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Nog een paar dagen in Cambodja…
De kinderen houden al een paar maanden een kalender bij. Nog 100 dagen, 75, 50, en nu staat de
teller op minder dan 10. Nog even. We zien er naar uit. Dozen vullen de kamers en afspraken met
vrienden vullen de avonden. Afscheid nemen. We zien er tegenop. In deze nieuwsbrief praten we je
weer bij.
Ons gevoel kun je eenvoudig in één woord samenvatten: transitie. We zitter er midden in. Nu nog in
Cambodja, maar met ons gevoel ergens tussen Cambodja en Nederland in. Dingen regelen voor als we
straks in Nederland zijn, maar ondertussen natuurlijk nog gewoon hier wonen. De kinderclub en
bijbelstudie zijn niet meer bij ons thuis - vanaf januari hebben we dat mogen overdragen aan lokale
gelovigen. Gaaf, maar ineens sta je dan ook aan de zijlijn. En hetzelfde is waar voor Shalom Valley.
Natuurlijk ‘horen’ we er nog wel bij, maar toch ook niet meer helemaal. Beslissingen worden gewoon
zonder mij (Mart-Jan) gemaakt. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, het is juist heel goed, maar
het is wel even wennen als je 4 jaar directeur bent geweest van het hele complex. Loslaten, vertrouwen
uitspreken, bemoedigen, aanmoedigen. En tegelijkertijd terugtrekken, uitzoeken, afscheid nemen,
voorbereiden. Het is een periode vol emoties, want bij iedereen van wie we afscheid nemen hoort een
verhaal. Weet je nog die keer dat we samen in het ziekenhuis zaten, die miskraam, die torenhoge stress
op het werk? Die stappen in geloof die we samen mochten zetten? Kostbaar, mooi en knap lastig om
los te laten.
Maar geen ‘mineur’ hier. Zeker niet. We zijn juist heel dankbaar! Shalom Valley is inmiddels al voor
letterlijk duizenden kinderen en jongeren tot zegen geweest, de kids-club en bijbelstudie gaan gewoon
door. In zekere zin mochten we onszelf overbodig maken, eruit werken. Dankbaar dus. En ook heel
dankbaar voor de nieuwe uitdaging die de Heer ons in Nederland geeft: Alongsiders Europa.
In deze nieuwsbrief vertellen we jullie nog wat meer over hoe het met ons gaat, over Alongsiders Europa
(en Alongsiders Nederland) en hoe we daarmee aan de
slag zullen gaan. Ook vertellen we over hoe de eerste
periode er in Nederland (D.V.) uit zal zien en uiteraard
geven we jullie weer een reeks dank- en gebedspunten
door. Zeker in deze periode van transitie willen we jullie
vragen om mee te blijven bidden. Gebed is gewoon
super belangrijk: het brengt samen, het geeft richting,
het beschermt en het bemoedigd. Bid je mee?
Dank voor al jullie gebeden en betrokkenheid door de
jaren heen! We bidden en vragen dat dit ook in dit
nieuwe seizoen zo mag blijven. Zending doen we
samen; dat is voor Cambodja zo, maar zeker ook voor
Nederland. We vinden het heel gaaf om samen op te
trekken.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde.
Zing voor de Heer, loof Zijn naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.
Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen. Psalm 96: 1-3

