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“De Here, uw Verlosser, de Heilige van Israel, zegt: Ik ben de Here, uw God,  
Die u leert wat goed voor u is en die u de paden wijst waarlangs u moet lopen 

(Jesaja 48:17)

“P-own proh (jonge broer), wat leuk dat je ons  vandaag helpt de tuin weer netjes te maken!” “Geen 
probleem bong srey (grote zus)! Deze plek is van de Heer Jezus en daar moeten we samen goed 
voor zorgen!”

Zomaar een fragment uit een gesprekje op zaterdagmorgen terwijl we als gezin het gras om het huis 
maaien, onkruid plukken en afval verbranden. Een paar kinderen uit de buurt komen ons spontaan 
helpen.

Met de kinderclub leerden we afgelopen weken een aantal lessen over Wie de Here God is Die alles 
gemaakt heeft en hoe we zorg mogen dragen voor elkaar en de plek waar we leven. Een wedstrijd 
afval verzamelen was een groot succes. Wat knapt alles daar van op! De kinderen leren (meer) oog 
te krijgen voor hun omgeving en bijvoorbeeld voor die kinderen waar ze normaal eigenlijk niet zo 
mee optrekken. Zelf merken we wel steeds weer hoeveel er ondergronds ‘borrelt’ in een community 
en hoe conflicten al dan niet worden opgelost. “Nee, hij mag van mijn moeder niet in onze hooiberg, 
want zijn oma en mijn oma hebben ruzie”. Zo’n ruzie kan zomaar al jaren te duren. De kinderen 
weten soms niet eens precies wat nu echt het probleem is en of het überhaupt nog relevant is.

Regelmatig komen kinderen even hun hart luchten. Gaaf dat we hen niet onze Nederlandse / 
westerse waarden en normen over hoeven brengen (want het is nog maar de vraag of die ‘beter’ 
zijn) maar hen Gods 'waarden en normen’ mogen vertellen. Een aantal kinderen willen echt meer 
weten over de Heer Jezus. Dat geeft mogelijkheden om met hen te kijken naar wat de Heer Jezus 
over hun situatie zegt. Zo leren we met elkaar. Samen bidden we voor een overgangstoets, een 
zieke opa of oma, kijken we hoe je de ruzie met je vriendje kunt oplossen en ontdekken we dat we 
niet zoveel beter bent dan degene waar we zoveel commentaar op hebben.

Zoals wij in onze buurt samen werken met jonge lokale gelovigen en met een grote groep kinderen; 
zoals we in een team samenwerken om Shalom Valley op te bouwen, zo werken we ook samen met 
jullie. Daar zijn we dankbaar voor. Jullie gebeden maken verschil. Dat geloven we vast. Sommigen 
van jullie brengen heel trouw de namen van alle 85+ kinderen in onze community voor Gods troon. 
Anderen bidden heel consequent voor veiligheid op Shalom Valley. Of voor gezondheid. Misschien 
ziet niemand het, maar de Heer ziet het. De impact van jullie gebeden is waarschijnlijk veel groter 
dan wij ooit kunnen overzien. Bedankt voor jullie trouw! Houd vol te bidden voor dat wat God op uw / 
jouw hart heeft gelegd!

SHALOM VALLEY UPDATE

Op Shalom Valley wordt op dit moment volop gebouwd. Elke dag werken ongeveer 30-35 man op 
het terrein, een drukte van belang. Ik - Mart-Jan - help daar elke dag met het leiding geven aan het 
project, en het uitstippelen van de koers voor de komende weken en maanden. Daar geniet ik van 
en ik ben dankbaar dat ik me op deze manier in mag zetten.



Op onze website hebben we wat foto’s, en nóg meer foto’s gezet, en voor mensen met Facebook - 
onze pagina heet Shalom Valley.

Elke vrijdagmorgen hebben we een bespreking met het kernteam van Shalom Valley: Pon, Vibol 
en ikzelf. We praten over veiligheid, voortgang en financiën, maar Pon en Vibol beginnen de 
bespreking altijd met iets te delen uit de Khmer cultuur. Ook voor vragen uit het dagelijks leven 
thuis en over dingen die bij ons in de buurt gebeuren is ruimte. Soms is er een uitstapje naar de 
Nederlandse cultuur. Op die manier leren Talitha en ik steeds meer van de Cambodjaanse cultuur 
en leren we elkaar als team beter kennen en begrijpen. Ik geniet van die momenten.

