
De ‘Nieuws’ brengt je ongeveer 6 keer per jaar op de hoogte van de dingen die spelen en 
waarvoor je mee kunt bidden en/of danken. 

Deze nieuwsbrief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen. Via de 
website www.2followus.wordpress.com  of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of 
afmelden voor deze nieuwsbrief. 

Neem ook bij andere vragen of opmerkingen gerust even contact op!
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Nog een paar dagen..,  dan gaan we naar Cornerstone!
Ons huis wordt steeds 
leger... verhuisdozen staan 
klaar om naar hun 
bestemming te gaan... een 
beetje gek gevoel bekruipt 
ons... het gaat nu echt 
gebeuren!! 

We zijn heel blij en dankbaar met jullie 
te kunnen delen dat ons huis verhuurd is; 
zoals dat er nu uitziet is dat voor de 
komende 2 jaar! Het was nog best even 
spannend of alles op tijd rond zou komen... 
In deze tijd hebben we mogen oefenen om 
geduld te hebben en de Heer te vertrouwen. 
Lessen die je niet leert als alles ‘vanzelf’ 
gaat. Het is bemoedigend te zien hoe alles 
rond is gekomen! 

En nu zijn we volop bezig met de 
laatste voorbereidingen om naar 
Cornerstone, de bijbelschool in Beugen, te 
gaan. Het is een intensieve tijd, maar ook 
een tijd die we, ondanks alle drukte, niet 

zouden willen missen. Mart-Jan is nog 
gewoon aan het werk bij MCO-Team 
(Mourik) tot en met 10 augustus. Afgelopen 
tijd heeft hij zijn opvolger ingewerkt en op 
dit moment rondt hij de laatste 
werkzaamheden af. Het voelt aan de ene 
kant heel vreemd om het bedrijf achter zich 
te laten en aan de andere kant ziet hij ook 
erg uit naar de tijd die komt. 

We hebben al regelmatig de vraag van 
mensen gekregen hoe het zal gaan met 
onze financiën op het moment dat Mart-Jan 
stopt met werken en we hebben beloofd om 
daar later nog (uitgebreider) op terug te 
komen. In deze nieuwsbrief krijgen jullie 
meer informatie hierover. 

Op het moment dat je deze nieuwsbrief 
leest wonen we al niet meer in Goes! Het 
eerste deel van augustus zijn we in het huis 
van vrienden in Vlissingen, en op 11 
augustus hopen we naar Beugen te 
vertrekken. Joy begint daar op maandag 13 
augustus namelijk al in groep 1 op de 
basisschool. Ze ziet er echt enorm naar 
uit:-). We hebben, net voor de 
schoolvakanties begonnen, met haar 

gekeken in en rond de school en dat was 
een hele leuke en positieve ervaring. Het 
kan haar nu niet snel genoeg gaan! 

Wij hebben in die eerste week de tijd 
om een beetje te ‘settelen’ op ons nieuwe 
plekje, voordat de studie van start gaat op 
20 augustus. We hebben met zijn vieren al 
even gezien waar we op Cornerstone gaan 
wonen. Ook dat was erg leuk! Doordat de 
kids nu weten hoe het er uitziet in ons 
nieuwe huis kunnen ze de verhuizing(en) 
veel beter plaatsen. En ze vinden het 
natuurlijk heel stoer dat ze samen in een 
stapelbed mogen...;-)! 
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MARKUS 16:15 
Ga heen in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen.
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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

6 
Dank mee dat we een TFT 
hebben mogen krijgen! We 
zijn ontzettend blij met Erik, 
Eunice, Rob en Ann-Marie. 
Bidden jullie ook voor hun 
taken?

12 
Bid mee voor duidelijkheid 
over de plek waar we 
uiteindelijk naar toe mogen 
gaan. Wil de Heer dat we 
naar Thailand of dat we naar 
Cambodja gaan?