AFSCHEID NEMEN BESTAAT NIET
Volgens mij was het lied met deze titel van Marco Borsato. Een lied over afscheid nemen - dat dus
niet bestaat. En alhoewel niet persé een ‘christelijk’ lied, geeft het wel iets weer van het gevoel van
missen, herinneren, en de emoties daarbij. Afscheid nemen van iets dat geen waarde heeft is
gemakkelijk, daar voel je niets bij. Maar afscheid nemen van iets dat je kostbaar is doet iets met je.
Dat doet pijn. Dat is lastig. We merken in deze periode van afscheid dat we van Cambodja houden.
Het land, de mensen, plekken waar we zijn geweest, belevenissen, en bovenaan de lijst staan
natuurlijk vrienden.
Natuurlijk zijn er ook veel dingen die we niet gaan missen. De stroomuitval die we bijna elke dag
wel hebben en de speakers van de buren die de dakplaten laten trillen - nee dank je. Of de regen
die het huis instroomt in het regenseizoen, de ratten, de schimmel… Zomaar wat voorbeelden.
En zo zien we ook uit naar Nederland. We zien uit naar de seizoenen, de koelte, en natuurlijk familie
en vrienden. Naar een lokale gemeente, samen zingen in de taal van ons hart. Meer energie
hebben door de stilte en niet meer hele dagen bezweet zijn.
Maar we zien er ergens ook wel tegenop. Hoe was wonen in Nederland ook al weer? Is er wel tijd in
Nederland? Worden we niet weer heel snel meegezogen in de race van werk, presteren en drukdruk-druk? We willen het niet natuurlijk. Hebben de mensen om ons heen wel tijd? Nieuwe vrienden
maken, hoe gaat dat?
Vertrouwen dus. Dat doen we. Op Jezus in de eerste plaats. Hij is onze Heer en Hij leidt ons. Laatst
las ik nog Psalm 23 - Hij verkwikt, Hij leidt. Bemoedigend. Zo is onze Heer.
En dus is het een woelwater van gevoelens en gedachten in ons alle 5. Als we dan een stapje
terugnemen en kijken wat er allemaal gebeurt vertellen we elkaar vaak van de goedheid van de
Heer Jezus. Hij is trouw en Zijn trouw vergaat nooit. Daar rusten we in.
Afscheid nemen bestaat niet. Dat is waar, en dus geven we deze periode in Cambodja een mooie
plek in ons hart en koesteren we de relaties en de mooie dingen die we voor en met de Heer
mochten doen.
Geen afscheid dus, maar een met dankbaarheid herinneren.
‘ONZE’ PLANNING
Dit klinkt als een woord wat wel bij ons past: plannen en regelen. Dingen doordenken,
verantwoording nemen. En toch is dat allemaal maar tot op zekere hoogte, want wie kent de
toekomst? Het is allemaal ‘Deo Volente’: zo de Heer wil.
Als we straks op 15 maart in Nederland aankomen zullen we zo’n 4-5 weken in Zeeland zijn. Joy,
Micha en Amy ronden hun tijd op de Regenboogschool in Middelburg af. Joy doet haar eind-CITO’s
en ook Micha en Amy draaien weer mee in hun eigen klassen. Ze hebben al die tijd contact
gehouden via de e-mail en Skype, maar in levende lijve is natuurlijk veel beter en leuker!
In de meivakantie - die eind april valt - hopen we te verhuizen naar Almere Buiten. Ons huis hier in
Kep is inmiddels kaal en leeg. We zien er naar uit weer een eigen plekje maken dat opnieuw een
‘thuis’ gaat worden.

