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“Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen
te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid,
die bij u is, versterkt bent.” 2 Petrus 1 vers 12

Herinneren I her-inneren
Laatst schreef iemand ons een
e-mail met een boodschap over
herinneren. Nadenken over iets
dat gebeurd is, het in
herinnering brengen.
Maar ook ‘her-inneren’: iets
opnieuw eigen maken, tot je
nemen. Iets opnieuw laten
doordringen.
Petrus gebruikt in de Bijbel (in 2 Petrus
1:12) ook het woord herinneren. Hij
herinnert ons er onder andere aan ‘met
alle inzet deugd, kennis, zelfbeheersing,
volharding, godsvrucht, broederliefde
en liefde’ aan ons geloof toe te voegen.
Waarom herinnert Petrus ons hieraan?
Blijkbaar is het mogelijk om focus te
verliezen. Blijkbaar kunnen we druk zijn
met allerhande (goede) dingen, maar
de Heer Jezus uit het oog verliezen.
Dan gaan dingen mis. Dan blijft ons
werk zonder vrucht. Vrucht die naar
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buiten zal komen als we de Heer Jezus
(steeds beter) leren kennen.
Nog iets waar Petrus ons aan herinnert
in zijn brief: ‘het eeuwig Koninkrijk van
Jezus Christus, onze Heer en
Zaligmaker’ (vers 11). De plek waar we
naar op weg zijn als we de Heer Jezus
kennen. Petrus moedigt ons, aan het
eind van zijn leven, aan onze focus op
de Heer Jezus te houden, Hem te
kennen, en de hemel voor ogen te
houden.
Wanneer heb jij jezelf voor het laatst aan
deze dingen herinnerd? Wanneer heb jij
de Heer Jezus voor het laatst écht tot je
genomen: ‘her-innerd’?
Laten we elkaar herinneren aan Wie de
Heer Jezus is. Aan de grote dingen die
Hij deed en doet. Wie Hij voor ons wil
zijn, ook in de toekomst. Hij is geweldig!
Wat ik me zojuist herinnerde is dat
iemand laatst zei: “Mission is

overflow” (zendingswerk is ‘extra’ of het
‘vloeit ergens anders uit voort’).
Zending gaat niet als eerste om het
werk dat gedaan mag worden, maar om
de Zender: God zelf. Laten wij aan de
mensen om ons heen zien hoe goed wij
zijn in ons (zendings-)werk? Of laten we
door ons werk heen iets zien van de
Zender zelf?
Waar we ons werk ook doen, en hoe dat
er ook uit ziet, dit is iets waar we elkaar
steeds weer aan mogen herinneren.
In deze nieuwsbrief vertellen we weer
hoe het met ons gaat, wat we hier
mogen doen, wat we lastig vinden en
waar we van genieten.
Ook vragen we uw gebed. We zijn
dankbaar dat jullie ons ook herinneren,
en aan ons denken. Alle blijken daarvan
doen ons goed, we danken de Heer en
jullie ervoor.
Veel leesplezier!
Vervolg 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.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!

We merken dat we ons hier in Kep aan
het settelen zijn. De gewone dingen,
als ‘Waar haal ik m’n tandpasta?’,
worden weer meer vertrouwd. Waar
ons werk in Phnom Penh zich in het
begin voornamelijk richtte op taal- en
cultuurstudie, mogen we nu elke dag
veel taal- en cultuurlessen in de
praktijk brengen en verder leren.
FOCUS-PUNTEN
Toen duidelijk werd dat we naar Kep
zouden gaan verhuizen hebben Talitha
en ik samen nagedacht waar we ons
op willen richten. Uiteraard werken we
samen met Alongsiders aan Shalom
Valley, maar daarnaast hebben we met
elkaar een aantal ‘focus-punten’
aangebracht. Dingen waar we ons
bewust voor willen inzetten, met en
naast ons gezin.
De eerste is de lokale kerk. We willen
daar mee werken, op een manier die
de lokale gelovigen opbouwt, en waar
wij aan de zijlijn staan en hen mogen
aanmoedigen en ondersteunen.
De tweede is discipelschap. Hierbij
denken we natuurlijk aan het werk met
Alongsiders, maar ook aan ‘gewone’
contacten en vriendschappen die
ontstaan op de plek waar we wonen.
De derde is ‘business-asmission’ (‘BAM’). BAM betekent kort
gezegd: zaken doen volgens Gods
normen & waarden. Daardoor ontstaat
een plek in de maatschappij die tot
zegen is voor werknemers, klanten,
maar belangrijker, tot eer van God.
Een voorbeeld voor anderen, een
wegwijzer naar de Heer Jezus. G2K
(Gateway to Khmer), de taalschool
waar wij samen gestudeerd hebben is
zo’n ‘BAM’. Mart-Jan werkt mee in het
bestuur van deze school.
Ook faciliteren we hier in Kep 4 keer
per jaar een dag waarop
zendingswerkers uit Kep elkaar
kunnen ontmoeten, bijtanken, visies
delen, zegeningen tellen, samen eten,
leuke dingen doen en met elkaar
bidden. De eerste dag in april was
gaaf en we horen terug dat het in een
behoefte voorziet.
Om ons heen zien we veel nood. We
zijn daarom dankbaar voor de focus
die we al biddend mochten
aanbrengen en die ons helpt onze
grenzen te bewaken.
GITAARLES
Sinds een paar weken ben ik, MartJan, begonnen met het geven van
gitaarles. Ik heb een groepje van

