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Ons leven is in Gods hand
‘Nog even … dan …!’ Herken je dit zinnetje nog? Het kwam vaak in onze herinnering toen we met
verlof in Nederland waren…
Iets meer dan een week voordat we op het vliegtuig zouden stappen, kwam Micha, op weg naar
Khmer les, met zijn voet in het wiel van een rijdende motor. Hij verwondde zijn voet akelig. Op
diezelfde middag, kregen juf Eva en haar moeder ook een motorongeluk. Ook zij kwamen naar het
ziekenhuis in Kampot en reisden al snel door naar een ziekenhuis in de hoofdstad. Wat een
indrukken in een paar uur tijd!
Het werd een bizarre, intensieve anderhalve week waarin onverwachts veel geregeld moest
worden. Samen met Talitha was Micha in het ziekenhuis in Kampot, zo’n 40 minuten bij ons
vandaan. Micha’s voet had dusdanig klem gezeten dat de huid na 1,5 dag helemaal zwart werd. Er
waren een aantal operaties nodig, waarbij het dode weefsel werd verwijderd. Het resultaat: een
groot gat in zijn voet tot op het bot. Ondertussen waren daar ook nog de overdracht op Shalom
Valley, de ondersteuning van Eva en haar familie, verzekeringswerk, inpakken voor de reis naar
Nederland, etc.
Zaterdagavond kwam Micha weer thuis. Zondagmorgen namen we afscheid van onze vrienden en
reisden we naar het vliegveld in Phnom Penh. Maandag arriveerden we moe, maar veilig in
Middelburg, Nederland. Daar gingen we opnieuw de medische molen in. Dat proces ging niet
zonder slag of stoot, maar we kunnen ervan getuigen dat de Heer er bij was en ons steeds weer de
kracht, wijsheid, lieve mensen, humor, troost en energie gaf die we nodig hadden. Micha plaagt
Mart-Jan nog steeds dat hij ‘lekker’ business-class mocht vliegen. Mart-Jan kwam daar natuurlijk
wel even langs voor een lekkere cappuccino;-)
We besparen jullie alle medische details van transplantaties, resistente bacteriën etc. Nu, 5
maanden later, zijn we dankbaar te zien hoe Micha rondrent, voetbalt en ravot met zijn vrienden. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn voet kwetsbaar is en alweer een aantal keer open is geweest.
Maar ook dat de wondjes steeds weer goed genezen en dat we het litteken steeds kleiner zien
worden. Schoenen dragen gaat nog niet, maar dat hoeft hier gelukkig ook niet.
Is ons verlof mislukt? Zo ervaren we dat zelf niet. De meeste dingen liepen anders dan onze ‘nog
even … en dan’s’, maar we hebben veel gave dingen kunnen doen en veel geleerd. We zijn
dankbaar dat we veel mensen mochten ontmoeten en met hen konden delen over Gods werk in
(onze) levens.
Als we met elkaar delen hoe groot God is, en bewust genieten van wat Hij geeft, ook als er zware
tijden zijn, dan worden we bemoedigd, getroost en ontvangen we nieuwe kracht om door te gaan.
God is goed!
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SHALOM VALLEY
Recent hebben we een foto-update gestuurd. Als het goed is hebben velen van jullie die via de
mail ontvangen.
Shalom Valley wordt echt prachtig, maar het is ook nog even hard werken. Nu we de nieuwsbrief
schrijven staan we zo’n drie weken voor het eerste Alongsiders-kamp en er is nog veel te doen.
Volle kracht vooruit dus.
Een kleine indruk… Komende week sluiten we het Solar-systeem aan dat ons gaat voorzien van
stroom, gaat de bio-afvalwater-installatie werken en leggen we de laatste hand aan de
waterbronnen en de aansturing daarvan. Het hele kampterrein is ‘off-grid’ wat betekend dat we
geen nutsvoorzieningen hebben, maar het allemaal zelf moeten regelen. Ik (Mart-Jan) ervaar deze
fase als ontzettend gaaf: veel van de ideeën waar ik zolang over heb nagedacht worden nu
werkelijkheid. Ik ga met veel plezier naar Shalom Valley (en kom vaak erg moe terug).
