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“… om aan armen het Goede Nieuws te verkondigen…” Lucas 4 vers 18-19

Team-work
Misschien ken je het volgende gezegde: “Als je snél wilt gaan, ga dan alleen. Als je vér wilt
gaan, ga dan samen.”
Met Alongsiders willen we samen vér gaan. Onze focus ligt op de lange termijn. Daarin hebben we
elkaar nodig en is teamwork belangrijk.
Inmiddels al weer 3 weken geleden hadden we een teamdag met Alongsiders waarbij we
paardreden, les kregen in boog schieten en met elkaar terug keken naar 2016. Wat is er gebeurd,
welke mensen zijn bij het team gekomen, van wie namen we afscheid? Wat hebben we bereikt, en
wat nog niet? We reflecteerden ook op ons functioneren als team(s). Staan onze neuzen dezelfde
kant op voor 2017?
Soms helpt het te kijken naar wat een team ‘kapot’ maakt. Wat brengt scheiding? Wat geeft onrust in
een team? Wat zijn sleutels tot een goede samenwerking? Met het Alongsiders team hebben we een
korte Engelstalige video (maak link) bekeken waar vijf ‘basis-problemen’ binnen teams worden
besproken. Erg interessant!
Volgens deze video zijn er vijf basisproblemen:
1. gebrek aan vertrouwen
2. angst voor conflict
3. gebrek aan toewijding
4. vermijden van ‘accountability’ (aanspreekbaar zijn)
5. gebrek aan focus op resultaten.
In de video ligt grote nadruk op vertrouwen als basis om goed samen te kunnen werken. Met elkaar
keken we wat onze ervaringen zijn binnen de Alongsiders teams. Wat gaat goed? Wat is voor
verbetering vatbaar? Hoe zouden we daaraan kunnen werken? Hoe zit het met cultuur? Hebben we
een eigen ‘team-cultuur’? Hoe ziet die eruit?
Eén van de redenen dat we dit met jullie delen is dat we heel dankbaar zijn dat we deel uit mogen
maken van dit team. Dat er ruimte is voor reflectie, ruimte om te leren, ruimte voor verbetering. In de
bijbel staat in Spreuken 15:22: “Plannen falen als er geen overleg is”. Je kunt zonder overleg wel
éven snel gaan, maar voor de lange termijn werkt het niet. Je hebt overleg en je hebt elkaar nodig.
In het Alongsiders team worden we uitgedaagd, bemoedigd, leren we nieuwe dingen en leren we
ook dingen af.
Een andere reden dat we dit delen is omdat we jullie willen vragen te bidden voor ons team. We zijn
verschillend qua cultuur, leeftijd, achtergrond, gaven, talenten, maar we hebben hetzelfde doel,
dezelfde passie voor de Cambodjanen. We werken samen aan hetzelfde kamp: Shalom Valley. Wij
zijn het ‘Shalom Valley Team’: Dave & Dawn, Lakhina, Pon, Mart-Jan & Talitha.
Als team willen we in de manier waarop we met elkaar samenwerken graag iets laten zien van de
God die we dienen. Werken, leren en delen met respect, liefde en passie.

De Heer Jezus ‘begon’ Zijn werk hier op aarde met het verzamelen van een ‘team’ van mensen die
Hem zouden volgen. Hij riep hen met de woorden “volg Mij”. Paulus volgt dat voorbeeld, en roept
ons op zijn voorbeeld te volgen (1 Korinthe 4:16 en 11:1). Uiteraard gaat het er hier om dat we
Paulus volgen in het navolgen van zijn Meester (1 Thessalonicenzen 1:6).
Het is ons verlangen om, in alle nederigheid, met vallen en weer opstaan, door ons leven en
teamwerk heen een signaal af te geven: “Ga met ons mee achter de Heer Jezus aan”. Is het niet
bijzonder dat we, Hem navolgend, met Hem samen mogen werken? We zijn onderdeel van Zijn
‘team’ (Mattheüs 11:29). Jullie in Nederland of waar dan ook, wij in Cambodja. Ieder op zijn eigen
plek, ieder met een eigen specifieke rol. Dat is gaaf. Samen gaan we achter Hem aan. Dank voor
jullie betrokkenheid!
SHALOM VALLEY UPDATE
De ontwikkelingen rond Shalom Valley gaan langzaam maar zeker door. De plannen en
tekeningen worden afgemaakt, we praten met lokale bouwbedrijven over prijzen voor het bouwen
en bereiden de bouwvergunning voor. We mogen bouwen, maar hebben toestemming nodig voor
hoe en wat precies. Dit is een onzeker factor. Hoe lang gaat het proces duren? Wat zijn de
vereisten? Wanneer kunnen we als gezin het beste naar Kep verhuizen? Hoe werkt bouwen in
Cambodja eigenlijk? Wat houdt een ‘contract’ hier in? Hoe borgen we veiligheid tijdens het
bouwen? Het aantal bedrijfsongevallen is hier hoog!
Ondertussen gaat het werk op het land zelf door. Twee van de drie waterputten zijn geboord, en
we zijn bezig met grondverzet om de grond bouwrijp te maken. Uitdagingen zijn er genoeg. Maar
we zijn optimistisch en kijken naar het einddoel. Wat zal het geweldig zijn als het eerste
Alongsiders-kamp gehouden wordt!
GEZINSUPDATE
Met ons gaat het goed. We merken dat we in Cambodja weer ‘thuis’ zijn gekomen. Dat is gaaf. Het
is niet ons eigen land, er zijn nog steeds veel dingen die we moeten leren, maar we begonnen niet
meer helemaal ‘opnieuw’, zoals in 2014.
Bij aankomst op het vliegveld in Phnom Penh stonden collega's en vrienden ons op te wachten.
Super leuk! Ook was het fijn dat we tijdens het verlof ons huis aan konden houden en vrienden er
voor 3 maanden konden wonen. Het hielp allemaal bij dat gevoel van thuis-komen, om terug te
komen op ons eigen plekje.
Het was ook goed en gaaf na lange tijd onze buren, collega’s en vrienden weer te ontmoeten en
de mensen in de kerk. Die hadden we wel gemist!
Zowel hier in Cambodja als in Nederland herkennen we wel wat de volgende spreuk zegt:
“You will never be completely at home again. Because part of your heart will always be
elsewhere. That is the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than
one place.”
Joy en Micha zitten weer helemaal in het ritme van het thuis-onderwijs. Ze pakken de draad goed
op en genieten van de extra dingen die we kunnen doen. Zo deden ze mee met een toneelstuk
van de home-schoolgroep, en hebben ze op vrijdag zwemles van Mart-Jan. Ook de contacten met
hun klasgenootjes en juffen in Nederland lopen leuk. Joy heeft al heel wat vrolijk gekleurde
mailtjes getypt! En ook Micha kan er wat van. Begin van het nieuwe jaar werken ze op afstand
mee over Afrika. Amy doet lekker mee met alles. Het liefst gaat ze ook ‘naar school’. Ze geniet van
samen boekjes lezen, koken, was opvouwen, ondeugend zijn, zingen, kleuren, bouwen met de
Lego met haar broer en zus, of gezellig een spelletje doen.