Laatst deelde Vibol iets moois. We vroegen Vibol of we dit getuigenis  met jullie mogen delen. Zijn 
reactie kwam snel: “Zeker! En geef God de eer!” 
Vibol vertelde dat in de tijd dat hij net christen geworden was er een lastige situatie in zijn familie 
was. Zijn moeder besloot een waarzegger te raadplegen. Deze waarzegger gaf vervolgens advies 
over wat iedereen van het gezin zou moeten doen, want hij kon bij al deze mensen ‘in’ hun levens 
kijken. Tot hij bij Vibol kwam. De waarzegger kon niets over hem zeggen! Vibols leven was voor de 
waarzegger gesloten omdat Vibol een andere Meester in zijn leven heeft!

Vibol deelde dit met ons om aan te geven dat wij, als we in de Heer Jezus geloven, veilig zijn en 
niet bang hoeven te zijn. Dat is waar voor hem, voor ons, en we bidden dat dit ook waar mag 
worden voor steeds meer mensen bij ons in de buurt.

BIJ ONS IN DE BUURT

Aan het eind van het afgelopen jaar ging de lokale kerk die wij bezochten in onze community, 
onverwachts dicht. Dat zorgde voor verbazing en vragen bij de jonge lokale gelovigen, bij de 
kinderen in de buurt en ook bij ons. We hadden voorheen steeds met de lokale kerk samen 
gewerkt en niemand had dit aan zien komen. Een aantal puzzelstukjes ontbreken (nog). Voor ons. 
Voor de Heer niet. We kunnen onze vragen en zorgen met een gerust hart aan Hem overgeven.
Tegelijk geloven we dat we als gezin niet voor niets in deze community wonen en dagelijks zoveel 
kinderen over de vloer hebben. Er zijn talloze natuurlijke momenten om met hen het Goede 
Nieuws te delen. Afgelopen tijd werd dat alleen best ‘arbeid-intensief’ naast onze andere dagelijkse 
taken. Dat maakte dat we de Heer opnieuw vroegen wat Zijn plan is voor deze community en wat 
onze rol daarin mag zijn. Via de gebeds-app hebben we jullie toen gevraagd mee te bidden voor 
de relaties en het werk in onze community.

In diezelfde week kwamen Lykean (10) en Diewiet (11) naar ons toe met een heleboel vragen over 
de lokale kerk en kinderclub. Er volgde een mooi gesprek en ik moedigde hen aan om te (blijven) 
bidden voor hun community en de Here God te vragen wat Zijn plan is. Zonder aarzeling zei een 
van hen: “Ik weet het! Jullie moeten híer een kerk beginnen!” en “Willen jullie ons alsjeblieft meer 
leren over de Heer Jezus?” Toen ik wat doorvroeg noemden ze niet de spelletjes, het zingen, de 
gezelligheid, de snacks, het voetballen, maar … de Bijbel en een hele rij dingen die ze afgelopen 
maanden met ons hadden geleerd - het was echt bemoedigend voor ons dit te horen.

“We willen de Heer Jezus volgen en meer weten over wat er in de Bijbel staat. Ook al vind onze 
familie dat niet leuk.” Hun openheid en leergierigheid raakte me. Sinds kort komen deze twee 
jongens ook naar de Bijbelstudie op dinsdagavond.

Inmiddels hebben we elke zondagmiddag een groeiende groep kinderen hier aan huis. Ze hebben 
zelf een naam voor deze ‘bijeenkomst’ bedacht: ‘kamwietie daaë taam Preah Jesu’. Hun uitleg: dit 
is een plek waar we willen leren om de Heer Jezus te volgen.

https://2followus.com/2018/04/05/meer-van-shalom-valley/
https://2followus.com/2018/02/01/shalom-valley-in-34-fotos/
https://www.facebook.com/shalomvalley/
https://2followus.com/2018/04/05/meer-van-shalom-valley/
https://2followus.com/2018/02/01/shalom-valley-in-34-fotos/
https://www.facebook.com/shalomvalley/


Soms is het een uitdaging om iedereen te herbergen! Er gaan ‘veel makke schapen in een hok’, en 
meestal kunnen we uitwijken naar buiten, maar met hitte of regen wordt dat lastiger. We oriënteren 
ons op een nieuwe locatie en bidden voor versterking van 2 lokale christenen. Ook dit gebedspunt 
stuurden we op een maandag via de gebeds-app. De dag daarna kwam de moeder van Lykean 
‘opeens’ langs na de Bijbelstudie. Ze kwam even kijken of haar zoon er nog was en vertelde 
terloops dat het land en huisje naast ons huis vrij is gekomen en of we niet iemand weten die dit 
zou willen huren… Opmerkelijk, vonden we. Het huis is echt oud, maar zou kunnen voldoen. De 
huur is laag, mits de tuin wordt bijgehouden (die is best groot..). We houden jullie op de hoogte.

