Nieuws

“… om aan armen het Goede
Nieuws te verkondigen…”
Lucas 4 vers 18-19
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Kamperen in Cambodja!
Velen van jullie zullen het
herkennen als een onvergetelijke
en vaak levens veranderde
ervaring: een aantal dagen met
elkaar optrekken in een mooie
omgeving, elkaar beter leren
kennen, samen genieten van
Gods schepping, muziek,
training, sport, spel en een
gezonde dosis humor: Kamp!
Recent is door Alongsiders (we
schreven over hen in onze vorige
nieuwsbrief) een stuk land gekocht in
Kep, in het zuiden van Cambodja,
vlakbij de zee. Het terrein is nu nog
kaal, maar erg mooi en wordt de
komende tijd klaargemaakt voor
kampwerk. De visie is dat dit terrein
plaats biedt aan de Alongsiderskampen maar ook aan (arme) kerken en
andere groepen.
Er worden al regelmatig kampen
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gehouden, maar tot nog toe was er niet
echt geschikt terrein beschikbaar waar
deze kampen plaats kunnen vinden. Er
werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
oude hotels, wat met een paar honderd
kinderen best een (kostbare) uitdaging
is. En of de hotels daar echt op zitten te
wachten..?
We vinden het gaaf om jullie in deze
nieuwsbrief te vertellen dat we deze
maand officieel begonnen zijn met onze
samenwerking met Alongsiders! Zij
hebben ons gevraagd mee te werken
aan het opzetten van dit kampterrein en
het opstarten van de kampen zelf. Het is
bijzonder betrokken te mogen zijn bij
het mooie werk dat zij doen.
Afgelopen maanden hebben we tijd
gehad om met Alongsiders mee te
lopen en zagen we hoe er een team
ontstond dat zich zal richten op de
opbouw van het kamp. Ook zijn er veel
materialen beschikbaar gekomen om
aan de slag te kunnen gaan.
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Er zal best wat tijd over heen gaan voor
het eerste kamp gaat draaien. Er is
eerst nog veel werk te doen. Zo is er
bijvoorbeeld nog geen water en geen
elektriciteit op het terrein aanwezig…
We werken aan dit ‘project’ samen met
lokale christenen en we genieten ervan
hen beter te leren kennen en met en van
hen te leren. Uiteindelijk zullen zij de
zorg voor het kamp en alles wat daarbij
komt kijken op zich nemen.
We zijn heel dankbaar voor deze
mogelijkheid om de Cambodjaanse
bevolking te dienen.
Lees verder op bladzijde 2 >

De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 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!

Praktische gegevens
Ons postadres in Nederland:
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Nederland
Ons postadres in Cambodja:
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Postbox no. 2523, Phnom Penh
Cambodia
@ : amvdmaas@me.com
T : (+855) 093 600 108
W : www.2followus.wordpress.com

>>> Vervolg van bladzijde 1

ALONGSIDERS
Alongsiders is ongeveer 16 jaar
geleden ontstaan in Phnom Penh,
Cambodja. Craig, de oprichter van
Alongsiders, verhuisde samen met zijn
vrouw Nay naar een sloppenwijk in
Phnom Penh om daar uit te reiken naar
de armen, de wezen en de mensen
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waar anderen op neerkijken. Dat alles
met het doel hen lief te hebben en hen
de liefde van Christus te laten zien. Ze
woonden waar zij wonen, en maakten
zich één met hen. Na verloop van tijd
liepen ze echter wel tegen hun
beperking aan. Je kunt immers geen
honderden mensen discipelen en je
leven met hen delen.
Deze beperking resulteerde in meer
en intenser gebed om een beweging
van jonge Cambodjaanse gelovigen te
zien ontstaan die zelf zouden gaan
uitreiken naar hun volksgenoten.
Armen naar armen, Cambodjaan naar
Cambodjaan. De Heer heeft dit gebed
niet onbeantwoord gelaten…
Alongsiders is gestart met slechts een
tiental Cambodjaanse gelovigen. Met
vallen en opstaan, steeds aanpassen
en doorgaan. Op deze manier is
Alongsiders ‘geboren’ en zijn de
ideeën die ontstonden in de praktijk
getest. Officieel is Alongsiders
Cambodja in 2003 van start gegaan.
In de Cambodjaanse cultuur spreek je
elkaar vaak aan met ‘oudere’ of
‘jongere’, en Alongsiders sluit hier
precies op aan. Steeds koppelen ze
een ‘jongere’ aan een ‘oudere’, waarbij
de ‘oudere’ de ‘jongere’ discipelt.
Alongsiders heeft een drie-jarig
programma ontwikkeld waar de
‘oudere’ en de ‘jongere’ samen
doorheen gaan. Dit programma dekt
de belangrijke vlakken van het
christelijke geloof, maar ook zaken als
zorg voor jezelf en omgeving. Er is
daarbij extra aandacht voor sociale
problemen die hier veel voorkomen

ose
walk alongside th
Alongsiders: “We
who walk alone”

Financiële ondersteuning:
Alongsiders betaalt ons geen salaris.
Voor de financiële kant van ons werk
zijn we volledig afhankelijk van giften.
Als je ons op die manier wilt
ondersteunen kun je je gift overmaken
naar het volgende rekeningnummer:
Stichting Nehemia (ANBI): o.v.v:
Project gemeentewerk Cambodja
IBAN:
BIC:

