
 

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 
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“Waarom haatten ze Jezus? Dat begrijp ik niet…”
Met enige verbazing kijkt onze 
hulp ons aan. Een aantal weken 
hebben we samen gelezen over 
het leven van de Heer Jezus. 
Aangekomen bij het gedeelte  
over de veroordeling en het 
sterven van Jezus, vraagt ze 
ons: “Waarom haatten de leiders 
Jezus? Dat begrijp ik niet …”  

Tijdens de bijbelstudie op 
dinsdagavond lezen we met elkaar uit 
het bijbelboek Genesis. Samen gaan we 
de hoofdlijnen van de Bijbel langs. Ook 
daar komen de ‘waarom’-vragen: 
“Waarom was de mens 
ongehoorzaam?”, en “Waarom doodde 
God de mensen niet meteen toen ze 
ongehoorzaam waren?” Deze vragen 
zijn geweldig, want ze geven een 
mogelijkheid om te delen en om te 
wijzen op de Heer Jezus. We bidden 
dat we, als we met mensen in gesprek 
zijn over vragen die ze hebben, Gods 

Woord in hun leven mag spreken. We 
merken steeds opnieuw dat het 
boeddhisme heel diep in het denken 
van de mensen geworteld zit. Het raakt 
ons, als een arme vrouw van 46 jaar 
naar de bijbelstudie komt en de 
volgende dag geld leent om naar de 
tempel te gaan en aan haar voorouders 
te offeren. We bidden dat ze zal zien dat 
de Heer Jezus de enige weg naar God 
is. 

De religieuze leiders haatten Jezus 
omdat Hij hen confronteerde met 
henzelf en hun religieuze systeem. Met 
hun dubbelleven en met hun verdorven 
hart. Hun haat ging zover dat ze Jezus 
lieten doden. Wij willen hier geen 
‘religie’ brengen. We willen mensen 
vertellen van een levende God die hen 
gemaakt heeft en van hen houdt. Niet 
“de god van de ‘borothee’ (de mensen 
uit het westen)”, zoals de mensen hier 
vaak zeggen, maar een Persoon die 
werkelijk om hen geeft, persoonlijk en 
dichtbij. Een God die Zijn Zoon gaf om 

hier op aarde te leven en te sterven. 
Voor hen. Vorige week, tijdens een groot 
en donker Boeddhistisch feest, ging het 
op de kinderclub over een religieus 
leider, Nicodemus en hoe de Heer 
Jezus hem vertelt hoe hij werkelijk nieuw 
leven kan ontvangen. We vroegen de 
kinderen welke goden ze allemaal 
kenden. Een hele rij. Of die goden van 
hen houden? Het antwoord kwamen 
snel en vastberaden: “Nee”. Uiteindelijk 
vertelden ze zelf dat alleen de Heer 
Jezus van mensen houdt. Deze 
momenten van delen zijn kostbaar. We 
voelen ons zwak, maar herinneren ons 
dat onze strijd niet tegen vlees of bloed 
is. Het is een geestelijke strijd (Efeze 
6:12). Hij die met ons is is meer, véél 
meer, dan hij die in de wereld is. 
We bidden dat mensen zich (deze) 
vragen zullen blijven stellen, en 
vervolgens de Heer zelf mogen 
ontmoeten. Misschien op de kids-club, 
misschien op de Bijbelstudie, misschien 
ergens anders… Bid je mee? 
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Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de 

hemelse gewesten. (Efeze 6:12)Ni
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SHALOM VALLEY UPDATE 

We hebben de bouwvergunning 
binnen! Dat wil zeggen, mondeling. 
Dat is hier in Cambodja een normale 
gang van zaken. Dat de papieren later 
volgen is voor ons Nederlanders, die 
alles graag zwart op wit hebben, wel 
even wennen. Maar super fijn dat we 
van start mogen gaan, want we zijn er 
klaar voor. Inmiddels ligt de drainage 
er voor het grootste deel in en wordt er 
een start gemaakt met de bouw van 
het eerste gebouw. We zien echt uit 
naar wat meer activiteit op het land. 