Vanaf volgend jaar februari moet het kamp operationeel zijn en willen we alle basisfaciliteiten klaar
hebben. Dat is een uitdaging, maar niet onmogelijk. In februari kunnen we dan ongeveer 110
mensen te slapen hebben en hebben we alle faciliteiten zoals de keuken, ontmoetingsruimtes voor
gasten beschikbaar. Ook hebben we een heel aantal sport- en spelactiviteiten klaar. Zo is er dan
een groot sportveld, een visvijver, en een ‘rivier’ die groepen steeds op een verschillende manier
moeten oversteken. Dat kunnen ze gewoon voor de lol doen, of we kunnen het anders aanpakken
en er een echte teambuilding-activiteit van maken. Activiteiten als deze zijn moeilijk te vinden in
Cambodja en we denken dat dit echt tot een zegen kan zijn.
Sinds november is er een tweede, lokale directeur aan boord gekomen - Phearom. Waar ik eerst de
enige directeur was voor Shalom Valley, werken we nu samen. Phearom zal zijn focus hebben op
het operationele deel van Shalom Valley, en ik zal me blijven richten op de ontwikkeling van het
kamp. Ik ervaar zijn komst als een geschenk van God. Het haalt voor mij wat druk van de ketel.
Heerlijk!
Over de komende maanden willen we - naast het afbouwen van de huidige gebouwen - een zestal
bungalows bouwen voor families en retraite. Ook willen we graag nog wat meer sport- en
groepsactiviteiten opzetten. Daarbij horen ook een aantal plekken waar teams meer kunnen leren
over specifieke thema’s zoals ‘de schepping’ en hoe we daar zorg voor mogen dragen. Het planten
van bomen, bloemen en gras kost uiteraard tijd, maar zal ook gedurende het komende jaar
gebeuren. Een ander thema is ‘recht & gerechtigheid’. De plek die past bij dit thema is een bomkrater op ons terrein. Tijdens de rode Khmer tijd is er door de Amerikanen veel gebombardeerd in
dit gebied. We hebben lokale mensen geïnterviewd en hen gevraagd naar hun verhalen en
herinneringen aan die tijd. Wat een pijn en verdriet wordt er veroorzaakt door oorlog en geweld. De
krater die we op het land hebben is daar een sprekend voorbeeld van. Dit spreekt ook onszelf aan.
Hoe leven wij? Doen wij anderen onrecht aan? We gooien misschien niet met bommen, maar
misschien buiten wij mensen ook wel uit.
Het tegenovergestelde van onrecht en uitbuiting is vrede: Gods Shalom. Zijn aanwezigheid in alles.
De basis voor die vrede vinden we in Jezus Christus, Gods Zoon, die naar ons mensen toekwam
om vrede - Shalom - te herstellen tussen God en ons. Stralen onze levens iets uit van die vrede en
delen we Zijn vrede uit aan de mensen om ons heen?
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MISSIONARY DAY
In oktober hadden we opnieuw een ontmoetingsdag samen met andere werkers uit Kep en
omgeving. Het is elk kwartaal weer een bemoediging om een dag tijd en rust te nemen en met
elkaar op te trekken. Naar elkaar luisteren, samen zingen, met en voor elkaar bidden, samen eten.
Een wandeling maken of een spel doen. Dat zijn wat ingrediënten op zo’n dag. Het is gaaf te zien
wat de Heer doet in levens van mensen en je daar met elkaar over te verwonderen. Het is een
zegen elkaar te mogen bemoedigen, troosten, aanmoedigen wanneer er tijden van ontmoediging
en verdriet zijn waarin het soms alleen maar ‘doorbijten’ lijkt. We zijn allemaal heel verschillend,
maar we hebben elkaar zo hard nodig. We kunnen veel van elkaar leren. Het is bijzonder om in
lokale werkers het verlangen te proeven om de Heer Jezus te volgen en hun leven te delen met de
mensen om hen heen.
Dit keer deelden we met elkaar levenslessen die we leerden in de tijd dat we in het buitenland
wonen en werken. Die tijd varieert van nog maar kort tot 20+ jaar. We deelden specifieke dingen
voor de plek waar we werken en ook meer algemene, maar waardevolle lessen. We stelden onszelf
de vraag of dat waarvoor we ons inzetten deel uitmaakt van Gods ‘grote project’ - de gemeente.
