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MARKUS 16:15
Ga heen in heel de wereld, predik het
Evangelie aan alle schepselen.

Start 2012: Ons TFT compleet! Heroverwegingen rondom bijbelschool.
De eerste maanden van
2012 liggen alweer achter
ons... We wensen jullie
voor de maanden die nog
komen Gods zegen toe!
We zijn blij jullie weer op de hoogte te
mogen brengen van de huidige
ontwikkelingen.
In de vorige ‘Nieuws’ hebben we jullie
gebed gevraagd voor het proces van de
vorming van ons ThuisFront Team (TFT).
Inmiddels hebben we een compleet TFT
en hebben we de eerste twee vergaderingen
alweer achter de rug! We zijn heel erg blij
en dankbaar met deze enthousiaste mensen!
Op pagina twee en drie vertellen we jullie
wat meer over de taken die zij op zich
zullen gaan nemen en willen zij zich als
team aan jullie voorstellen.
Verder willen we jullie graag op de
hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen
rondom de bijbelschool. In de vorige
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‘Nieuws’ schreven we dat we naar Redcliffe,
een bijbelschool in Engeland, zouden gaan.
Bij de keuze voor deze bijbelschool hebben
we met verschillende mensen gesproken,
veel informatie tot ons genomen, de
verschillende opties die er lagen bij de Heer
gebracht en uiteindelijk vrij rationeel
gekozen. Maar in de loop van de tijd
merkten we steeds dat we daar toch niet
echt rust bij hadden. Aan de ‘roeping’
hadden we beiden nog geen seconde
getwijfeld. Waarom nu wel?!
Begin dit jaar hebben we daarom een
stap terug gedaan en deze vraag opnieuw
helemaal in de handen van de Heer gelegd:
als we toch naar Redcliffe moeten gaan zal
Hij dat zeker bevestigen en anders zal Hij
ons een andere weg wijzen. Dit was best
even een worsteling. Na een aantal weken
heeft de Heer ons toen, vrij onverwachts, op
een bijzondere en bemoedigende manier,
laten weten dat we naar Cornerstone, een
bijbelschool in Beugen mogen gaan. Dit is
een te lang verhaal voor in de nieuwsbrief
maar mensen die het graag willen horen,
kom gerust eens langs!

Inhoud Nieuws:
Stand van zaken
Dank & gebedspunten
Wat doet het TFT?
Kennismaking..

2
2
3

We zijn blij en dankbaar voor de rust
die dit geeft, al is het nog niet helemaal
zeker of Cornerstone plaats heeft voor ons
het komend schooljaar. Er is namelijk een
beperkt aantal Nederlandse plekken op de
school en hierover horen we eind mei meer.
Jullie begrijpen dat we erg benieuwd
zijn hoe dit zich verder zal ontwikkelen...
Maar ook hierin zijn we rustig. De juiste
timing ligt helemaal in de handen van de
Heer en daar willen we ons aan
toevertrouwen.

Graag willen we proberen jullie ongeveer 6x per jaar via deze nieuwsbrief op de
hoogte te houden van de dingen die spelen, dingen waarvoor jullie mee kunnen bidden
en natuurlijk danken.
Deze nieuwsbrief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.
Aanmelden of afmelden voor voor deze nieuwsbrief kan via amvdmaas@me.com
Neem bij andere vragen of opmerkingen gerust even contact op!

Gebed
Wij zijn ons bewust dat
gebed de motor is van elk
werk dat voor de Heer
gedaan mag worden. Mogen
we jullie daarom vragen mee
te bidden?
JAKOBUS 5:16
Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot
stand.

Dank

Gebed

Verhoord
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Dank mee dat we de Heer
mogen kennen, we samen
Zijn kinderen mogen zijn en
dat onze hemelse Vader voor
ons zorgt!

We hebben van Cornerstone
gehoord dat de bijbelschool
een wachtlijst heeft voor
Nederlandse gezinnen.
Bidden jullie mee voor onze
plek daar?

We zijn blij dat we nu rust
mogen hebben naar
Cornerstone te gaan ook al
weten we nog niet precies
wanneer.
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Dank mee voor Erik, Rob,
Ann-Marie en Eunice die
samen ons TFT mogen
vormen!

Bid mee voor alle praktische
zaken die geregeld moeten
worden rondom de verhuur
van het huis.

