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Jezus is gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
(naar Johannes 10 vers 10)

Vrede zij jullie!
Nog een paar weken en dan is het zover. ‘Kerst.’ Veel mensen gedenken en vieren de komst van
Jezus, Gods Zoon, naar deze aarde. De engelen vertelden bij Jezus’ geboorte een blijde boodschap
van vrede. Ook wij mogen vrede-dragers zijn en die vrede delen met mensen om ons heen. Ieder op
zijn eigen plek en eigen manier.
Misschien lijkt vrede ver weg. Als ik af en toe het NOS bekijk zijn de meeste berichten niet bepaald
‘vredig’. Maar misschien is het meest belangrijke aspect van vrede wel de vrede in je hart. In de tijd
van Jezus’ geboorte was er ook onvrede en de Romeinen overheersten het Joodse volk. En tóch
was Jezus’ komst vrede. Voor wat herders, voor een groepje wijze mannen, voor die mensen die
oog hadden voor deze nederige Koning die geboren was om blijvende vrede te brengen. Shalom het woord voor vrede in het Hebreeuws - is ook terug te vinden in de naam van het kamp dat we aan
het bouwen zijn: Shalom Valley. Onze wens is dat deze plek een plek zal zijn van vrede. Een plek
waar mensen rust vinden, waar ze genieten, en waar ze God mogen ontmoeten. Als dat resulteert in
echte vrede in hun hart is Shalom Valley meer dan geslaagd.
SHALOM VALLEY UPDATE
Het werk op Shalom Valley maakt goede vorderingen. We zijn inmiddels uit de grond en het is echt
gaaf om een gebouw vorm te zien krijgen. Steen voor steen, langzaam maar zeker.
Er werken nu elke dag zo’n 30-40 man op het terrein en er is voor ons als team meer dan voldoende
om druk mee te zijn.
Naast de bouw van het eerste gebouw, waar zo’n 120 mensen kunnen slapen, zijn we ook bezig met
de details van een tweede gebouw. Dit gebouw is bedoeld als ontmoetingsplek, een auditorium,
restaurant, keuken, kantoren. Multifunctioneel. We hopen ook hier vlot mee te kunnen starten.
De afgelopen weken was hier een echtpaar uit Nieuw-Zeeland dat hielp met het opzetten van
allerhande activiteiten voor het kamp. Het is gaaf om hun ervaring te mogen gebruiken. Verder
nemen we deze maand afscheid van onze project-manager, Dave en zijn vrouw Dawn. Zij gaan
terug naar Nieuw Zeeland. Mart-Jan zal Dave’s rol in een nieuwe vorm overnemen.
Nog even terug naar het Hebreeuwse volk en een mooie Hebreeuwse gewoonte. Als ze elkaar
ontmoeten wensten ze elkaar ‘shalom’ - vrede toe. Dat wensen wij jullie ook. Vrede in jullie leven en
in jullie hart. Vrede met God en vrede met elkaar. Shalom!

GEZINSUPDATE
Wat was het gaaf om in oktober met elkaar een tocht door Cambodja te maken. Een goede manier
om je 10 jarig huwelijk te vieren! Het lijkt alweer een tijd geleden. We hebben veel gezien en
beleefd, nieuwe mensen ontmoet en genoten van de tijd met elkaar als gezin. We hebben veel
leuke foto’s en herinneringen verzameld.
En dan heb je een maand later opeens vier rakkers in huis plaats van drie! Een cadeautje dat de
hele boel op z’n kop zet. Een jonge hond. Rakker dus. We vermoeden dat het een stil (nou ja…)
‘dank je wel’ is voor hulp die we mochten geven aan drie vrienden van Joy en Micha na een
motorongeval. De jongens zijn er heel goed vanaf gekomen en daar zijn we de Here God erg
dankbaar voor. Diezelfde week waren er een aantal (…) vergelijkbare ongevallen, met dodelijke
afloop. Deze jongens zijn zeker niet voor niets nog hier! Zo’n heftige gebeurtenis geeft mooie
openingen voor gesprek.
THUISSCHOLING
Deze maand staat de scholing op een wat lager pitje. Joy en Micha helpen mee met de
voorbereiding voor een ‘kerst-musical’. Samen met kinderen uit de buurt wordt er hier keihard
gewerkt. Elke dag komen er, buiten lokale schooltijden, groepjes kinderen om hun rol en/of muziek
voor de musical te oefenen. Op D.V. maandagmorgen 25 december mogen de kinderen de
musical uitvoeren op hun school hier vlakbij. Het is mooi hun enthousiaste gezichten te zien en
hen door het oefenen heen wat beter te leren kennen. Ze denken mee over wat het beste past in
hun context: spelen we zelf ‘schaap’, of gebruiken we de koeien van Diwiet? Veel mensen zijn hier
tenslotte ‘koeien-herder’. Kunnen Jozef en Maria bij gebrek aan een ezel op een koe naar
Bethlehem? Of beter met de fiets? En de wijzen? Die gaan met een tuktuk, want kamelen hebben
we hier ook niet…
DANK MEE:
1. voor goede gezondheid.
2. voor plezier en kracht voor het werk op Shalom Valley.
3. voor relaties met lokale mensen en voor mogelijkheden om met hen over de Heer te delen.
4. voor de gave ‘huwelijks-reis’ die we in oktober mochten maken.
5. voor de bewaring van 3 vrienden van de kids na een motorongeval.
BID MEE:
1. voor de jonge gelovigen in onze community als ze samen de Bijbel bestuderen.
2. voor het kinderwerk in onze community.
3. voor bescherming; speciaal voor de jonge gelovigen. God is aan het werk en er is tegenstand.
4. voor onze vriendin Gèrup. Ze woont nu met haar 3 kinderen in Kampong Cham. Het gaat goed
met hen, maar ze hebben het best taai. We missen elkaar.
5.voor de kerst-musical op D.V. 25 december.
6.voor Debora, een jonge vrouw uit Korea, die hier 6 maanden
De gebedsgeweest is om muziekles te geven. We zijn dankbaar voor haar
vriendschap. Over twee weken vertrekt ze naar Korea om haar
app werkt!
studie af te maken.
Sinds een aantal maanden
7.voor de overgang naar Mart-Jans nieuwe rol bij Shalom
sturen we elke week 1 actueel en
Valley.
concreet gebedspunt via What’s App.
8.voor Dave & Dawn bij de transitie naar Nieuw Zeeland.
We horen terug dat dit voor veel
9.dat we elke dag weer de juiste prioriteiten zullen stellen.
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.

Opnieuw hartelijk dank voor jullie steun en bemoediging, die we
op veel verschillende manieren ervaren.
Hartelijke groet van ons allemaal

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:

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.
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