Nieuws

Onze hulp is van de HEERE,
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Psalm 121

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY

Hoog tijd voor een update..,
…want we zijn al weer bijna een
half jaar in Phnom Penh! Wat
vliegt de tijd. We beginnen onze
eerste gesprekjes te voeren en
voelen ons steeds iets meer op
onze plek. Natuurlijk hebben we
ook de nodige ‘uitdagingen’.
Kortom, er is veel te vertellen en
we willen jullie graag meenemen
langs een paar van onze
belevenissen.
Gisteren stond ik samen met Amy op
het balkon voor ons huis. We stonden
gewoon even te kijken naar het verkeer,
de drukte en de werkzaamheden in de
straat. Er is altijd genoeg te zien en
voorlopig zullen we nog wel even
geboeid worden door de vele ‘andere’
dingen. Toen ik na een poosje naar
boven keek zag ik daar de maan. Om
eerlijk te zijn had ik al een poos niet de
tijd genomen om eens rustig naar boven
te kijken, maar gelukkig, daar stond hij
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nog, de maan, even rustig als altijd. Het
deed me denken aan een vers uit de
Bijbel: “Zo zegt de HEERE: De hemel is
Mijn troon en de aarde de voetbank van
Mijn voeten.” (Jesaja 66:1). Zo’n vers
helpt me om de dingen in het juiste
perspectief te zijn. Onze God is de
Schepper en vanuit Zijn perspectief is
de aarde een voetenbankje. Onze God
is groot en geweldig. Tegelijkertijd kent
Hij ons, is Hij betrokken bij ons leven en
houdt Hij zielsveel van ons.
Zo’n eenvoudig momentje op het balkon
helpt mij om het juiste perspectief te
bewaren hier in het ‘gewone’ leven van
elke dag, dat eigenlijk nog steeds niet
zo gewoon is. Het helpt me om steeds
opnieuw mijn blik te richten op de Heer
Jezus, om mijn problemen vanuit Zijn
perspectief te zien. Het loopt Hem niet
uit de hand en Hij nodigt mij uit om
rustig met en voor Hem te leven.
Het valt mij de laatste tijd op dat de
verschillende schrijvers van de Psalmen
ditzelfde perspectief vast willen houden.
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Ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Ze
starten hun lied vaak met hun
problemen en eindigen dan met een
lofzang voor God. Een patroon dat ik
graag na wil volgen. Laat ons leven een
loflied voor God zijn.
Lees verder op bladzijde 2 >

De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4-6 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

