Nieuws

MART-JAN &
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY

Groeten vanuit Kep!
Wonen in Cambodja is een
belevenis :-) Verhuizen naar het
platteland ook! Stap voor stap
ontdekten we afgelopen weken
onze nieuwe omgeving en
wennen we wat aan onze nieuwe
woonplaats, Kep.
Wie ‘googled’ op Kep, krijgt al snel
mooie plaatjes te zien. Prachtig strand,
palmbomen, lachende mensen, en de
beste aanbieding om een aantal
nachten in een heerlijk resort te zitten.
Geen verkeerde plek om te verblijven
toch? En daar wonen wij dan…
We komen er steeds meer achter hoe
deze plaatjes en prachtige palmbomen
een facade zijn voor wat er hier écht
gebeurt.
Prik je door de facade heen, en kijk je
iets verder, dan zie je de diepe
gebrokenheid, de armoede, mensen die
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per nacht worden ‘verkocht’ en
gezinnen die uit elkaar vallen. Drank,
geweld en ongerechtigheid. Niet echt
een vakantiebeeld als je het mij vraagt.
Begrijp ons goed, we zijn dankbaar
voor deze mooie omgeving, maar we
willen de focus houden op de mensen
om ons heen die in nood zijn. Nood op
allerhande vlak, maar vooral nood
omdat ze zonder hoop, zonder uitzicht
op een oplossing leven. We willen ze de
Heer Jezus laten zien door ons leven,
én door onze woorden.
Deze weken van transitie komt het
kinderlied hiernaast regelmatig in onze
gedachten.
Dit lied omschrijft onze wens. Voor
onszelf, ons leven en werk hier in Kep,
Cambodja, maar ook voor al die andere
plekken waar ‘mede-arbeiders’
werkzaam zijn. Samen bouwen we aan
Gods Koninkrijk!

In deze nieuwsbrief een update over
ons leven en werk in deze nieuwe
omgeving en een bericht vanuit ons
ThuisFront Team. Veel leesplezier!

“Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien
om Uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.
Jezus, ik open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de anderen
die leven met honger en pijn,
om aan wie U niet kennen
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.”
- Elly & Rikkert -

Vervolg 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.com of via erikschot@hotmail.com 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
‘ROOTS’

Op zondagmorgen zitten we al vroeg
aan het ontbijt, want om 8 uur begint
de kinderclub van de lokale gemeente
op het Roots-terrein vlak bij ons in de
buurt. De kids kunnen er zelf naar toe,
want het terrein is op loopafstand. Met
een groep van zo’n 10-20 kinderen uit
de buurt luisteren ze naar een
Bijbelverhaal, maken een werkje en
doen samen spelletjes.
Daarna gaan we er, na een bak koffie,
als gezin vaak even op uit. Een
wandeling in het nationaal park, even
picknicken aan het water, enzovoorts.
De jonge gemeente die we ’s middags
bezoeken bestaat voornamelijk uit een
groep kinderen en een klein, maar
enthousiast groepje volwassenen.
Langzaam leren we hen wat kennen.
We zijn dankbaar voor deze nieuwe
plek.
SHALOM VALLEY UPDATE
We zijn bijna klaar om te bouwen! Er is
een contractor gevonden die het
eerste gebouw voor ons kan bouwen.
Afhankelijk van de inkomsten, hopen
we vervolgens stap voor stap verder te
kunnen bouwen.
Ook het werk op het land gaat door.
De weg is opnieuw klaar gemaakt voor
de zware trucks die materialen komen
brengen de komende tijd. Uitdagingen
blijven er genoeg. Maar we blijven
optimistisch en kijken naar het
einddoel. Samen met het team in
Phnom Penh zien we uit naar het
eerste kamp op Shalom Valley!
Mart-Jan werkt nu (nog) veel vanuit
huis. Gelukkig hebben we weliswaar
geen vast, maar wel goed internet.
Ook reist hij regelmatig op en neer
naar Phnom Penh voor vergaderingen
en / of ontmoetingen met de
contractor.
ALONGSIDERS LEADERSHIP
ACADEMY
Talitha werkt ook vanuit huis, waarbij
ze nieuwe coördinatoren in diverse
landen begeleidt die online training
krijgen (zie hier een introductiefilmpje).
GEZINSUPDATE
We genieten van onze nieuwe plek. De
rust, het groen, de weidsheid, de
eerste contacten met de mensen om
ons heen. Wel merken we dat we nog
in transitie zijn, en allerlei dingen nog
uitvinden omdat opnieuw ‘alles en
iedereen’ weer nieuw is. Het hoort
erbij. En het is intensief.

