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Nog even…
Als ik tegen mijn kids zegt "nog even…” dan ligt er bij hen de verwachting dat ik er zo aankom, of,
dat we er zo zijn. Bijna! Nog even! Vol verwachting…
Nog even… dan komen we naar Nederland voor verlof. We zien er naar uit!
Nog even… dan stappen we in het vliegtuig.
Nog even … dan is de bruiloft van Mart-Jans jongste zus.
Nog even… dan zien we onze neefjes Mats en Jens voor het eerst ‘live’!
Nog even… en we hopen te genieten van de Nederlandse koelte.
Nog even… dan ontmoeten we hopelijk velen van jullie.
Nog even… dan eten we een Goudse stroopwafel, én lekkere kaas.
Nog even… dan delen we op verschillende plekken over ons werk en leven hier.
Nog even… dan hebben we een periode met wat extra rust.
Nog even… dan ontmoeten we vrienden bij wie afgelopen twee jaar een lege plek is ontstaan.
Nog even… dan gaat Amy voor het eerst naar de Regenboogschool.
Nog even… dan spelen de kids weer met hun vriend(innet)jes in Nederland.
Nog even… dan hebben we regelmatig wat tijd met z’n tweeën.
Nog even… dan verkoopt Joy haar eerste boek.
Nog even… dan laten we onze vrienden in Cambodja voor 3 maanden achter.
Nog even… Wat zullen we de kids van de kidsclub missen. Maar God blijft!
Nog even… dan laten we de wekelijkse bijbelstudie los in handen van onze lokale vrienden.
Spannend. Gaaf!
Nog even… dan zien we Shalom Valley en ons team even alleen via foto’s en berichten.
Nog even… dan nemen we weer afscheid van juf Eva.
Nog even…
We hebben veel zin om te gaan. Tegelijk zien we er wat tegenop het leven hier een tijdje achter ons
te laten.
Willen jullie meebidden voor een goede afronding en overdracht? Voor de mensen die hier
achterblijven? Voor een voorspoedige reis en een soepele transitie? Voor gezondheid en goede
momenten van contact?
En wie weet, zien we elkaar helemaal niet. Komt er niets van alle plannen. ‘Deo volente’ zeggen
christenen dan. Want wie kent de plannen van God? Wie weet komt de Heer Jezus voor die tijd
terug. Dan hopen we jullie allemaal in de hemel te ontmoeten. Wie weet… Wat een feest zou dat
zijn!
Op de volgende pagina vinden jullie een overzicht van plaatsen waar we (D.V.) hopen te delen over
ons leven en werk. We zouden het erg leuk vinden om jullie daar te ontmoeten.
Nog even… Tot ziens!

Neem contact op met ons TFT voor
vragen over de verschillende
presentaties en plekken waar we
zullen komen. Graag tot ziens!

ThuisFront Team

Gebeds-app

Contactpersoon: Erik Schot

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.

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

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

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.

Wil je ook graag op deze manier
meebidden? Stuur ons dan even een
mailtje met je naam en
telefoonnummer op What’s App.

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

Gemeente De Wegwijzer Almere
19 augustus I 10:00 uur
Aankomst op Schiphol: 2 juli
Vertrek vanaf Schiphol: 1 oktober

De Ontmoeting
26 augustus I 09:45 uur
Vergadering Delft
16 september I 10:00 uur
Vergadering Rotterdam-Zuid
9 september I 10:00 uur

Vergadering Oost-Souburg
8 juli I 10:00 uur

Cornerstone Bible College
24 & 25 september

De Wijngaard in Oost-Souburg
5 augustus I 10:00 uur
Vergadering ’s-Heer Arendskerke

De Bron Eindhoven

2 september I 10:00 uur

23 september I 10:00 uur