5 
Er is definitief een plekje voor 
ons vrijgekomen op 
Cornerstone!

11 
Dank mee dat Mart-Jan een 
goede opvolger op zijn werk 
heeft gekregen. Naast het 
feit dat hij de juiste 
capaciteiten heeft zijn wij 
ook erg dankbaar dat het 
een broeder is!

5 
Bid mee voor alle praktische 
zaken die geregeld zijn de 
laatste dagen voor de 
verhuizing naar Cornerstone.

10 
Er zijn mensen die ons huis 
komende tijd huren.

7 
Dank mee voor het 
enthousiasme van Joy en 
Micha over de verhuizing 
naar Cornerstone. Joy heeft 
heel veel zin om naar school 
te gaan!

9 
Bid mee voor de tijd van 
‘settelen’ op ons nieuwe 
plekje op Cornerstone. De 
contacten die er zullen zijn, 
alle veranderingen en de 
start van de studie.

“2 Follow us”! 

Omdat we het erg belangrijk vinden 
dat je actief met ons mee kunt leven, 
bidden en danken zijn we de 
afgelopen tijd bezig geweest met het 
maken van een website. Daarop vind 
je allerhande informatie over wie we 
zijn, waar we zijn, wat we doen, 
enzovoorts. 

Op deze website houden we ook een 
BLOG bij waarvoor je jezelf kunt 
aanmelden. Bij elke nieuwe BLOG die 
we plaatsen ontvang je dan 
automatisch een e-mail en blijf je op 
de hoogte van de actuele stand van 
zaken. Ook willen we op termijn wat 
foto’s en filmpjes met jullie delen.  

We nodigen je uit om snel eens een 
kijkje te nemen op de site. Laat ons 
ook gerust weten wat je ervan vindt! 
Tips ter verbetering zijn altijd welkom!  

www.2followus.wordpress.com 

Cornerstone 
Op maandag 20 augustus start onze 

studie op Cornerstone. Tijdens die studie 
bereiden we ons, samen met een groep 
andere studenten, in een internationale en 
interculturele omgeving voor op ons vertrek 
naar en het leven en werken in Azië. 

Hoe ziet die tijd er ongeveer uit? De 
opleiding kent twee delen. Enerzijds is er een 
stuk theorie, waarbij we kijken naar de 
bijbel, zendingswerk, missiologie, culturen en 
de invloeden daarvan, wereld-godsdiensten, 
en nog veel meer. 

Naast de theorie is er vooral de 
praktijk! In Cornerstone leven we met veel 

culturen door elkaar heen. Iedereen verblijft 
op de campus van Cornerstone en buiten 
lestijden heb je dus alles met elkaar te 
maken; samen werken op Cornerstone, 
samen activiteiten doen. Tot nu toe hebben 
we gehoord dat het een heel intensieve maar 
leerzame omgeving is. We zien er naar uit! 

Joy en Micha oefenen spelenderwijs 
alvast met wat Engelse liedjes, woordjes en 
zinnetjes. Dat levert soms komische situaties 
op, omdat ze vaak nog niet helemaal 
begrijpen wat ze zeggen of zingen :-). Joy 
vroeg pas bij een nieuw woord opeens: 
“Papa, wat betekent dit en is dit nu een 
Nederlands of een Engels woord?” 

Mart-Jan volgt de studie full-time, Talitha 
gedeeltelijk. De ochtenden volgen we de 
diverse lessen en in de middag is er tijd om 
zelf te studeren en een en ander verder uit te 
werken op papier en in de praktijk. 

  
We hebben nu alles nog “van horen 

zeggen” natuurlijk. We zijn heel benieuwd 
hoe we deze tijd als gezin zullen gaan 
ervaren! 