Ook de kids zoeken hun balans tussen
school en vrije tijd. Micha zou een
aantal van zijn schoolboeken het liefst
tot eind van het schooljaar achter slot
en grendel stoppen! Opeens is er een
zee aan ruimte buitenshuis om
eindelijk weer hele dagen te kunnen
rennen, klimmen, klauteren, fietsen,
dansen en te springen. En een
heleboel kinderen met wie ze kunnen
spelen. Ze genieten met volle teugen!
Een grote zegen. Ze redden zich goed
in de lokale taal, het Khmer, al dan niet
met handen en voeten. Soms spelen
kids uit de buurt hier met de Lego, en
passen Joy en Micha op hun koeien :-)
Amy mist Sak (‘ming’) het meest, maar
tegelijk is haar wereldje hier opeens
veel groter geworden. Dat helpt haar.
Het is een feest zoveel nieuwe dingen
en mensen te ontdekken. Bij wie komt
er nu elke dag even een klein kippenkuiken op bezoek? We noemen hem
‘Harm’. Aangenaam:-)
Het hete seizoen is aangebroken,
maar voor ons valt het, tot nu toe, alles
mee vergeleken met de temperaturen
in Phnom Penh! Zeewind is fijn.
Natuurlijk is het soms alsnog echt
heet, maar we merken nu dat we daar
aardig aan gewend zijn.
We waren het huis alvast aan klaar aan
het maken voor het regenseizoen dat
eraan komt. Best op tijd, dachten we,
toen er afgelopen week onverwacht
een hele vroege hoosbui viel. De hele
benedenverdieping stond blank… We
begrepen later dat deze bui toch wel
wat uitzonderlijk was.
SCHOLING
Elke morgen van ongeveer 8 tot 12 uur
hebben Joy & Micha thuis school. Ze
zijn gewend aan dit ritme (en de
kinderen uit de buurt inmiddels ook…)
en het gaat goed. Ze genieten, over
het algeheel, van nieuwe uitdagingen.
Ze zijn nu bezig om een ford te
bouwen in de achtertuin.
Op woensdagmorgen vroeg gaan we
met elkaar zwemmen. De kids krijgen
zwemles en we genieten allemaal van
deze ‘break’ in de week.
Vier middagen in de week hebben de
kids, samen met een groep lokale
kinderen, een uur Khmer les. Ze leren
lezen en schrijven.
Voor komend schooljaar (2017 - 2018)
overwegen we om een leerkracht uit
Nederland te vragen om onze
kinderen les te geven.