GEBED- & DANKPUNTEN
We vinden het fijn te weten dat we ook de komende tijd weer gedragen worden door jullie gebeden
en zorg. Bedankt daarvoor!
DANK MEE:
1. voor een positieve transitie. We zijn verfrist terug gekomen van verlof.
2. voor een goed herstel van Micha’s arm die hij in Nederland brak tijdens het voetballen. Hij heeft
er geen last meer van.
3. voor gezondheid. Natuurlijk pikken we wel eens wat mee. Laatst had Amy waterpokken
(gelukkig niet in het hete seizoen..!), maar over het algemeen voelen we ons gezond.
4. voor plezier in het werk bij Alongsiders. Er is een fijne sfeer in het team.
5. voor Shalom Valley, voor het mooie terrein en hoe de plannen steeds meer vorm krijgen.
6. voor Alongsiders, hoe de organisatie groeit en tot een zegen is, ook in andere landen.
7. voor 2nd Mile, de gemeente die we bezoeken, en waar we ons ook als gezin mogen inzetten.
8. We hebben weer nieuwe visa voor een jaar gekregen :-)
BID MEE:
9. voor kracht, energie, trouw, plezier en gezondheid in de taken en relaties van elke dag (huwelijk,
gezin, homeschooling, vriendschappen, 2nd Mile, Alongsiders) .
10.voor het Shalom Valley Team (Dave & Dawn, Pon, Lakhina, en wijzelf):
- voor een goede samenwerking.
- voor Pon als hij op dit moment nog als enig teamlid in Kep woont en werkt.
- voor Dave, Mart-Jan en Lakhina die nu met enige regelmaat op en neer reizen naar Kep.
11.voor ons als gezin als we ons voorbereiden om naar (de omgeving van) Kep te verhuizen in de
loop van komend jaar (mogelijk voordat het hete seizoen begint eind maart), zodat we de
ontwikkelingen rondom de opbouw van het kamp goed kunnen begeleiden. We hebben Kep
voor ons verlof een aantal keer bezocht en zijn bemoedigd door een aantal mooie nieuwe
contacten. We ontdekten een kleine lokale gemeente. Nu zijn we rustig aan het kijken welke
plek / community geschikt is om te wonen. Ook voor de homeschooling kijken we of er
mogelijkheden zijn om in contact te komen met andere gezinnen.
12.voor de bouwvergunning.
13.voor veiligheid. We reizen meer dan voorheen in chaotisch verkeer.
14.voor wijsheid. We worden
geconfronteerd met veel
nood. We hebben steeds
weer wijsheid nodig om te
onderscheiden waar een
taak voor ons ligt en waar
we los moeten (mogen)
laten.
Hartelijke groet,
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha
en Amy

ThuisFront Team
Contactpersoon

Gebed

Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T: 0118-567560
@: rmvannetten@gmail.com

Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T: 06-45684154
@: eunicemassar@hotmail.com

Penningmeester

Penningmeester

Erik Schot
Van Langendonckstraat 18
3076 SL Rotterdam
T: 010-7073957
@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars
Torenstraat 44
4353 AC Serooskerke
T: 0118-436774
@: amaljaars@hotmail.nl

Contactgegevens
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

Financiële gegevens
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 kunt
u uw gift overmaken naar het volgende
rekeningnummer:
Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v:
Project gemeentewerk Cambodja
IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