Graag delen we onze eigen ervaringen 
in een volgende Nieuws!

www.cornerstonecollege.eu
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Terugkijken & 

vooruitkijken 
Nu we zo net voor het vertrek naar de 

bijbelschool staan komt de stap dat het echt 
gaan beginnen steeds dichterbij: werk opzij 
zetten, het huis verlaten, en zo nog veel 
meer. Het wordt nu “zichtbaar concreet”, 
ook voor de mensen om ons heen... Niet dat 
de tijd tot nu toe maar “surrogaat” was. We 
hebben juist ontzettend veel geleerd en zijn 
daarom ook heel dankbaar voor deze tijd.  

We willen graag samen met jullie nog 
eens terugkijken hoe de Heer geroepen en 
geleid heeft en met jullie delen hoe we 
graag verder willen gaan. 

Terugkijken 
Allebei hebben we al een 

“zendingskriebel” zolang we het ons kunnen 
herinneren, maar ruim anderhalf jaar 
geleden werden we opnieuw 
geconfronteerd met de vraag: Waar leef je 
eigenlijk voor? Wat zijn je doelen en waar 
span je je voor in? Daarin is niet zo zeer 
een goed of een fout wisten we, als je dat 
wat je doet met en voor Hem doet. Maar het 
is wel belangrijk dat je op die plek bent 
waar de Heer je hebben wil. Op dat 
moment waren we er niet meer zo zeker van 
of we verder moesten gaan daar waar we 
waren. Mochten we doorgaan met dat waar 
we ons afgelopen tijd voor ingezet hadden 
of lag er een andere taak voor ons klaar? 

Dit was echt een zoektocht: bidden, 
lezen, in gesprek zijn met mensen, 
oriënteren op concrete mogelijkheden. We 
hebben in die tijd veel gedacht aan de 

spreuk van Keith Green: 
Verschillende opties zijn in die periode 

de revue gepasseerd. Op wonderlijke wijze 
kwamen we met mensen in contact en 
hielpen zij ons weer door, of mochten we 
door een situatie heen iets leren. 

Uiteindelijk zijn we in contact gekomen 
met OMF en hebben we na een aantal 
gesprekken ook deze optie in de handen 
van de Heer gelegd: 1) Heer, moeten we 
nog wachten of mogen we tot actie over 
gaan? 2) Wilt u echt dat we via OMF naar 
de “volken”, “de einden van de aarde”, 
gaan en dat we niet hier in Nederland 
blijven? 3) Heer, wilt U ons Uw antwoord 
geven door Uw Woord? 

Als we deze zaken helder hadden dan 
zouden we weten welke richting we op 
mochten gaan. Best een spannend gebed... 

De zondag nadat we ‘s avonds deze 
vragen bij de Heer hadden gebracht, heeft 
Hij ons antwoord gegeven. Als ik nu al 
schrijvend terugdenk aan deze zondag ben 
ik nog steeds zo dankbaar voor de 
helderheid waarmee de Heer heeft 
gesproken! We hebben een sprekende God, 
geweldig! 

(1) Deze zondag begon met de tekst uit 
Jakobus 5 vers 16: “Een krachtig gebed van 
een rechtvaardige brengt veel tot stand”.  
Het was alsof de Heer wilde zeggen: “Let 
op!” (2) Bij het ontbijt lazen en zongen we 
Psalm 96:6 “Vertel onder de heidenvolken 
van Zijn eer, onder alle volken van Zijn 
wonderen.” De Heer richtte onze aandacht 
op de heidenvolken. (3) Later die dag kwam 
Markus 16:15 meerdere keren en op 
verschillende manieren binnen: “Ga heen in 
heel de wereld, predik het Evangelie aan 
alle schepselen.” 

Aan het einde van die zondag waren 
we op een evangelisatie-bijeenkomst die 
afsloot met het lied “Heer, U bent mijn 
leven...”. Het sluit af met de woorden: “en 
op duizend wegen zend U ons weer uit, om 
het licht te zijn in Uw koninkrijk”. De Heer 
had voor ons gesproken, wij moesten 
gehoorzamen. 