GEBED- & DANKPUNTEN
We vinden het fijn te weten dat we ook
de komende tijd weer gedragen
worden door jullie gebeden en zorg!
DANK MEE:
1. voor een positieve transitie naar
Kep.
2. voor gezondheid.
3. voor plezier in het werk bij
Alongsiders. We missen het team
in Phnom Penh!
4. voor Shalom Valley, voor het mooie
terrein en hoe de plannen steeds
meer vorm krijgen.
5. voor Alongsiders, hoe de
organisatie groeit en tot een zegen
is, ook in andere landen.
6. voor de jonge lokale gemeente die
we nu bezoeken.
7. Voor Talitha’s vader. De grote
hartoperatie is geslaagd en hij is
inmiddels weer thuis. Het gaat,
naar omstandigheden, goed met
hem en we zijn daar heel dankbaar
voor.
8. voor ons TFT 2.0 :-) en ieder die op
de achtergrond ondersteunt.
BID MEE:
1. voor kracht, energie, trouw, plezier
en gezondheid in de taken en
(nieuwe) relaties van elke dag
(huwelijk, gezin, homeschooling,
vriendschappen, Alongsiders) .
2. voor het Shalom Valley Team (Dave
& Dawn, Pon, Lakhina, en wijzelf):
- voor een goede samenwerking.
- voor Pon als hij eind deze maand
gaat trouwen met Srey An! :-)
- voor Dave, Mart-Jan en Lakhina
die nu met enige regelmaat op en
neer reizen naar Kep / Phnom
Penh.
3. voor veiligheid bij het reizen, maar
ook bij het leven hier in Kep. Er zijn
behoorlijk wat (echt gevaarlijke)
slangen.
4. voor de community waar we wonen
met daarin de lokale gemeente. We
bidden dat we, op de achtergrond,
tot een steun en zegen mogen zijn
voor deze jonge kerk.
5. voor wijsheid. Ook hier in Kep
worden we dichtbij 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.
6. voor Talitha’s vader, voor de
periode van revalidatie en herstel
die voor hem ligt, na de operatie.
Hartelijke groet,

Ben of ken je iemand die hierin
geïnteresseerd is, stuur gerust ons
even een mailtje!

Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

Vanuit ons ThuisFront Team
Cornerstone – Phnom Penh - verhuizen - taalschool – Alongsiders – verlof – weer verhuizen... Een hele serie transities met relatief
korte periodes van rust. Eigenlijk ongelofelijk intensief. Ik ben dankbaar voor de veerkracht die God gegeven heeft.
Het lijkt erop dat er nu een
nieuwe fase aanbreekt
waarin Mart-Jan & Talitha en
de kinderen (!) echt kunnen
settelen, in Kep en bij
Alongsiders. Een
heroverwegen van het TFTmodel zoals dat de
afgelopen jaren
gefunctioneerd heeft, is op
z’n plaats. Die mogelijkheid
diende zich ook aan
doordat 3 van de 4 TFTleden in de afgelopen
maanden aangaven het
stokje te willen overdragen,
onafhankelijk van elkaar en
om geheel verschillende en
persoonlijke redenen. Rob,
Ann-Marie en Eunice, ik
vond het gaaf om met jullie
samen te werken. Hartelijk
bedankt! Jullie zijn tof! Een
woordje van afscheid:

Met veel plezier en enthousiasme heb ik de afgelopen jaren Mart-Jan, Talitha en de kids als TFT-lid mogen ondersteunen.
Omdat het me allemaal een beetje teveel werd, heb ik de keuze gemaakt om het stokje door te geven. Ik trek mij terug uit de
extra taken die een TFT heeft en houd het bij de gewone familiecontacten als biddend (schoon)zusje en tante :)
Via deze weg wil ik iedereen nog eens hartelijk bedanken, die de afgelopen jaren heeft meegebeden en op velerlei andere
manieren attent is geweest voor hen via kaartjes, mailtjes, cadeautjes, bezoekjes, financieel etc. Deze ervaringen hebben ons
allemaal erg goed gedaan, te weten en te vertrouwen dat de Heere God alle touwtjes in handen heeft en ook die dingen heeft
gestuurd en geleid. Via deze weg wil ik iedereen ook nog eens aanmoedigen hen vooral ook te blijven supporten en steunen
middels gebed.
Hartelijke groet, EUNICE