Onze project-manager, Dave, is 
afgelopen maand 70 jaar geworden. 
Actief als hij nog altijd is (!), is voor 
hem en zijn vrouw toch het moment 
aangebroken om in december terug te 
gaan naar Nieuw Zeeland. Aan Mart-
Jan is gevraagd of hij Dave’s rol over 
wil nemen. We staan daar samen 
positief tegenover en zien uit naar wat 
deze rol verder gaat brengen. Bidden 
jullie mee voor een goede transitie van 
de taken? 

GEZINSUPDATE 

Deze week vieren we dat we 10 jaar 
getrouwd zijn! Dat willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom 
hopen we, samen met de kids, een 
reis door het noorden van Cambodja 
te maken. Afgelopen jaren stonden 

voor ons alle vijf in het teken van veel 
transities. In korte tijd zijn we 6 keer 
verhuisd en leerden we een nieuwe 
taal en cultuur kennen. Daardoor 
hebben we nog niet veel van het land 
gezien, en dit lijkt ons een mooi 
moment om daar verandering in te 
brengen en met elkaar te genieten van 
wat rust en een aantal mooie plekken 
in het land. 

Terugkijkend op deze 10 jaar zijn we 
heel dankbaar en mogen we echt onze 
zegeningen tellen. In ‘voor- en 
tegenspoed’. 

We hadden er geen idee van hoe onze 
trouwtekst uit Lukas 1 er in ons leven 
uit zou gaan zien toen we samen op 
weg gingen: “… dat wij, verlost uit de 
hand van onze vijanden, Hem zouden 
dienen zonder vrees, in heiligheid en 
gerechtigheid voor Hem alle dagen 
van ons leven.” En een stukje verder 
“… en onze voeten te richten op de 
weg van de vrede.” Nooit hadden we 
gedacht dat we nu in Cambodja 
zouden wonen. We bidden dat, met 
vallen en opstaan, deze tekst in ons 
leven waar zal zijn en blijven, tot eer 
van onze God. Dat waar we komen 
mensen Zijn vrede zullen ervaren. Hij 
blijft dezelfde, Hij zal ons leiden en Hij 
zal voorzien in wat we nodig hebben. 
Onze tijden zijn in Zijn handen. Dat 
maakt dat we met vertrouwen uitzien 
naar de komende tijd. Wie weet 

hoeveel tijd we nog hebben om te 
vertellen over Zijn liefde voor mensen 
en samen met hen te Bijbel te 
bestuderen en voor Hem te leven? 

Afgelopen maanden hebben we veel 
bezoek gehad. Vrienden voor een lang 
weekend, een familie uit Eindhoven en 
opa en oma uit Middelburg. Feest 
natuurlijk! We hebben ervan genoten. 
Het is waardevol mensen op deze 
manier iets te laten ‘zien’, ‘voelen’, 
‘ruiken’ en ‘proeven’ van wat ons leven 
en werk. Van de mooie dingen en de 
uitdagingen. En het is gaaf om 
vriendschappen op die manier aan te 
halen. 

Na zo’n periode is meer regelmaat en 
rust ook weer op z’n plek. Het leven 
hier gaat gewoon door. Shalom Valley, 
helpen met de kids-club ‘Salt’, de 
bijbelstudie, G2K, gezin zijn. 
We merken allebei dat momenten die 
het meeste voldoening geven die 
momenten zijn dat we bijvoorbeeld in 
de ogen van sommige kinderen zien 
dat ze ‘het’ snappen, of dat we zien 
dat de lokale mensen, met wie we de 
kids-club doen, dingen zelf oppakken 
en initiatief gaan tonen. Of dat we 
bijbelstudie doen en ze zelf met een 
dankpunt komen: “Als God alles zo 
mooi gemaakt heeft moet ik Hem daar 
meer voor danken.” 
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THUISSCHOLING 

We hebben allemaal de slag weer te 
pakken. Ook Amy doet graag mee.  
Naast de ‘gewone’ vakken, heeft Joy 
sinds kort vioolles voor ongeveer een 
half jaar. Een groot cadeau. Joy had 
het er al eens over gehad, maar ja, 
hoe zou dat in Kep ooit kunnen? Totdat 
er een vrijwilliger uit Korea kwam om 
een half jaar muziekles te geven bij 
Roots, en ook Joy uitnodigde! Een 
geweldige kans. Ons huis is nu gevuld 
met vioolmuziek, blokfluit, cahon, 
gitaar en dwarsfluit. We zingen veel. 
En genieten ervan. 