De tijd daarna heeft de Heer ons keer 
op keer bemoedigd en bevestigd dat we 
deze weg mochten en moeten gaan. We 
denken dan bijvoorbeeld ook aan de plek 
op Cornerstone die we op een heel 
bijzondere manier hebben gekregen. De 
Heer zorgt! 

Vooruitkijken  
En nu gaan we dan bijna naar 

Cornerstone. Spannend, maar we hebben er 
erg veel zin in! We willen ons eerst graag 
voorbereiden op het werk dat we in Oost-
Azië mogen gaan doen. We zijn gegrepen 
door het feit dat zovelen nog nooit van de 
Heer Jezus hebben gehoord. Veel mensen 
hebben geen enkel idee wie de Heer Jezus 
is. “Jezus?? Is dat misschien je broer? Je 
vriend?” Dat raakt ons hart! 

We weten nog niet helemaal naar welk 
land en gebied we toe mogen gaan. 
Thailand en Cambodja zijn de twee landen 
waar we nu voor bidden en over nadenken. 

We zouden graag in een van deze 
beide landen onder de plattelandsbevolking 
willen werken. Inmiddels weten we via OMF 
dat er in beide landen ook mogelijkheden 
zijn. Bidden jullie mee dat we op de plek 
terecht komen die de Heer voor ons heeft? 

We zijn heel benieuwd naar wat gaat 
komen. We weten het simpelweg niet 
precies. Welke mensen gaan we ontmoeten, 
welke situaties komen we tegen, hoe zal het 
gaan met de kinderen?  

Wat we wel weten is dat de Heer, die 
ons tot hier heeft geleid, ook verder zal 
leiden. Dat is waar we helemaal op willen 
vertrouwen. 

De dagtekst die we kregen toen ik aan 
dit stuk bezig was is: “Offer Gode lof en 
betaal de Allerhoogste uw geloften; roep 
Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u 
redden en gij zult Mij eren.” (Psalm 
50:14-15) Dat geeft mooi aan hoe we tegen 
de toekomst aan kijken: we willen Hem eren, 
Hem dienen, en helemaal op Hem 
vertrouwen. 

Afhankelijk van Hem 
Voor elk werk dat we doen weten we 

dat we helemaal afhankelijk zijn van God. 
Hij is de Enige die kan zorgen dat plannen 
slagen, Hij is degene die ons inzet in Zijn 
grote plan. De Heer vraagt van ons 
beschikbaarheid, bereidwilligheid, 
gehoorzaamheid, trouw. Van Hudson Taylor 
werd gezegd: “Hij bad alsof alles van zijn 
gebed afhing, en hij werkte alsof alles van 
zijn werk afhing”. Afhankelijk zijn van de 
Heer en verantwoordelijk bezig in Zijn 
koninkrijk, dat willen wij graag leren en op 
deze manier achter de Heer Jezus aangaan. 

De komende tijd zullen er veel dingen 
gaan veranderen. Daarvoor willen we jullie 
graag vragen mee te bidden. 

We zullen, samen met nog veel 
anderen, in een “community” gaan leven. 
We weten niet hoe we dat gaan ervaren. 
We horen wel van veel mensen dat dit de 
nodige “leermomenten”;-) met zich 
meebrengt! 

We zullen de komende periode ook op 
geestelijk vlak worden uitgedaagd. Waar 
moeten we pal voor staan, welke 
zienswijzen zijn ook mogelijk en wat mogen 
en moeten we daarvan leren? We willen 
graag vast staan in Gods Woord.  

Op mijn werk heb ik (Mart-Jan) mijn 
ontslagbrief ingeleverd. Dat was voor mij 
wel een vreemd moment. Concreet betekent 
dit dat we vanaf de tijd dat we naar de 
bijbelschool gaan geen vast inkomen meer 
hebben. We willen ook hierin op de Heer 
vertrouwen. Hij zal ook dit goed maken. 