God heeft ons niet nodig, maar kiest ervoor ons in te zetten in Zijn plan. Op onverwachte plaatsen
en manieren. Regelmatig gaat dat tegen onze eigen ideeën over ‘logica’ en ‘efficiëntie’ in. Het
houdt ons klein en nederig. Het is duidelijk niet onze, maar Góds kracht die werkzaam is. Dwars
door onze zwakheid en tekortkomingen heen. We zijn vaak gekomen met ideeën om ‘de wereld te
veranderen’, maar ervaren allemaal hoe God steeds opnieuw bezig is ons zélf te veranderen. God
gebruikt dat veranderingsproces in ons eigen hart in de levens van de mensen om ons heen.
We ervaren allemaal dat de Heer ons enorm vormt door ons uit onze comfort-zones te halen, en ons
te plaatsen op plekken waar we ons nog regelmatig ‘dom’ en ‘ongemakkelijk’ voelen. Ook als we
soms al lang op het veld zijn. God roept ons steeds weer op Hem te kennen en lief te hebben, daar
waar we zijn. Om in het ‘nu' te leven en onze tijd, attentie en focus volledig te geven aan wat Hij ons
te doen geeft. We praatten erover hoe we niet weg hoeven te rennen voor onze fouten, maar ze in
zekere zin mogen ‘omarmen’. We zijn allemaal gebroken mensen die leven in een gebroken wereld
en we maken allemaal fouten. We mogen de Heer om onderscheidingsvermogen vragen als we er
weer een bende van hebben gemaakt. Zo leren we onze fouten gebruiken als een mogelijkheid om
te groeien en anderen te dienen.
KIDSCLUB & BIJBELSTUDIE
Het is mooi om te zien hoe Pon en Srey An tijdens onze afwezigheid trouw de kinderclub en de
Bijbelstudie geleid hebben. Op afstand leefden ze samen met de kinderen met ons mee en wij met
hen. Door de enorme regenval tijdens het regenseizoen daalde het aantal kinderen dat komt wel
behoorlijk. Ons huis was soms niet echt bereikbaar. En het clubhuisje stond met de heftige regenval
steeds helemaal blank. Sommige kinderen kiezen er nu voor andere activiteiten in de buurt te
bezoeken. We bidden steeds dat God die kinderen stuurt die open harten hebben om meer over
de Heer Jezus te leren of gewoon een liefdevolle arm en gezelligheid om zich heen nodig hebben.
Na onze terugkomst is er steeds een relatief klein groepje kinderen dat trouw komt. Het is leuk om
te merken dat zowel Joy als Micha allebei een lokale vriend(in) hebben waarmee ze regelmatig
kunnen optrekken. Van een student op Cornerstone (de bijbelschool in Beugen) kregen we twee
audio-players op solar cadeau om uit te proberen bij ons in de buurt. Daarop staat (een deel van)
de Khmer Bijbel en de kinderen luisteren hier graag naar. Het gaat hen een stuk makkelijker af dan
Bijbel lezen en het is genieten om te merken hoeveel sommigen van hen (tot in detail) onthouden.
Van de week had een van de meiden 10 keer naar Exodus 1-20 geluisterd, het gedeelte waar veel
verhalen op de club over waren gegaan afgelopen tijd.
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VERLOF & WEER THUIS
We sturen jullie wat foto’s mee voor een kleine indruk van ons verlof. Geniet ervan!
Wat was het lekker dat de temperatuur in Nederland tijdens de eerste weken van ons verlof niet
zoveel lager was dan in Cambodja :-) We hebben een paar mooie maanden gehad, zowel op de
camping in Vrouwenpolder als aan de Veerseweg in Middelburg. We zijn dankbaar voor al die
mensen die van alles voor ons regelden. Het hielp om ons heel welkom te voelen. Ook het
ontvangst in de verschillende gemeenten die we bezochten voelde als een warme deken. Wat was
het ook leuk en bijzonder om, gelijk de eerste vrijdag na aankomst, met zijn allen op de bruiloft van
Tom en Rianne te kunnen zijn. We hebben genoten van de feestelijke dag. Het was genieten om
Joy daar voor het eerst voor een grote groep mensen een lied van Mart-Jan op haar viool te zien
spelen.
Het mooiste van een verlof blijft voor ons toch het contact met familie en vrienden, broers en zussen
in de gemeente en oud collega’s. Aardbeien en stroopwafels, kaas, lekkere verse frietjes, stampot
andijvie, speeltuinen en een prachtige omgeving met strand, zee en duinen waarderen we enorm.