Vanaf de vorming van het TFT van Mart-Jan en Talitha heb ik hiervan deel mogen uitmaken. In deze afgelopen jaren hebben we
gehoord van hun verlangen de zending in te gaan, hebben we met hen veel veranderingen mogen doormaken en hebben we
mogen zien hoe zij nu hun plek hebben gevonden bij Alongsiders.
Mart-Jan en Talitha zien hun taak binnen deze organisatie en willen hun talenten daarvoor inzetten. Ik denk dat ze daar hun
plaats gevonden hebben en daar bruikbaar kunnen zijn voor de Heer. En tegelijk denk ik dat het tijd is mij terug te trekken uit
het TFT en plaats te maken voor iemand anders die hen in de komende periode kan bemoedigen, aanmoedigen en aanvullen.
Een heel hartelijke groet van ROB
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>>> Vervolg van bladzijde 3

Graag wil ik jullie via deze weg op de hoogte brengen dat ik per 1 april gestopt ben als TFT lid van Mart-Jan en Talitha. Ik ben
jullie als achterban, het TFT en Mart-Jan en Talitha erg dankbaar voor het vertrouwen, de vriendschap, liefde en goede
samenwerking in de afgelopen jaren. Er is voor mij nu een periode aangebroken om wat meer naar de achtergrond te gaan en
van daaruit actief betrokken te zijn bij het werk dat zij doen in Cambodja.
Bovenal ben ik God dankbaar dat Hij de afgelopen vier jaar zo bijzonder mooi en goed Zijn weg is gegaan met Mart-Jan en
Talitha en Joy, Micha en Amy. Hij leidt en ik weet dat Hij dit de komende tijd ook zal
doen.
Groeten, ANN-MARIE

Het TFT maakt een doorstart in een nieuwe vorm. René en Stijntje komen erbij. Welkom!

Eventjes voorstellen:
Wij zijn Rene en Stijntje van der Maas uit Oost-Souburg. Broer en schoonzus van MartJan en Talitha. We hebben 3 kids, Nathan is 9, Elise is 7 en Joaz is 8 maandjes.
Beiden 31 jaren jong. René is werkzaam als restaurant manager in Restaurant
Duinzicht in Koudekerke, daarnaast begeleidt hij jongeren die thuis of op school
vastlopen. Stijntje werkt parttime als woonbegeleider van autistische jongeren in
Middelburg. Daarnaast draaien we 1x per maand kinderclub, wat we met veel passie doen en nog vele jaren hopen te blijven
doen. Zondags gaan we naar de christelijke gemeente in Oost-Souburg. Ook zijn we met regelmaat in Almere waar we naar
christelijke gemeente de Wegwijzer gaan.
Afgelopen zomer zijn we gevraagd in het TFT te komen, nadat we hier best veel over nagedacht en voor gebeden hebben,
hebben we ja gezegd. René zal actief in
het TFT zijn, Stijntje meer op de
achtergrond. We zien uit naar wat de
toekomst ons brengen gaat!

ThuisFront Team
Contactpersoon: Erik Schot

RENÉ & STIJNTJE
Tel: 010-70 73 957
@: erikschot@hotmail.com

Het TFT is op deze manier best compact
en efficiënt. Wel willen we om ons heen een
(hopelijk groeiend) aantal contactpersonen
verzamelen die specifiek de verbinding
maken naar plaatsen waar de achterban
vertegenwoordigd is.
Otto en Ellen Jager sluiten aan als
contactpersonen voor ‘de Bron’ in
Eindhoven, de gemeente waar Mart-Jan &
Talitha bij aangesloten waren in de periode
dat zij op de bijbelschool Cornerstone
zaten.
Namens het TFT vervang ik Rob als
contactpersoon. Zie verder de gewijzigde
gegevens op de website site.
Hartelijke groet, Erik

Op www.2followus.com vind je meer
informatie over ons ThuisFront Team
en over de mensen die hen helpen,
zodat u / jij betrokken kunt blijven bij
ons leven en werk in Cambodja!

Praktische gegevens
Ons postadres in Nederland:
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg (Nederland)
Tel: +855 93 600 108
@ : amvdmaas@me.com
W : www.2followus.com
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