Het is allemaal met vallen en weer 
opstaan, maar we zijn dankbaar hier te 
mogen wonen, leven en werken. Dank 
jullie wel voor jullie trouwe bidden, 
jullie trouwe steun en jullie oprechte 
interesse. We doen het samen. 

DANK MEE: 
1. voor (over het algemeen) goede 

gezondheid. 
2. voor ons 10 jarig huwelijk! We zijn 

ontzettend dankbaar met en voor 
elkaar. 

3. voor een goede start met de 
homeschooling. De kids genieten 
van de nieuwe materialen. 

4. voor plezier in het werk bij 
Alongsiders en Shalom Valley, en 
voor de toestemming om werkelijk 
te gaan bouwen. 

5. voor relaties met lokale mensen en 
voor mogelijkheden om met hen 
over de Heer te delen. 

6. voor een geslaagde conferentie in 
Kampot (hier dichtbij) waar lokale 
gelovigen opgebouwd mochten 
worden en aangemoedigd werden 
om uit te gaan: te ‘discipelen’. 

BID MEE: 
1. voor de jonge gemeente in onze 

community. Bid dat de weinige 
lokale gelovigen uitreiken naar de 
mensen om hen heen. 

2. voor ‘Salt’. Bid specifiek dat 
nieuwe lokale gelovigen zullen 
opstaan met een hart voor de 
kinderen. 

3. voor het ondersteunen/trainen van 
het ‘Salt’-team. 

4. voor de Bijbelstudie op 
dinsdagavond. Dat we allemaal de 
stem van de Heer mogen verstaan 
tijdens de voorbereidingen. Het 
maken van toepassingen naar het 
dagelijks leven is vaak nog lastig. 

5. voor onze vriendin Gèrup. Ze kent 
de Heer en elke week leest ze 
Bijbel met Talitha. Op 9 oktober 
verhuist ze met haar 3 kinderen 
naar haar geboorteplaats in 
Kampong Cham, ver hier 
vandaan. We zullen haar missen! 

6. voor gezondheid en bescherming, 
ook tijdens de reis die we samen 
willen maken. 

7. voor momenten dat we ons 
eenzaam voelen. 

8. voor de overgang naar Mart-Jans 
nieuwe rol bij Shalom Valley. 

9. dat we elke dag weer de juiste 
prioriteiten zullen stellen. 

10. voor de 3e ontmoetingsdag voor 
missionaries / werkers uit Kep op 
16 oktober. Het thema: 
bemoedigen. 

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: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

ThuisFront Team 

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.

De gebeds-
app werkt! 

Sinds een aantal maanden 
sturen we elke week 1 actueel en 
concreet gebedspunt via What’s App. 
We horen terug dat dit voor veel 
mensen een fijne manier is om actief 
betrokken te blijven. 

Wil je ook graag op deze manier 
meebidden? Stuur ons dan even een 
mailtje met je naam en 
telefoonnummer op Whats-app.

Leerkracht gezocht! 
Een herhaalde oproep :-) 

Ben, of ken je iemand die het leuk lijkt 
om onze kinderen Joy (9), Micha (7) 
en Amy (bijna 4) voor een periode les 
te geven hier in Kep?  

Die zijn / haar gaven en talenten in wil 
zetten voor God? Die zoekt naar een 
gelegenheid om te ervaren hoe leven 
en werken in het buitenland eruit zou 
kunnen zien? 

Neem dan gerust even contact met 
ons op want zo iemand zoeken wij! 

We willen je dan graag wat beter leren 
kennen en kunnen wederzijdse 
verwachtingen en vragen, die er vast 
ook zijn, met elkaar bespreken. 

Wordt het na dit proces een ‘go’, dan 
bereiden we ons samen voor op je 
komst in Cambodja. Bij aankomst leer 
je eerst wat ‘survival Khmer’. 
Vervolgens kom je in onze kleine 
lokale community wonen. Op 
loopafstand van ons huis, dichtbij de 
lokale kerk. Met mogelijkheden om 
eropuit te gaan. Wel anders dan in 
Nederland..! 

Door de week geef je ’s morgens les 
aan onze kinderen. ’s Middags ben je 
in weze ‘vrij’, waarbij je de 
mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld 
een aantal dagdelen mee te werken 
bij een project in onze community. Dat 
kan gerelateerd zijn aan lesgeven, 
maar kan ook iets anders zijn.
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