ongeveer 8 jongens en meisjes die
elke week komen. We hebben samen
lol, zij leren gitaar en ik leer meer
Khmer. Ik geniet ervan, en als ik naar
mijn ‘studenten’ kijk hebben zij het ook
erg naar hun zin. De groep bestaat uit
4 christenen en 4 niet christenen. Elke
les bidden en danken we samen. Mijn
gebed is dat door de tijd heen meer
aanknopingspunten zullen komen voor
het delen van het evangelie.

(Steven & Mandi), ons gevraagd de
kerk te ondersteunen. Samen hebben
we gepraat over de visie en activiteiten
die door hen zijn opgezet, welke
noden er zijn en hoe we mensen
kunnen bereiken, daar waar ze zijn.

‘ROOTS’

Komende tijd zullen wij ons richten op
het ondersteunen van het kleine team
dat het kinderwerk doet en op
discipelschap. Steven en Mandi gaan
zich meer richten op (Engels en
Khmer) taalonderwijs dat bij Roots
gegeven wordt en op een project dat
zich richt op het aanbieden van
huisvesting voor de armsten hier.

In onze vorige nieuwsbrief schreven
we jullie over Roots, een project dicht
bij ons huis waar we op de zondagen
ook de kerkdienst bezoeken.
Over de afgelopen weken zijn we meer
bij de kerk betrokken geraakt en heeft
het stel dat dit werk begonnen is

Het was ontzettend gaaf om samen
wat richting aan te brengen, samen te
bidden, en kritisch te durven kijken
naar dat wat we doen.
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Roots biedt mensen aan om te helpen
bij goede huisvesting. Het gaat om
mensen die geen huis hebben of die,
letterlijk, in een golfplaten hutje wonen.
Voor mensen met een jaarsalaris
tussen de 1000 en 1500 dollar, ligt een
‘eigen’ huis ver buiten de
mogelijkheden.

Afgelopen week hebben wij een dagje
meegewerkt. Leuk om te doen en
lekker om je gedachten even op iets
anders te richten. En voor de
homeschooling heet zoiets natuurlijk:
‘bouw-project’;-).

Roots helpt door huisvesting van
‘aarde’ of ‘modder’ aan te bieden
(‘mud-houses’). Dat klinkt vreemder
dan het is, want zo’n huis gemaakt van
aarde is heerlijk koel, gaat lang mee
en is goedkoop. Het bouwen is wel
arbeidsintensief.

Shalom Valley heeft sinds de laatste
nieuwsbrief 4 maanden vertraging
opgelopen. De belangrijkste reden
hiervoor is dat de bouwvergunning
langer duurt dan verwacht. Hierdoor
kunnen we niet starten met de bouw
van het eerste ‘grote’ gebouw.

Een familie zo’n huis graag wil moet
eerst zelf de fundering leggen en de
stenen maken. Roots helpt hen
vervolgens door teams (voornamelijk
uit buitenland) binnen te brengen die
meehelpen met de bouw. Zo komt een
goed huis binnen bereik voor mensen
die de tijd willen investeren.