NL66 SNSB 0931 7011 39
SNSBNL2A

zoals mensenhandel, prostitutie,
corruptie en verslaving. Het
programma is preventief en geeft de
jeugd handvatten om aan de slag te
gaan. Ook onderdeel van het
programma is een jaarlijks terugkerend
kamp waarin de ‘ouderen’ en
‘jongeren’ tijd met elkaar doorbrengen,
training ontvangen en natuurlijk ook
veel lol hebben. Voor velen is dit een
hoogtepunt in het jaar.
Vandaag de dag is Alongsiders
Cambodja een beweging waarin
honderden jonge gelovigen uitreiken
naar hun buren, dorpsgenoten, medesloppenwijk bewoners en hen het
goede nieuws vertellen. Het raakt ons
hart als we dat zien gebeuren.
Wij zullen ons met name met kampwerk gaan bezighouden. Omdat er
nog niets op het kampterrein is
hebben we alle vrijheid om te
onderzoeken wat we nodig hebben,
hoe dit eruit kan zien en zo nog veel
meer. Genoeg om je handen helemaal
aan vol te hebben. Gelukkig hebben
we een gaaf team waarmee we dit
samen mogen doen en verschillende
experts die meekijken en ons advies
geven. In de volgende nieuwsbrief
hopen we iets meer over onze rol en
taak te vertellen.
Lees verder op bladzijde 3 >
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GEZINSUPDATE
Het gaat goed met ons. De taalstudie
van Talitha en home-schooling (MartJan is nu meester) gaan rustig verder.
Ook hebben we afgelopen tijd wat
meegewerkt aan de voorbereidingen
voor het kamp. Nu we niet meer
beiden tegelijk voltijd de taalstudie
doen is daar ruimte voor. We genieten
ervan en leren het team steeds wat
beter kennen.

maar met een berg foto’s en leuke
herinneringen!
In de zomer hopen we voor iets meer
dan drie maanden met verlof te gaan
naar Nederland.
We zien er naar uit om familie,
vrienden en bekenden weer ‘live’ te
ontmoeten en te genieten van zee, bos
en frisse lucht!

6. dat de taalstudie goed gaat.
BID MEE:
1. dat onze relatie met de Heer verder
zal groeien en verdiepen.
2. voor kracht, energie, trouw en
gezondheid voor de taken van elke
dag.
3. voor de voorbereidingen die plaats
vinden voor de opbouw van het
kampterrein in Kep.

Joy en Micha werken op school over
de Noordpool en er komen allerlei
leuke en leerzame ideeën boven
drijven. Joy maakt plannen voor een
expeditie en stelt haar eigen team
samen en Micha bouwt aan een
expeditiecentrum. Ondertussen komen
ze natuurlijk allerlei ‘problemen’ tegen
die ze op moeten lossen. Want hoe
krijg je zo'n centrum op de Noordpool
nu lekker warm? En hoe zorg je voor
eten en drinken tijdens je expeditie?
Voorlopig nog genoeg te ontdekken!
Een voordeel van home-schooling is
dat je soms opeens een ‘vrije’ dag
hebt, omdat je mee mag naar Kep om,
samen met het Alongsiders-team, op
zoek te gaan naar een goed stuk
grond voor het kampterrein..! Om 5
uur je bed uit en met papa op de
brommer naar het kantoor van
Alongsiders. Met het team in de auto,
een heel eind reizen, veel mogelijke
stukken land bekijken, samen bidden
en ’s avonds om 8 uur weer veilig thuis
komen. Helemaal ‘punt-af’ natuurlijk,

Er is tijdens dit verlof tijd voor een
periode van rust en ook tijd om met
jullie te delen over wat de Heer doet in
Cambodja en hoe wij daarin betrokken
mogen zijn. Hierover volgt t.z.t. meer
informatie.

KIDS 2 KIDS
Dit keer op de kidspagina een moo
ie kleurplaat van
Micha voor jul!lie! Veel kleurplezier
:-)

Joy en Micha zullen na de
zomervakantie een aantal
weken meedraaien in hun
eigen klassen op de
Regenboogschool in
Middelburg. Daar hebben ze
al super veel zin in!

GEBED- & DANKPUNTEN
DANK MEE:
1. voor Gods trouwe zorg elke dag
opnieuw. We tellen onze
zegeningen!
2. voor de mogelijkheid om samen
met Alongsiders de Cambodjaanse
bevolking te dienen.
3. voor 2nd Mile, de gemeente die we
bezoeken.
4. voor de mogelijkheid voor Joy en
Micha om tijdens ons verlof in
Nederland een aantal weken in hun
eigen klassen mee te draaien.
5. voor de mooie contacten die we
hebben met lokale mensen.

4. voor bescherming in de geestelijke
strijd die gaande is overal daar
waar God aan het werk is.
5. voor Sak, onze househelper en
haar familie, voor Heng, de tuktukman en zijn gezin, voor Bong Wi,
de fruitvrouw en voor onze
huisbaas en zijn familie.
6. voor de homeschooling.
7. voor de voorbereidingen voor het
verlof (half juli t/m half oktober).
8. voor het afronden van het ‘officiële’
gedeelte van de taalstudie op G2K.
Jullie betrokkenheid in gebed en dank,
bemoediging, giften, beschikbaarheid
en veel andere hulp is steeds weer
hartverwarmend! Dank jullie wel!
Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

EEN KORTE VRAAG:
Is er iemand die het leuk vindt en tijd
heeft om komende maanden wat
Engelse teksten voor ons te vertalen
naar het Nederlands? Laat het ons
weten! We zouden er blij mee zijn!

