Nieuws

MARKUS 16:15, Ga heen in heel de
wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen.

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA

Eerste nieuwsbrief Mart-Jan & Talitha + kids.
Het voelt nog een beetje
onwennig om deze eerste
nieuwsbrief te maken,
maar het lijkt ons goed wat
dingen met jullie te delen...
Voor enkelen zal het nog een ‘nieuw’
bericht zijn, voor de meesten inmiddels
bekend: wij zijn ons aan het voorbereiden
om te gaan wonen en werken in Azië. Een
heel lang verhaal dat we onmogelijk
helemaal via deze nieuwsbrief kunnen
vertellen, maar waarbij we echt opnieuw
onder de indruk zijn gekomen van hoe
enorm groot en geweldig God is: Zijn
grootheid, Zijn wijsheid, Zijn geduld. Hoe
Hij elk van ons door en door kent en weet
wat we nodig hebben. Hoe Hij gebeden
hoort, op Zijn tijd verhoort (of soms niet) en
hoe Hij in detail wil antwoorden op vragen
die we Hem stellen. We proberen hiervan
heel kort iets te delen. Voor een
uitgebreidere versie nodigen we jullie graag
uit om eens langs te komen!
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‘Zending’ is iets dat bij ons allebei al
erg lang leeft, soms met wat ups en soms
met wat downs. Begin dit jaar hebben we er
heel bewust voor gekozen om de Heer te
vragen of we daar op dat moment iets
specifieks mee moesten doen of dat we met
een gerust hart verder mochten gaan op de
weg die we gingen. Door het afgelopen half
jaar heen zijn verschillende kansen &
mogelijkheden de revue gepasseerd, zowel
in Nederland als in het buitenland. Ons
verlangen om hierin echt alleen te doen wat
de Heer wil groeide maar daarmee ook de
vraag naar een heel heldere roeping, zodat
we zeker zouden weten wat we moesten
doen. Een hele intensieve maar ook een heel
waardevolle tijd! Uiteindelijk hebben we
voor drie concrete dingen gebeden:
1. Moeten we nog verder wachten
op Uw aanwijzingen of is de tijd
gekomen om te gehoorzamen en tot
‘actie’ over te gaan?
2. Wilt u duidelijkheid geven of we
via OMF (een optie die ons op dat
moment het meest aansprak) naar de
‘einden van de aarde’ (de grote
opdracht) mogen/moeten gaan?

3. Wilt U deze dingen bevestigen
door Uw Woord en niet door eigen
gevoelens en gedachten of die van
andere mensen.
De dag na dit toch wel ‘spannende’
gebed heeft de Heer al deze punten heel
helder en specifiek beantwoord! We zijn
daarover enorm verwonderd en bemoedigd!
Vanaf dat moment zijn een heel aantal
trajecten van start gegaan waarvan deze
nieuwsbrief er een is. Kort maar krachtig:
we houden jullie graag op de hoogte van
wat allemaal speelt en gaat spelen en
vragen daarvoor ook nu alvast jullie gebed.
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Graag willen we proberen je ongeveer 6x per jaar via deze nieuwsbrief op de hoogte
te houden van de dingen die spelen, dingen waarvoor je mee kunt bidden en natuurlijk
danken.
Je mag deze nieuwsbrief zonder toestemming doorsturen aan anderen. Aanmelden of
afmelden voor voor de nieuwsbrief kan via mj.t.vdmaas@gmail.com.
Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

Gebed
Wij zijn ons bewust dat
gebed de motor is van elk
werk dat voor de Heer
gedaan mag worden. Mogen
we u daarom vragen mee te
bidden?
Weet: “Een krachtig gebed
van een rechtvaardige brengt
veel tot stand.”(Jakobus
5:16)

Dank

Gebed

1

4

Dank mee voor de leiding &
bemoedigingen van de Heer.
Zijn woorden zijn helder en
betrouwbaar ook al weten
wij nog niet precies de
uitkomst.

Bid mee dat alle
consequenties van deze
‘stap’ een goede plek zullen
krijgen, zowel bij ons, bij de
familie en mensen die dicht
rondom ons heen staan.
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Dank mee voor OMF en de
ervaring die zij hebben in
Azië.