De Heer heeft het TFT
compleet gemaakt. We zijn
hier erg blij mee.
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Dank mee voor de vele
positieve reacties die we
krijgen en de mogelijkheden
om te delen met anderen wat
de Heer doet!

Bid mee dat we ons in alle
zaken goed mogen
voorbereiden. Denk aan
scholing voor de kids, land
oriëntatie, contacten, enz.

Wat doet een ThuisFront
Team?
Zoals we hebben gezegd is ons TFT
compleet. Dat betekent niet dat er nooit meer
iets zal veranderen, maar wel dat we voor nu
een team hebben waarmee we van start
kunnen gaan.
In principe is het TFT de ‘partij’ die voor
ons praktische zaken waarneemt hier in
Nederland op het ‘thuisfront’, en is ze de
verbindende schakel tussen jullie hier en ons
waar we ook zijn. Heel praktisch kan je
hierbij denken aan het doorgeven van
gebedspunten, het verzenden van de
nieuwsbrieven, bijhouden van de financiën
en het onderhouden van de contacten met
onder andere OMF. Hiernaast is het TFT er
vooral voor jullie. Als je een vraag hebt of
iets wilt weten kun je bij hen terecht.
Uiteraard zijn wij (waarschijnlijk..) ook
‘gewoon’ bereikbaar, maar voor sommige
dingen kan het handig zijn iemand te bellen
die wat meer in de buurt is;-)
Naast de twee genoemde punten is het
TFT ook een ‘sparringpartner’ voor ons. Ze
denken mee, bidden mee over allerhande
dingen die (gaan) spelen, of over problemen
die zich voor kunnen doen.
We zitten nu in de oriënterende fase
met het TFT. We leren elkaar kennen, we

denken na over de setting: wie gaat welke
taak doen, wat vinden we belangrijk,
enzovoorts; een heleboel om samen mee
bezig te zijn. Zo is bijvoorbeeld bij de
tweede vergadering iemand van OMF
aanwezig geweest om het team wat meer te
vertellen over de organisatie, het werk dat
gedaan wordt en om vragen die leven te
beantwoorden. Gelukkig hebben we de tijd
om samen rustig door dit proces heen te
gaan en te zoeken naar de beste vorm voor
ons allemaal.
Kortweg valt de taak van het TFT
ongeveer uiteen in de volgende delen:
•
•
•
•
•
•

Levendig houden van gebed
Aansturen van het TFT
Versturen van nieuws(brieven)
Contacten onderhouden
Financiën bijhouden
Contact onderhouden met de kids

Veelal zal het team samen dingen
oppakken en zal er voor elk onderdeel een
aanspreekpunt zijn. In de toekomst zullen
jullie daar vast nog meer van horen.

SPREUKEN 15:22
Plannen falen als er geen overleg is, maar
door de veelheid van raadgevers komt het
nodige tot stand.

Ons huis..
Zoals de meesten van jullie wel weten
is het niet al te best met de
huizenmarkt... De borden met daarop
‘Te Koop’ hangen op dit moment dan
ook nog steeds aan ons huis.
Ons gebed is al vanaf het begin dat
er christenen in ons huis komen
wonen met veel liefde voor de Heer
Jezus en de mensen om hen heen.
We zouden graag willen dat meer
mensen uit de buurt Christus mogen
leren kennen.
Inmiddels is er een jong christelijk stel
dat aangegeven heeft graag ons huis
te willen huren!
We willen jullie vragen mee te bidden
voor de contacten die er zijn en de
praktische dingen die geregeld
moeten worden.
We zien uit naar wat de Heer gaat
doen!

Kennismaking...
In de afgelopen maanden heeft zich een ThuisFront Team gevormd rond om Mart-Jan en
Talitha, om hen straks vanuit Nederland praktisch te ondersteunen.
Graag stellen we ons aan u voor: Eunice, Ann-Marie, Rob en Erik.
We kennen Mart-Jan en Talitha als stabiele mensen die van de Heer Jezus houden en een hart
hebben voor het evangelie. We waren dan ook niet echt verbaasd dat God hen riep om Zijn
blijde boodschap te brengen aan mensen in het verre Oosten. We bevelen hen van harte aan.
Omdat wij als TFT in zekere zin de schakel zullen vormen tussen Mart-Jan en Talitha en jullie,
vinden we het fijn iets over onszelf te vertellen.