TAALSTUDIE
Onze tijd in Phnom Penh, de
hoofdstad, staat vooral in het teken
van het leren van de taal en cultuur.
Een hele kluif! We wisten natuurlijk dat
het Khmer een heel andere taal is en
dat het best lastig zou zijn, maar toch
is het iets heel anders om dat aan de
‘levende-lijve’ mee te maken. Het
goede nieuws: we genieten er allebei
erg van en maken goede vorderingen.
Mart-Jan studeert aan de taalschool
G2K, een nieuwe taalschool hier in
Phnom Penh en Talitha studeert bij
LINK (de filmpjes in de link geven een
leuke indruk!). De reden dat we bij
twee verschillende scholen studeren is
dat we tot voor kort geen hulp-in-huis
hadden en dus niet beiden tegelijk
weg konden. Als alles goed gaat
zullen we vanaf januari samen bij G2K
studeren. Daar hebben we zin in!
Op de taalschool leren we alle nieuwe
klanken van het Khmer en waar en hoe
je die klanken maakt. Verder leren we
de eerste standaard zinnen en krijgen
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we elke dag een behoorlijke portie
nieuwe woorden mee. Het is dus thuis
elke dag studeren, want de woorden
die we vandaag leren hebben we
morgen weer nodig.
We genieten er van dat we nu kleine
gesprekjes kunnen voeren. We kunnen
iets meer contact leggen met de
mensen rondom ons heen en hen ook
wat meer begrijpen. Zo hebben we
een leuk contact met ‘onze’ tuk-tuk
man, Heng. Verder proberen we
steeds een beetje te praten met onze
buurvrouw. Zij zou het liefst een lang
gesprek aanknopen, maar dat gaat
ons natuurlijk nog niet lukken. Ze
geniet van de kinderen en met name
Amy vindt ze geweldig. Zo af en toe
delen we wat van ons eten waarop we
dan vaak weer wat Cambodjaans
terugkrijgen. Laatst kregen we 40
bananen! Waar laat je die zo snel?;-)
Wat ook erg leuk is dat we nu een fijne
hulp-in-huis hebben. Haar naam is Sak
en ze is een rustige christenvrouw die
erg van kinderen houdt. We merken
dat haar hulp ons enorm ontlast in alle
dingen die hier elke dag moeten
gebeuren. We genieten van haar en
van hoe ze omgaat met de kids. En
voor zover we kunnen zien, geniet zij
ook! Uiteraard is het ook wel wennen
aan iemand die in je huis rondloopt en
er aan de slag is. Sak is er 5
ochtenden in de week en na elke
ochtend werken eten we samen. Ze is
een goede kok en kookt Khmer (of
soms Chinees) voor ons. Heerlijk! Zo
leren we ook deze kant van de cultuur
verder kennen! De maaltijden staan
vaak in het teken van het oefenen met
de taal. Sak vind het leuk om ons met
de woorden te helpen en voor ons is
het een mooie gelegenheid om
gesprekjes te hebben en elkaar wat
beter te leren kennen. We merken door
dit soort contacten wel hoe belangrijk
de taal is.
HOMESCHOOLING JOY & MICHA
Een groot deel van onze dagen is,
naast de taalstudie, gevuld met
homeschooling. We doen dit nog
steeds samen. We merken dat we het
leuk vinden, maar dat het ook een hele
kluif is. Je bent ouder, voor het eerst
meester/juf, je hebt een kleine baby en
we zitten met z’n allen ook nog in het
proces van wennen aan alles hier.
Soms best pittig, maar je bent wel heel
flexibel met zo’n klein klasje. En Joy en
Micha doen het prima! Ze hebben er
(meestal) veel lol in en het is ook echt
school voor hen. Toch missen ze
natuurlijk wel hun vriendjes en
vriendinnetjes uit Nederland. We
merken hier in Cambodja steeds weer
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hoe waardevol het netwerk is dat we in
Nederland hebben. We zijn daar heel
blij mee. En we moeten het hier
gewoon helemaal vanaf de grond
opbouwen.
We hebben inmiddels wat winkels
gevonden om leuke schoolspullen te
halen. We wisten niet wat we allemaal
zouden kunnen krijgen hier, maar dat
valt ons alles mee! En een leuk
zwembad vervangt nu regelmatig de
gymlessen! En wist je dat we hier zelfs
sneeuwballen kunnen gooien..?!
Lees verder op bladzijde 3 >
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‘ONZE’ KERK
Een tijdje geleden hebben we wat wat
foto’s van ‘onze’ kerk gemaakt zodat
jullie een beeld kunnen krijgen. Via
deze link kun je de foto’s op onze
website bekijken.

We gaan hier in Phnom Penh naar een
lokale kerk die voornamelijk bestaat uit
studenten en een paar gezinnen. De
gelovigen zijn met name ‘eerstegeneratie’-gelovigen, wat inhoudt dat
ze geen ouders of anderen hebben
die hen het geloof voorgeleefd
hebben, maar vaak ‘zelf’ moeten
ontdekken wat er in de Bijbel staat.
Het is heel bijzonder te horen hoe ze
de Heer Jezus hebben leren kennen
en hoe ze nu kiezen om voor Hem te
leven. We merken dat de kerk graag
aan anderen wil laten zien Wie ze in de
Heer Jezus hebben gevonden. Zo zijn
nu de voorbereidingen voor kerst in
volle gang. We hopen en bidden dat
er door die dienst veel mensen in
aanraking met het evangelie zullen
komen.
We zijn dankbaar voor de contacten in
de kerk en Mart-Jan vindt het fijn dat
hij nu op zondag af en toe wat mag
delen om zo de mensen daar te
dienen. We leren daardoor gelijk weer
over de cultuur!
EN HOE GAAT HET NU MET ONS?
We vinden dit best een lastig stukje
om te schrijven. We hebben erg veel
om dankbaar voor te zijn, en dat zijn
we ook, maar we worstelen soms ook
behoorlijk. We willen zeker niet klagen
(!), maar jullie vragen ons regelmatig
om te schrijven hoe het écht is, dus
dat proberen we ook maar te doen…
We zijn dankbaar dat we hier mogen
zijn en we merken dat het leven hier
ons ontzettend vormt. We groeien als
gezin verder naar elkaar toe. We leren
samen plezier te hebben (ook als
dingen steeds weer anders gaan dan
we verwachten), verdriet te delen over
wat lastig is en uit te vinden hoe ‘alles’
hier werkt. We zijn dankbaar dat we
inmiddels twee Nederlandse gezinnen