Bid mee voor een juiste
keuze in de cross-culturele
bijbelschool die we gaan
volgen ter voorbereiding op
het leven in Azië.
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Dank mee dat we de Heer
mogen kennen, we samen
Zijn kinderen mogen zijn en
dat onze hemelse Vader
zorgt!

Bid mee dat we een goede
en sterke thuis front
commissie mogen
samenstellen.

De organisatie OMF
OMF is een zendingsorganisatie die in
1865 is opgericht door Hudson Tailor.
Oorspronkelijk richtte OMF (toen CIM) zich
op zending in China. Rond 1950 werden de
zendelingen China uitgezet en is de naam
OMF ook ontstaan. OMF werkt momenteel
met meer dan 1300 zendelingen in Azië:
“Onze hoogste prioriteit is God te
verheerlijken door de miljoenen van OostAzië te bereiken met het evangelie. Dat doen
we door het motiveren van mensen om te
bidden, om te geven en om te
gaan” (Mission statement).
Het doel is om mensen die nog nooit het
Evangelie gehoord hebben van de Heer
Jezus te vertellen, te dopen en te
‘discipelen’. Eigenlijk de kern van de grote
opdracht zoals de Heer die gegeven heeft en
zoals die ook bovenaan deze nieuwsbrief
staat. De kerntaken hierbij zijn:
1. Evangelisatie & gemeentestichting
2. Stammen & ontwikkelingswerk
3. Studenten, lectuur & medisch werk
4. Werk onder daklozen, verslaafden
en prostituees
5. Beroepskrachten in diverse
richtingen.
OMF Nederland is opgericht in 1966 en
heeft momenteel iets meer dan 60 werkers
op de ‘velden’. OMF Nederland heeft zich
als doel gesteld om de komende jaren 70
werkers naar de velden toe te sturen, waarbij

de focus in het bijzonder ligt op de nog niet
bereikte gebieden.
Ook in Thailand & Cambodja is OMF
actief met een aantal zendelingen. Wij
denken momenteel aan deze twee landen, en
dan wel in het bijzonder de arme
plattelandsbevolking. Van deze
plattelandsbevolking is meer dan 95%
boeddhistisch en hebben veel mensen het
evangelie nog nooit gehoord.
Het is niet zo dat we ‘een speld op de
kaart hebben geprikt’ en al precies weten
waar we terecht komen. We willen een open
houding aannemen en verwachten ook hierin
de leiding van de Heer in de komende tijd
van voorbereiding.
Natuurlijk is er veel meer te vertellen
over OMF. OMF heeft een bijzonder rijke
geschiedenis. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie
biografieën te lezen over zendelingen die via
de OMF hebben gewerkt. Via de website
van OMF (www.omf.org) kan veel van dit
materiaal gelezen worden. Daar vind je ook
meer informatie over de organisatie en over
de specifieke gebieden en landen.
We vertellen dit aan jullie zodat jullie
op de hoogte zijn van de richting die we
momenteel inslaan, en wat meer ‘gevoel’
hebben bij de organisatie. Opnieuw is onze
vraag om in gebed mee te gaan op de reis
waarvan we ons bewust zijn dat die pas net
begonnen is. Met als doel dat uiteindelijk
God en onze Heer Jezus verheerlijkt wordt,
juist ook door de mensen die Hem nu nog
niet kennen.

Verhoord

We willen hier graag dingen
benoemen de de Heer
specifiek verhoord heeft. We
zijn onder de indruk
gekomen van het feit dat de
Heer zo in detail antwoordt.

OMF staat voor Overseas Mission
Fellowship (6 jaar geleden is OZG
overgegaan in OMF). OMF werkt
voornamelijk in landen in Azië, zoals
China, Mongolië, Japan, Vietnam,
Laos, Cambodja, Thailand en
Maleisië. OMF is vooral bezig met
het brengen van het Evangelie aan
mensen die het nog nooit gehoord
hebben, het ‘discipelen’ van de
mensen die Christus hebben
aangenomen en het helpen van de
lokale kerk. (www.omf.org)

