
nog een een (korte) studie begonnen
die ons voorbereid om engelse les te
geven (TEFL). Tijdens de reis naar
Cambodja werd dat door GOWW
aanbevolen. Dat geeft nu best wel
weer de nodige drukte, zeker nu ik,
Mart-Jan, al weer een paar weken
aan het werk ben. Wat een bijzonder
verhaal was dat!
Op een bewuste vrijdag besloot ik om
bij mijn ‘oude’ werkgever langs te
gaan, gewoon om de mensen weer
even te spreken, maar ook om het
spreekwoordelijke balletje op te
gooien en te vragen of er een
mogelijkheid was om nog een half
jaar te komen werken. Nog voordat ik
er zelf om vroeg, vroeg mijn ‘oude’
baas, “wat ga je dat halve jaar dan
doen?” Waarop ik reageerde dat ik
daarvoor ook juist bij hem
langskwam. Om een lang verhaal kort
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te maken..: Die middag hadden we
gelijk een gesprek over het hoe en het
wat, de volgende dag (zaterdag) heb
ik mijn contract ondertekend, en de
maandag daarop ben ik aan de slag
gegaan. De betreffende baan houdt
in dat ik werk voorbereid, en straks
afrond, voor een grote
onderhoudsstop die in mei 2014
plaats zal vinden op de Total
Raffinaderij in Vlissingen. Daaraan
zal ik werken tot half juni. Ik ben nu
een paar weken aan de slag en heb
het best naar mijn zin. Een paar jaar
geleden heb ik ook op die fabriek
gewerkt en het is leuk om oude
collega’s weer te spreken.
Tja.., wat moet je dan nog zeggen?
Het heeft zo moeten zijn? Wij zien er
de hand van de Heer in, en daar zijn
we heel dankbaar voor, en met deze
gedachte zet ik nu elke morgen mijn
computer aan. Door dit soort
ervaringen heen leren we dat God
echt alle ‘touwtjes’ in Zijn handen
heeft.
We hebben het afgelopen jaar ook
mogen ervaren dat de Heer in onze
praktische noden heeft voorzien. We
zijn daar allereerst de Heer, maar
ook jullie dankbaar voor.
Dat de Heer voorziet hebben we ook
afgelopen week weer heel duidelijk
gemerkt. Afgelopen vrijdag belde de
makelaar dat ons huis nu echt
verkocht is! Inmiddels al weer een
aantal weken geleden kregen we
ineens een kijker voor de woning. Dat
was precies in de maand dat we wat
problemen met de huurder kregen.
Direct na de bezichtiging kregen we,
helemaal tegen onze verwachting in,
een bod en kort daarna konden we
het eens worden. Het duurt dan altijd
nog even voordat alles rond is met de
financiën, maar inmiddels is ook dat
punt bereikt. Als alles nu verder vlot
verloopt hopen we nog voor het
einde van het jaar ‘huisbezitter-af’ te
zijn. We zien dit ook weer als een
stap in het loskomen. Weer iets
afsluiten dat ons een ‘zorg’ in
Nederland geeft. Tegelijk is het ook
iets dat we weer even moeten
verwerken. We waren trots op ons
huis en hebben er met veel plezier
gewoond en er veel mooie dingen
mogen doen. De laatste huurder heeft
echter niet zo goed voor het huis
gezorgd als hij had beloofd. Dat
hebben we wel lastig gevonden.
Inmiddels is hij uit de woning. En dan
nu opeens de verkoop, waarmee we
deze periode kunnen afsluiten…
En nu kijken we dus vooruit. De teller
gaat zometeen naar 2014. Wij zijn
begonnen te schrijven dat het wel een
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bijzonder 2014 zal worden. We
verwachten nieuw leven, en hopen
medio april onze tweede dochter te
mogen vasthouden. Met de
zwangerschap gaat het tot nu toe
goed. Daar zijn we dankbaar voor!
Ook zijn we erg blij dat we, omdat
we onverwachts een half jaar langer
in Nederland zullen blijven, in de
woning (in Middelburg) mogen blijven
waar we eigenlijk alleen even ter
overbrugging zouden zijn tot ons
vertrek! Er zouden eerst nieuwe
verlofgangers komen, maar die
belden onverwachts dat ze pas in juli
of augustus kunnen komen… Heerlijk
om even een ‘vaste’ plek te hebben
en niet weer te hoeven verkassen! We
genieten van en met elkaar. Micha
hoopt in maart alweer 4 jaar te
worden. Hij kan haast niet wachten
tot hij naar school mag! Zijn eerste
wens is in de ‘timmerhoek’ spelen:-)
Joy en hij zien allebei ook erg uit
naar de komst van de baby en naar
het reizen naar Cambodja met het
vliegtuig. Daar volgt een tijd van
wennen aan heel veel veranderingen:
ander eten, een ander klimaat, een
andere taal, nieuwe contacten en nog
veel meer wat we ons nu nog precies
kunnen voorstellen. Wat een zegen en
rust te weten dat de God die zegt dat
Hij gisteren, vandaag en in de
toekomst Dezelfde is, met ons mee zal
gaan (Hebreeën 13:8)!
Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha, Joy en Micha.
PS: In de eerste helft van 2014 zullen
we wellicht iets minder vaak de
nieuwsbrief versturen. Mocht er
echter iets te melden zijn dan laten
we het jullie natuurlijk weten.