Ze helpen ons bij te tanken en tot rust te komen. Maar het haalt gewoon niet bij het spelen met
neefjes & nichtjes, vriendjes & vriendinnetjes.
Bij het ontmoeten van mensen daar waar ze zijn, in de mooie en minder mooie dingen van het
leven. Dat is wat we als het meest waardevol (en ook het meest intensief) ervaren. Bij elkaar zijn en
je leven delen is toch anders dan elkaar ontmoeten via Skype / FaceTime.
De eerste weken terug in Kep waren voor ons alle vijf echt omschakelen. Wat onverwachte
tegenslagen hielpen daar niet zo bij, en we moesten soms echt even doorbijten. Inmiddels hebben
we het weer ‘op de rit’.
We zijn dankbaar hoe de kinderen aangeven dat ze hier graag wonen en dat we dat ook terugzien
in hun leven van elke dag. Al missen ze hun familie en vrienden en vriendinnen in Nederland
natuurlijk ook. Na het verlof hebben we een fijn nieuw ritme gevonden met wat meer rust en
afwisseling tussen werk, school en gewoon gezin zijn. We zijn er blij mee. Ondanks dit nieuwe
ritme maken het klimaat en de manier waarop dingen hier al dan niet geregeld zijn, het ‘gewone’
leven van elke dag intensief en inspannend. Het blijft de meeste dagen gewoon hard werken.
Laat staan als er onverwachte dingen gebeuren: een kapotte waterpomp achter het huis en geen
stromend water als de kids net ingesopt onder de douche staan. In het donker naar buiten om te
kijken of je hem weer aan de praat krijgt. En anders maar even afspoelen met een teiltje water uit
het watervat van buiten. En als tie toch weer gemaakt is gaat spontaan de pomp voor het huis ook
stuk. En het blijkt het onderdeel dat je daarvoor nodig hebt de volgende morgen helaas net op.
Beloofd wordt dat het er morgen weer is. Maar dat weet je nooit zeker. Muizen. Een dooie in de
dakgoot (waar wij het regenwater uit gebruiken om te wassen, te douchen, water te filteren..). Dus
klimt Mart-Jan door een luik op het glibberige dak om hem eruit te vissen. Eindeloze stromen
mieren op zoek naar zoetigheid. Al ons beleg staat standaard in de koelkast. Een enorm hornetnest met honderden grote wespen in het dak (met nogmaals veel dank aan Lucas & Erin die dat,
voordat we terug kwamen, weg hebben gehaald!). Laatst was er een slang in huis geweest en
vonden we z’n velletje op Joy’s slaapkamer. Hopelijk eenmalig (omdat het huis tijdens het verlof wat
minder intensief bewoond geweest is). ‘O, hebben we nog yoghurt voor het ontbijt?’, want de
broodbakmachine is er vannacht met tijdens de stroomuitval mee gestopt. Heftige regenval ’s
nachts waarbij de wind precies zo staat dat het ook in huis regent (‘hoost’ is een beter woord)… En
ontdekken dat je daar weinig aan kunt veranderen.
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Dus rennen we ’s nachts soms rond met teiltjes en oude handdoeken zodat in elk geval niet alles
beneden blank staat… Dit is geen klacht (!) en het zijn gelukkig ook geen onoverkomelijke dingen,
maar het geeft misschien een beetje een plaatje van dingen die hier regelmatig onze tijd en energie
vragen. Voor veel dingen vinden we steeds weer een creatieve oplossing:-) maar het is soms
intensief. Dat is ook eerlijk. We leren met vallen en opstaan. Om er soms maar even hard om te
lachen (of huilen) en dan weer rustig verder te gaan.
THUISSCHOLING
Het nieuwe schooljaar zijn we begonnen in Nederland. De kinderen hebben genoten van hun tijd
op de Regenboogschool in hun eigen klassen. Voor Amy was het best even spannend de eerste
dagen, maar na een weekje was ze aardig gewend.
We merken dat Joy en Micha groter worden en steeds zelfstandiger in het onderhouden van
vriendschappen, hier in Kep, maar ook in Nederland.
Nu weer 'thuis naar school’. De kids pakken het leuk op. We kunnen merken dat we dit inmiddels
een aantal jaar doen en een goed ritme te pakken hebben. Er is ruimte voor extra dingen naast de
gewone vakken. Joy en Micha maken veel muziek. Dat kan steeds wat meer met elkaar. Ook daar
genieten we van. Joy is begonnen aan een nieuw boek over Sanne.