hebben leren kennen, waarmee we af
en toe eens af kunnen spreken en
kunnen spiegelen hoe dingen gaan.
Langzaam maar zeker komt er zo weer
een netwerk tot stand. We merken wel
dat het lastig is voor Joy en Micha om
hier vriendschappen op te bouwen. Bij
ons in de straat zijn weinig kinderen,
en de kinderen die er zijn gaan door
de weeks naar (pre-)school.
Bovendien is er hier geen veilige plek
dichtbij voor de kids om buiten te
kunnen spelen. We zijn heel blij dat
Joy en Micha elkaar hebben en ze
hebben het heel goed samen, maar na
bijna een half jaar is het goed en
gezond om ook andere ‘vaste’
vriendschappen te krijgen.
Onze Amy maakt het prima! Ze groeit
als kool, beweegt lekker, begint te
kletsen en maakt duidelijk wat ze wil!
En éénkennig…, pfjoeh… Maar dat
gaat wel weer over :-)
Wat maakt het soms lastig? Naast het
leven hier, wat erg intensief is en
voorlopig dit eerste jaar nog wel zo zal
blijven (en dat geeft ook niet!), komen
er, sinds we hier zijn, gewoon heel veel
extra dingen op ons bordje, waar we
geen invloed op hebben. Moeilijke
dingen in de familie, in het gezin, in de
vriendenkring. We ervaren best wat
strijd dan. We leren daar nu mee
omgaan vanaf een totaal andere plek,
maar gelukkig wel met dezelfde Heer!
Daarnaast is er dan een keer ziek zijn,
wat weer een boel extra energie kost,
het continue lawaai van de drukke
straat waarin we wonen, de verschillen
die we merken tussen westerse en de
oosterse culturen en waar we mee
mogen leren omgaan, enzovoorts.

DANK MEE:
1. dat we sinds de laatste nieuwsbrief
echt veel beter slapen! Heerlijk!
2. dat we een goede start mochten
maken met de homeschooling. Joy
en Micha, maar ook wij, genieten
van de tijd die we zo samen in
elkaar mogen investeren.
3. dat we het Khmer goed oppakken.
4. dat er zoveel dingen zijn die heel
goed gaan! Dat willen we graag
voor ogen houden!
5. dat (o)ma en (oom) René in de
kerstvakantie komen. We zien daar
erg naar uit!
BID MEE:
1. voor onze relatie met de Heer, dat
die door niets zal worden gestoord
of onder druk zal komen te staan.
2. voor kracht, energie, gezondheid
en een goede nachtrust.
3. voor Micha. Hij heeft het, om
verschillende redenen, erg pittig
(gehad) laatste weken. Het gaat nu
gelukkig weer wat beter!
4. voor vriendschappen voor de kids.
5. dat we het zijn hier, en alles wat dat
met zich meebrengt, in het juiste
perspectief zullen blijven zien en
vast zullen houden aan waarvoor
we hier zijn.
6. voor de contacten die we hebben
met Sak, Heng en ‘Ming’ (= tante),
de buurvrouw.
7. voor de contacten in de lokale kerk.
Dat er vriendschappen mogen
groeien. Dat wat Mart-Jan mag
delen, tot rijke zegen mag zijn.
Bedankt voor al jullie meeleven door
gebed, giften en andere hulp op wat
voor manier dan ook!

Een hartelijke groet van ons alle 5!
We hebben soms het idee dat we nog
weinig ‘normale’ dagen hebben
waarop we even goed kunnen
bijtanken en voldoende rust hebben.
Sommige dagen zijn we toch nog wat
aan het ‘overleven’. We realiseren ons
dat dit heftig klinkt, en dat is het ook.
We evalueren regelmatig en passen
dan ons ritme en onze plannen weer
wat aan. We bidden om wijsheid
om goed om te gaan met alle
dingen die ‘gewoon’ (moeten)
gebeuren en om hierin steeds
de juiste ‘balans’ te bewaren.
Bepaalde waarden moet of wil
je graag vasthouden. Het is een
KIDS 2 KIDS
uitdaging die ons heel
Er is op onze website een speciaal gedeelte voor
afhankelijk houdt van de Heer.
kinderen en daar hebben we afgelopen week wat
De grote lijn gaat gelukkig
leuke dingen voor jullie opgezet!
opwaarts! We horen regelmatig
dat we het, dwars door alles
Je vindt er bijvoorbeeld kleurplaten, een leuk
heen, echt goed doen, maar we
filmpje over Cambodja en een boek voorgelezen
ervaren het gewoon als een
door Joy. Klik HIER en geniet ervan:)!
enorme, soms heftige,
leerschool.
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