ALONGSIDERS
Iets dat erg helpt in deze transitie is dat we gewoon ‘zendelingen’ blijven en ook blijven
samenwerken met Alongsiders International. In die zin verandert ‘alleen’ de locatie en de inhoud
van het werk. We zijn alle 5 erg enthousiast over het idee om Alongsiders in Europa te mogen
beginnen. We hebben het er vaak over en dromen dan over hoe het zal zijn als er ook in Europa
jongeren naast kinderen gaan lopen en hen, heel praktisch, liefhebben in Jezus Naam. Wat is er
nodig om dit te laten gebeuren? Het vraagt om veel gebed, luisteren naar de Heer, bespreken,
nadenken en weer verder bidden. We zijn verwonderd (en eigenlijk ook weer niet) hoe de Heer
steeds antwoorden geeft. Een gaaf avontuur.
We krijgen regelmatig de vraag wat ‘Alongsiders’ nu precies is. Daar zijn twee antwoorden op:
1. Alongsiders een wereldwijde ‘beweging’ van jongeren en jongvolwassenen die de Heer Jezus
willen volgen - discipel van Hem zijn - en elk uitreiken naar één jongere broer of zus in hun eigen
omgeving. De organisatie (maar wij hebben het liever over een beweging - ‘movement’) helpt
daarbij. We mobiliseren en rusten christenjongeren toe voor discipelschap. Daarnaast
organiseren we evenementen waarop we elkaar ontmoeten en samen vieren en delen van wat de
Heer doet in onze levens.
Onze droom voor Alongsiders Europe:
‘Elke kerk betrokken
Elke jongere toegerust
Elk kind verwelkomd
Wij lopen naast hen die alleen lopen’
Zo bekeken is ‘Alongsiders’ dus het collectief: iedereen binnen de ‘movement’ en ‘organisatie’
die helpt deze beweging te groeien, te verdiepen en verder te ontwikkelen.
2. Een ‘Alongsider’ is een christenjongere die ervoor kiest om (met de hulp van de Meester Jezus)
naast een kwetsbaar kind te gaan lopen en hem of haar lief te hebben in Jezus Naam. Een
Alongsider wil de Heer Jezus navolgen in woorden en daden. Niet als een ‘programma’ maar als
een manier van leven.
Alongsiders brengen regelmatig tijd door met hun jonge broer of zus om hen beter te leren
kennen, samen leuke dingen te doen, te helpen met huiswerk, hen te bemoedigen en om samen
te werken aan challenges die hen uitdagen en ondersteunen om de Heer Jezus (beter) te leren
kennen en te volgen. Zodat ook anderen, door hen heen, de Heer Jezus zullen ontmoeten.
Daarin volgt de Alongsider het voorbeeld van God de Vader en Zijn Zoon (1 Korinthe 1:3-4).
Toen de Heer Jezus begon met Zijn werk hier op aarde was Zijn statement duidelijk: “Ik ben
gekomen om goed nieuws te brengen aan de armen.” Jezus heeft door Zijn hele bediening heen
laten zien dat Hij een Verlosser wil zijn voor ieder mens, maar Hij lijkt een ‘voorkeursliefde’ te
hebben voor het arme, het verdrukte, het kwetsbare, voor wie in de knel zit.
Als je het zo bekijkt kunnen we allemaal Alongsiders worden. Alongsiders Europe richt zich
specifiek op jongeren, maar de visie is valide voor iedereen.
Neem eens een kijkje op www.alongsidersnederland.org en schrijf je daar in voor de nieuwsbrief.
We houden je dan specifiek op de hoogte.

GEZIN
Met ons als gezin gaat het goed. We genieten van elkaar. School is inmiddels afgerond en vorige
week kwamen de kids alle drie vol trots hun rapport laten zien. Ze hebben het heel goed gedaan en
mogen straks lekker in Nederland verder. We zijn trots op Jessica en nog steeds super dankbaar
voor haar inzet en dit cadeau van ondersteuning. We zouden eerlijk gezegd niet weten hoe we het
dit jaar zonder haar hadden moeten doen. Ook Jessica is in transitie en ziet er naar uit om na ruim
een jaar terug te gaan naar Nederland.
Van alle kinderen uit de buurt heeft Diwiet (12) - onze buurjongen - een speciaal plekje in ons hart.
Hij was hier vrijwel elke dag over de afgelopen jaren. Samen spelen met onze kids, samen ruzie
maken en het weer goed maken, allemaal in het Khmer natuurlijk. We zullen elkaar missen! Bid dat
hij in contact mag blijven met de lokale gelovigen, speciaal ook nu hij de tienerjaren ingaat.
‘Ons’ verhaal naar en in Cambodja loopt voor een stukje parallel aan het verhaal van onze vrienden
- de familie Bos. We kennen hen via het Vast & Zekerkamp in Laag Soeren.
Een aantal jaar voor we als gezin naar Cambodja verhuisden - aan het begin van 2011 - mochten
Talitha en ik hen bezoeken. Gewoon als vrienden, samen koffie drinken en delen van wat de Heer in
onze levens deed. Bijzonder waardevolle momenten.
Terugkijkend was dit bezoek eigenlijk een soort katalysator in onze zoektocht naar waar de Heer
ons wilde hebben als gezin. En - iets dat we toen niet hadden kunnen bedenken - dat werd
Cambodja.
Nu, begin 2020, mochten we de familie Bos opnieuw een bezoek brengen. En wat voor een
bezoek!
In februari hebben zij, na zo’n 15 jaar, de vertaling van het Nieuwe Testament van de Bijbel in het
Koei afgerond en werd deze vertaling opgedragen aan de bevolking en aan de Here God. Heel
gaaf, indrukwekkend en waardevol hier bij te mogen zijn.
We ontmoetten, naast een groot aantal gasten uit verschillende landen, een aantal ‘oude bekenden’
uit het dorp, waaronder een van de lokale vertalers die we in 2011 leerden kennen. En dit keer
konden we met haar praten in het Khmer! Samen delen en elkaar bemoedigen. We vierden met
elkaar dat haar volk het Nieuwe Testament kan lezen en luisteren in de taal van hun eigen hart! Wat
een feest!
We zien het als de goedheid van de Heer dat - in zekere zin - onze reis in Cambodja bij onze
vrienden is gestart, en dat de reis nu, vlak voordat we naar Nederland komen, nog een keer langs
dit Koeidorp is gegaan
Bidden jullie mee dat het zaad dat gezaaid werd en wordt in dit mooie en ook complexe land rijke
vrucht mag dragen voor Gods glorie? Dat steeds meer Cambodjanen de Heer Jezus zullen
ontmoeten, Hem zullen kennen en volgen? En dat de kerk van Christus in dit land mag groeien en
sterk mag zijn?
We vinden het gaaf te weten dat we straks in de hemel veel van onze Cambodjaanse vrienden
opnieuw zullen ontmoeten en we vragen jullie met ons te bidden dat dit aantal verder zal groeien!
Zodat we straks samen voor de troon versteld mogen staan over Wie de Heer Jezus is en wat Hij
heeft gedaan. Alle eer en glorie zijn voor Hem! Nu en voor altijd.