Het lesgeven aan drie leergierige kids op verschillende niveaus en met verschillende vakken is
soms wel een uitdaging voor Talitha. Die uitdaging wordt versterkt door in en uit rennende kinderen
uit onze community. Een open, niet geïsoleerd huis in een lokale community is gaaf, maar ook pittig.
Er gebeurt, ook tijdens schooltijd, van alles om het huis heen. Soms besluiten kinderen uit de buurt
om een dagje niet naar school te gaan en lekker bij ons te komen spelen… Maar, hoewel we best
flexibel zijn, zullen ze toch moeten wachten tot we klaar zijn met school. Dat doen ze. Urenlang in
een boom in de tuin, of op de schommel. Of, als ik het even niet zie, op de drempel van het huis om
voor de 10e keer in een uur te kijken of we nog steeds niet klaar zijn…
Aan het eind van de week duizelt het me soms. Dan vliegen de Khmer verhalen, de ideeën die Amy
aandraagt over de 4 seizoenen, onderdelen van duikboten (Micha), delen van het menselijk
lichaam (Joy), de topografie van Nederland en Europa, de jagers en boeren, staartdelingen, de
pruiken en revoluties, Engelse en Nederlandse grammatica (en nog veel meer…) allemaal door
elkaar :-) Tijd voor weekend.
Volgende maand, net voor de kerstvakantie, mogen we opnieuw een juf vanuit Nederland
verwelkomen! God heeft voorzien in een paar extra handen die nodig zijn, zonder dat wij daar al
actief naar op zoek waren. Jessica van Assche uit Rotterdam komt ons de komende 6 maanden
ondersteunen bij o.a. het lesgeven.
We zien uit naar haar komst. Voor Joy is het extra bijzonder, want toen ze
tijdens het verlof in de zomer met haar nichtje naar het Vast & Zekerkamp ging was Jessica haar leidster. Zij kennen elkaar dus al een beetje!
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DANK MEE:
1. voor een goed verlof in Nederland.
2. voor Lucas & Erin; we zijn super dankbaar voor de manier waarop ze de taken
op Shalom Valley hebben waargenomen tijdens onze afwezigheid.
3. voor de voortgang op Shalom Valley - wat is er al onwijs veel werk verzet en
wat ziet het er al prachtig uit!
4. voor Jessica’s komst.
5. voor onze vrienden Pon en Srey An.
6. voor vriendjes en vriendinnetjes.
BID MEE:
1. voor gezondheid. Micha heeft net een oorsteking gehad die best even bleef
hangen. Bid ook voor verdere genezing van zijn voet.
2. voor Eva en haar familie. De laatste berichten zijn dat het naar
omstandigheden goed met hen gaat. Eva’s moeder heeft tijd nodig om verder
te herstellen. Zij was het akeligst terecht gekomen en heeft op verschillende
plaatsen fracturen en een flinke hersenkneuzing opgelopen. We begrepen dat
bij Eva de breuk in haar hand niet goed is genezen en ze mogelijk nog
geopereerd moet worden.
3. voor ons alle vijf; om de (onverwachte) gebeurtenissen en indrukken van
afgelopen maanden een plek te geven.
4. voor Jessica, als zij zich voorbereidt om naar Cambodja te komen.
5. voor Shalom Valley:
- dat het echt een plek van vrede mag zijn voor wie er komt;
- wijsheid en inzicht voor het aannemen van nieuwe mensen;
- dat nieuwe mensen zich welkom zullen voelen en in het team iets van de
Heer Jezus zullen zien;
- veiligheid tijdens de bouw;
- de eerste Alongsiders-kampen die komende maand gehouden zullen
worden;
- voor Phearom; dat hij zich snel thuisvoelt in Kep en met plezier zijn mooie
nieuwe taak mag doen;
- voor Mart-Jan in het begeleiden
van alle processen die naast elkaar
Gebeds-app
lopen.
“Onze hulp en onze verwachting is van
God, onze Heer. Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon. Genade en
vrede van God de Vader, door Jezus
zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn
Geest in ons. Halleluja. Amen.” - Sela Hartelijke groeten van ons uit Kep!
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

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 What’s App.

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.

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:
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