Binnenkort (11 april) werken we met een groep kinderen die dat leuk vinden samen een dag op 
Shalom Valley. We verdienen zo een ‘zakcentje’ voor de kinderclub en op deze manier hebben de 
kinderen de mogelijkheid (verder) te sparen voor een Bijbel. Ze sparen zelf de ene helft en een 
lokale christen die op Shalom Valley werkt legt de andere helft bij.

Zo leren de kinderen een stukje ‘ownership’. Op eigen spullen zijn ze een stuk zuiniger dan op 
dingen die ze ‘zomaar’ krijgen. Lykean verkoopt nu bijvoorbeeld blikjes. Hij spaart zo niet alleen 
voor z’n eigen Bijbel maar heeft ook allemaal goede ideeën voor de club!

GEZINSUPDATE

We zijn laatst allemaal ziek geweest maar gelukkig, op wat verkoudheid na, weer op de been. Het 
hete seizoen is begonnen, maar we genieten regelmatig van een onverwachte regenbui die alles 
lekker afkoelt. Het is, tot nu toe, een stuk minder warm dan vorig jaar.

Joy, Micha en Amy leven en genieten hier in Kep. Ze leren en spelen volop. We zijn dankbaar voor 
hoe ze alle drie groeien en ontwikkelen. Joy schrijft een kinderboek en geeft elke week 
Nederlandse les aan een paar kinderen in de buurt. Micha leert kokosnoot-bomen klimmen, veilig 
vuurtjes stoken en welke ‘straat-taal' hij wel en niet kan gebruiken… Amy is deze maand officieel 
op school begonnen. Ze is met bijna 4 jaar leergierig en geniet van de nieuwe dingen die ze leert 
en ontdekt. Wat een zegen dat ze, net als Joy en Micha, mee mag draaien met haar eigen klas op 
de Regenboogschool in Nederland!

Doordat Eva er nu is (zie ‘thuisscholing’) hebben Mart-Jan en ik opeens de mogelijkheid om er af 
en toe even met z’n tweeën op uit te gaan. Wat een luxe! We genieten er echt van :-) 

De kids beginnen uit te zien naar het verlof. We zien dat ze hier in Kep volop genieten en ‘zijn’, 
maar dat, met name Joy en Micha, familie en vriendjes / vriendinnetjes in Nederland soms best 
missen. Het helpt hier open met elkaar over te praten en te weten dat dit gemis normaal is en dat 
we het alle vijf soms hebben. Ook al weten we dat we hier op onze plek zijn, en voelt ons huis echt 
als ‘thuis’, het missen van familie en vrienden blijft een ‘offer’ dat je brengt als je (opgroeit in een 
gezin dat) dit werk doet. We zien hoe de kids leren om met dit soort lastige momenten naar de 
Here God te gaan en het bemoedigt ons hoe dat hen vaak helpt.

Soms krijgen de kinderen veel voor hun kiezen. Mooie, leuke en lastige dingen wisselen elkaar 
hier soms in rap tempo af. In de gebeds-app schreven we daar laatst over. Net als jullie krijgen ook 
wij regelmatig te maken met situaties waarin we met elkaar leren de Heer (meer) te vertrouwen.

Wat als je vriendjes op een middag langskomen en zeggen: “Bong srey (grote zus, Joy)! p-own 
proh (jonge broer, Micha)! Pas op voor die grote zwarte duiven die een nest bouwen in jullie huis. 
Ze kunnen je geest uit je weg nemen.” Of ze vertellen je dat als jij niet offert, je er misschien wel 
voor zorgt dat er iemand in je familie sterft. En, woont er nu echt een kwade geest in die bouwval 
hier een stukje verderop? Zijn al die verhalen over die boze geesten nu waar of niet? Kunnen we 
de Here God helemaal vertrouwen? Heeft Hij écht alles onder controle?



THUISSCHOLING

En zo hebben we opeens een juf uit Nederland!