DANK MEE:
1. voor de seizoenen in ons leven waarin de Here God ons vormt - met als doel dat we steeds
meer op de Heer Jezus zullen gaan lijken; zodat Hij zichtbaar is voor andere mensen.
2. voor Shalom Valley en hoe deze plek tot zegen is voor veel mensen in Cambodja en daarbuiten.
3. dat we onze werkzaamheden hier over mochten dragen in bekwame lokale handen
4. dat de Heer steeds heeft voorzien in wat nodig was om hier te leven en werken.
5. voor open deuren om het Alongsiders model mee te nemen naar Nederland / Europa en voor de
mooie contacten die ontstaan.
6. dat Jessica van Assche part-time mee gaat werken binnen Alongsiders Europe.
7. voor de ondersteuning van Alongsiders International en van jullie als onze ‘achterban’ in het
proces van transitie.
BID MEE:
1. voor onze laatste dagen in Kep. Dat we deze periode goed mogen afronden en kracht
ontvangen voor het afscheid nemen.
2. voor onze lokale vrienden, als er ook voor hen een nieuw seizoen aanbreekt. Bid dat ze dicht bij
de Heer Jezus mogen blijven en dat zaadjes die geplant zijn / worden in harten mogen
ontkiemen.
3. voor Diwiet (zie nieuwsbrief).
4. voor wijsheid in alle ontwikkelingen die er nog op Shalom Valley zijn (ontwikkelen van de
sportvelden, de bouw van de bungalows, etc).
5. voor een sterk team, dat vrede uitstraalt en doorgeeft.
6. voor zegen en wijsheid voor Phearom e.a. in de contacten met de autoriteiten.
7. voor meer medewerkers voor de kinderclub/Bijbelstudie en de contacten met de lokale kerk.
8. voor Pon & Srey An, als zij eind van deze maand hun eerste kindje verwachten.
9. voor Jessica wanneer zij zich (voorlopig) weer vestigt in Rotterdam. Voor goede ontmoetingen
met familie en vrienden. Voor een part-time baan als logopedist.
10.voor ons gezin als we ons voorbereiden op een nieuw seizoen in Almere.
11.voor voldoende financiële middelen om ons werk te kunnen doen en in Nederland te leven.
12.voor de kinderen als zij afscheid nemen van de Regenboog in
Middelburg.
Praktische gegevens
13.voor wijsheid en inzicht als we de visie voor ‘Alongsiders
Europe’ verder uitwerken. Voor juiste mensen op het juiste
Ons postadres in Nederland:
moment.
Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg

Tot de volgende keer!
Hartelijke groeten van ons uit Kep,

Tel: +855 93 600 108
@ : amvdmaas@me.com
W : www.2followus.com

Mart-Jan & Talitha

ThuisFront Team

Gebeds-app

Contactpersoon:

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.

Erik Schot
@: erikschot@hotmail.com

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

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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