Dat is jammer want we zijn er echt
klaar voor. Alle tekeningen zijn er, we
hebben een contractor die het voor
ons gaan bouwen, planning enz. Het
hele proces rondom zo’n vergunning is
hier niet zo helder, en lijkt ook zo weer
te kunnen veranderen. Om eerlijk te
zijn baalden we hier eerst wel van.
Zitten we hier in Kep, afscheid

SHALOM VALLEY UPDATE

genomen van onze vrienden in Phnom
Penh en moeten we gewoon 4
maanden ‘wachten’.
Tegelijk maakt(e) het ons dankbaar.
Dankbaar dat we vanaf het begin ook
andere focus-punten hadden
aangebracht. Dankbaar dat we nu
meer tijd hebben gekregen om de kerk
te leren kennen en dat we tijd hebben
om mee te denken over hoe we dingen
samen opzetten. Dankbaar voor de tijd
die we krijgen om relaties op te
bouwen en hier samen te (leren) leven.
Eigenlijk is het, voor ons als gezin,
daarmee dus ook een zegen!
Dat betekent overigens niet dat de
ontwikkelingen rondom Shalom Valley
helemaal stilstaan. Zo starten we over
ongeveer een week met de aanleg van
een drainage systeem en kunnen we
zonder bouwvergunning allerhande
sport en spel activiteiten aanleggen.
Genoeg te doen!
Vervolg op bladzijde 4 >>>

GEZINSUPDATE
Met ons als gezin gaat het goed. We
vinden het fijn jullie om dat te kunnen
schrijven.
Nu we hier een paar maanden wonen
merken we dat dit een plek is die beter
bij ons past dan de grote stad. De
kinderen fietsen rond, hebben meer
speelruimte, en meer contacten met
kinderen uit de buurt. Frisse lucht,
geen files, en groen. We genieten daar
enorm van.
Ook ons huis is nu meer een ‘thuis’.
Dingen hebben hun plek (inclusief de
muizen…), en ook in het donker
kunnen we nu de lichtknopjes vinden.
Micha’s forT in de tuin is klaar en Joy
heeft haar favoriete plekjes om lekker
te kunnen lezen. En Amy, die rommelt
er lekker tussendoor, en doet overal
aan mee. Heerlijk!
SCHOLING
Joy en Micha hebben, ondanks alle
veranderingen, erg goed hun best
gedaan op school. De komende
weken hopen we het schooljaar af te
kunnen ronden met cito-toetsen, de
laatste vakken en dan zit het er op.

Coole juf / meester
gezocht!
Ben, of ken je iemand die op zoek is
naar een toffe buitenland ervaring?
Heb je een ‘klik’ met onderwijs en lijkt
het je leuk om Joy, Micha en Amy voor
een (half) schooljaar (2017-2018) les
te geven?

Met het verlof en de verhuizing is het
een druk, maar goed schooljaar
geweest. Ook de eerste weken van het
schooljaar toen Joy en Micha
meedraaiden in hun eigen klassen in
NL dragen bij aan goede en leuke
herinneringen.
Gedurende de komende maanden
hopen we een behoorlijk aantal
bezoekers te mogen ontvangen. We
zien daar erg naar uit. Want hoewel we
hier onder de mensen wonen is het
soms toch ook een beetje ‘alleen’.
DANK MEE:
1. voor (over het algemeen) goede
gezondheid!
2. voor plezier in het werk bij
Alongsiders en Shalom Valley.
3. voor groeiende relaties met lokale
mensen en voor mogelijkheden
om met hen over de Heer te delen.

Neem dan even contact met ons op.

ThuisFront Team
Gebedsapp’ers
gezocht!
We hebben op Whats-App een
gebed-app gemaakt. Door middel van
deze app sturen we elke week 1
gebedspunt door: actueel & concreet.
We zouden je, als je op deze manier
mee wilt bidden, graag toevoegen aan
deze groep. Stuur in dat geval even
een mailtje met je naam en
telefoonnummer op Whats-app.

Contactpersoon: Erik Schot
Tel: 010-70 73 957
@: erikschot@hotmail.com
Op www.2followus.com vind je meer
informatie over ons ThuisFront Team.
Naast het TFT zijn er verschillende
mensen en contactpersonen die hen
én ons helpen. Neem even contact
met het TFT op voor meer informatie.

BID MEE:
1. voor de jonge lokale gemeente die
we bezoeken en onze taken daar:
het ondersteunen van de kids-club
en het opzetten van
discipelschap.
2. voor gezondheid en bescherming.
Er gaat een nare besmettelijke
huidziekte rond in de community.
We merken dat, nu we steeds
meer contacten hebben, wij ook
sneller / vaker ziek zijn.
3. voor de 2e ontmoetingsdag voor
werkers uit Kep op 3 juli.
Tot de volgende keer!
Hartelijke groet van ons alle 5

Praktische gegevens
Ons postadres in Nederland:
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
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