We zijn dankbaar voor Eva’s inzet, haar frisse input, ondersteuning en gezelligheid. Heerlijk om 
ruimte te krijgen voor dingen die soms blijven liggen en vooral, om een paar maanden even alleen 
‘papa en mama’ te zijn.
VERLOF

We hopen de maanden juli t/m september met verlof in Nederland te zijn. We zien er naar uit om in 
juli samen met Mart-Jans jongste zus Rianne & Tom hun bruiloft ‘live’ mee te kunnen vieren!

Net als twee jaar geleden zullen we tijdens het verlof op een aantal centrale plekken in het land 
delen over Gods werk hier in Kep, Cambodja en hoe wij daarin betrokken mogen zijn. 
Ruim van tevoren laten we jullie weer laten weten om welke data en plekken het gaat. We zien er 
naar uit weer velen van jullie te mogen ontmoeten!

Hallo, 

mijn naam is Eva, 
ik ben twintig jaar oud en na het behalen van mijn diploma vorig jaar had ik bedacht dat ik 
graag een tussenjaar wilde nemen. 

Hoe ik dat jaar wilde invullen was een iets lastiger vraagstuk. 
Reizen stond hoog op mijn wensenlijst, ik wilde de wereld zien en mezelf ‘ontdekken’, maar 
eigenlijk wilde ik ook graag mensen helpen. 

Via via kwam ik met Mart-Jan en Talitha in contact. 
Zij hadden eerder al een oproep gedaan in hun nieuwsbrief met de vraag of iemand Joy, Micha 
en Amy les zou willen geven. In eerste instantie had ik zo mijn twijfels. Het lesgeven leek me 
erg leuk, maar om in een periode waarin ik graag zelfstandig wilde zijn, veel tijd bij een gezin 
door te brengen, schrok me een beetje af. De enige manier waarop ik tot een goed besluit zou 
kunnen komen, leek me met God praten. 

Dit stukje schrijf ik aan de keukentafel van Mart-Jan en Talitha, in Kep. 

God heeft gelukkig zowel Mart-Jan en Talitha als mijzelf de moed gegeven dit avontuur aan te 
gaan. Vijf dagen in de week mag ik Joy, Micha en Amy lesgeven. Hoe ze omgaan met hun 
schoolwerk en de nieuwe juf vind ik erg knap. Het is prachtig om te zien hoe de kids dingen 
leren en het is misschien wel net zo leuk om te merken hoe ze mij dingen leren. 

Ik begrijp nu ook beter waarom God mij juist met de familie van der Maas in contact heeft 
gebracht. Hij is altijd bij ons en wil ons altijd leiden. Mits we daar voor openstaan. Mart-Jan en 
Talitha laten mij iedere dag weer zien hoe zij hun leven in zijn handen leggen en God laat ons 
zien dat hij voorziet.  

Ik ben erg benieuwd wat de komende maanden nog gaan brengen maar ik weet dat het hoe 
dan ook goed zal zijn. Dank!



DANK MEE:
1. voor goede gezondheid.
2. voor de goede sfeer in het team op Shalom Valley, voor het plezier en kracht tijdens het werk 

en voor goede vorderingen.
3. voor de relaties die we hebben in onze community.
4. voor koelte in het hete seizoen.
5. voor kinderen die een open hart hebben om meer van de Heer Jezus te leren.

BID MEE:
1. voor de jonge gelovigen en kinderen in onze community als we op dinsdagavond samen de 

Bijbel bestuderen.
2. voor het kinderwerk in onze community; dat wat de kinderen (zowel in de buurt als die van ons) 

geleerd hebben over de Heer Jezus in hun hart gegrift mag zijn? Dat ze mogen ervaren dat de 
Heer Jezus hen Zijn vrede en bescherming geeft?

3. voor ondersteuning van het team dat het kinderwerk doet en voor een eventuele nieuwe locatie.
4. voor de vorderingen op Shalom Valley en voorbereidingen voor de overdracht als we met verlof 

gaan. We hopen dat we het werk tijdens ons verlof echt even ‘los’ kunnen laten.
5. voor ‘juf’ Eva.
6. voor Gèrup en haar 3 kinderen (Noown, Srey Nut, Sinaat) in Kampong Cham. Ze hebben het 

taai. Ik (Talitha) hoop haar binnenkort samen met Srey An te kunnen bezoeken
7. dat we elke dag weer de juiste prioriteiten zullen stellen.

We doen het samen. Het is gaaf om dat op veel verschillende manieren ervaren. Gods zegen 
gewenst!

Hartelijke groeten uit Kep,
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

Gebeds-app 

Elke week sturen we 
een 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.

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.
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