Eunice Massar
Een (schoon)zusje van Talitha en Mart-Jan, 24 jaar en studente
pedagogiek. Daarnaast werkzaam in het basisonderwijs, in de
kinderopvang en als huishoudelijke hulp. Onze relatie met elkaar
wordt gekenmerkt door onze gezamenlijke liefde voor de Heer
Jezus. Een liefde die geuit wordt door leven, warmte en kleur
bekennen op de plek waar je bent. Ik sta vol gebed achter jullie en
vind het een geweldig spannend avontuur dat God met mensen als
ons aangaat: om jullie daarin vast te mogen houden in mijn hart, in
gebed, in ontmoeting… Om als het ware een schakel tussen Jezus’
kruis en de wereld te vormen, in het besef dat Zijn lichaam
verbroken moest worden, om een gebroken wereld te helen.

We mogen staan op Zijn beloften: Hij verleent kracht aan het
gebed van een rechtvaardige. Van mijzelf was ik helemaal geen
'rechtvaardige'… Maar daarvoor kwam Gods Zoon, Jezus naar
deze wereld. Hij stierf voor mijn zonden en voor die van jullie,
zodat God ons rechtvaardig verklaart en Zijn Zoon aanziet als Hij
naar ons kijkt. Is dat niet geweldig?! Jezus heeft Zijn leven gegeven
aan het kruis, zodat ik samen met jullie voor Hem mag leven! Ook
als ik weet dat we elkaar ontzettend (!) zullen gaan missen en de
afstand in kilometers straks wel heel groot is, we mogen elkaar
toevertrouwen aan onze Heer! Ik wens jullie Gods onmisbare
zegen, liefde, kracht, ondersteuning, bevestiging, vrede, wijsheid,
voorziening… Dat Gods Naam mag worden groot gemaakt en
verheerlijkt mag worden op deze aarde! Hopelijk tot snel
weerziens! P4u en veel liefs, Eu.

Erik Schot
Sinds 3,5 jaar ben ik getrouwd met Michelle. Zij komt uit Maleisië.
We zijn enorm blij met ons dochtertje van bijna 2. Ik werk als
assistent ontwerper op een architectenbureau in Rotterdam.
Ik ben 29 jaar.
Michelle en ik kennen Mart-Jan en Talitha hoofdzakelijk via
christelijke jeugdkampen. Het gemeenschappelijk geloof in Jezus
Christus en daarmee de belangstelling voor Zijn koninkrijk bond ons
samen en heeft onze vriendschap vormgegeven. We houden van
hen en van Joy en Micha. Al lange tijd gaat het me aan het hart dat
er zo veel mensen onbekend zijn met het evangelie van de Heer
Jezus en zonder Hem de eeuwigheid tegemoet gaan. Daarom zijn
we blij dat Mart-Jan en Talitha het zendingsveld opgaan, hoewel
we hen wel zullen missen. Ik ben blij hen te kunnen ondersteunen
met gebed en praktische inzet om zo ook een bijdrage te kunnen
leveren aan Gods werk elders in deze wereld. Michelle staat daarin
achter me. Het is mijn verlangen om de Heer Jezus ook in dit TFT
met trouw en toewijding te dienen.

Rob van Netten
Als docent verpleegkunde op het ROC Zeeland probeer ik jonge
mensen te leren wat goede zorg is. Daarmee zijn veel uren van de
week gevuld. Gelukkig vind ik nog tijd om te zorgen voor en te
genieten van mijn vrouw Mieke en onze vier kinderen.
Mart-Jan en ook Talitha ken ik al heel wat jaren. En dat kennen
gaat verder dan dat we alleen maar kennissen zijn. We mogen al
bijna tien jaren samen jeugdweekenden organiseren in Vlissingen,
waarin we met jongeren over Gods Woord hebben nagedacht.
Mart- Jan en ik hadden soms een andere mening over de uitvoering
van iets. Maar zoals het spreekwoord zegt: ijzer scherpt men met
ijzer. Het mooie van dit alles is dat we altijd weer samen verder
konden. Omdat we één doel voor ogen hebben en dat is dat de
Heer verheerlijkt moet worden! Deze gebeurtenissen maakten dat
we meer leerden over de genade die God in onze levens heeft
gegeven. Ik vind het daarom fijn om Mart-Jan en Talitha, maar ook
hun kinderen, te ondersteunen in het werk wat ze gaan doen in een