De komende periode zal ook een 
periode zijn van een stuk “losmaken” van 
familie en vrienden. Natuurlijk zijn we niet 
van de wereld af, maar het zal allemaal wel 
veranderen. We zullen elkaar minder vaak 
zien en zeker ook voor de kinderen kan dit 
lastig zijn. Bestaande vriendschappen zullen 
toch anders worden en er zullen nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Bidden jullie ook 
voor dit relationele aspect? 

Maar mijn God zal u, 
overeenkomstig Zijn rijkdom, 

voorzien van alles wat u nodig 
hebt, in heerlijkheid, door Christus 

Jezus 
Filippenzen 4:19

“Wees geïnspireerd, wees 
geïnformeerd, wees beschikbaar en 

verwacht een open deur. 
Als een deur opengaat, 
ga die dan binnen.” 



Wat praktische 
gegevens op een rij 
------------------------------------------------------------------------------- 

Ons adres per 11 augustus 2012: 

Cornerstone College 
Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Hagelkruisstraat 19 
5835 BD Beugen 

@: amvdmaas@me.com 
T:  06-12832726 
W: www.2followus.wordpress.com 

 

     TWITTER             FACEBOOK 

------------------------------------------------------------------------------- 

Als je ons financieel wilt ondersteunen 
kan je gift worden overgemaakt 
worden op het volgende 
rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI): 
93.17.01.139 
O.v.v. Gift Mart-Jan & Talitha 

IBAN:	 NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC:	  SNSBNL2A 

ThuisFront Team 

Contactpersoon: 

Rob van Netten 
Fortrapastraat 4 
4431 BW s’-Gravenpolder 

T: 0113-316860 
@: rmvannetten@hetnet.nl

Van het TFT... 
Zoals Mart-Jan en Talitha beloofd 

hebben, willen we als TFT graag wat meer 
informatie geven over de financiën. De tekst 
van de vorige pagina uit Filipenzen 4 heeft 
Mart-Jan en Talitha en ons als TFT de 
afgelopen tijd een aantal keer voor de 
aandacht gestaan. 

God voorziet in de behoeften van Zijn 
kinderen en Mart-Jan en Talitha zijn Zijn 
kinderen. Voor zover het financiën betreft 
heeft Hij in het verleden voorzien door 
Mart-Jan een goed betaalde baan te geven. 
Nu is de tijd gekomen dat deze vaste bron 
van inkomsten wegvalt. God zal nu op een 
andere manier Zijn woord gestand doen. 
Daar twijfelen we niet aan en dus hoeven 
we ons daar ook niet bezorgd om te maken. 

Het ligt voor de hand dat God anderen 
van Zijn kinderen gaat inzetten om Zijn 
beloften waar te maken. Dat is wat de Bijbel 
aangeeft, o.a. in datzelfde hoofdstuk 
Filipenzen 4. Daar wordt iets zichtbaar van 
het geluk deel uit te maken van Gods 
familie, de blijdschap van het geven aan 
medechristenen en de zegen zowel voor de 
gever als voor de ontvanger. 

We willen jullie daarom vragen samen 
met God te overwegen welke rol Hij hierin 
voor jullie heeft weggelegd. Een prachtig 
vers in dit kader is Filipenzen 4 vers 17: “niet 
dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht 
die rijkelijk op uw rekening komt.” 

Door Mart-Jan en Talitha in het gebed 
en financieel te ondersteunen kom je ook 
zelf in contact met God, want het gebed is 
uiteraard tot God gericht, maar ook je gift is 
in de eerste plaats een offer aan God. Mooi 
toch?

 

Om jullie een beeld te geven van de 
kosten voor de komende jaren willen we wat 
getallen noemen: 

Voor de “Cornerstone-tijd” (2012-2013) 
komt dit grofweg neer op 20.000 euro. 
Voor iets meer dan de helft betreft dit 
studiekosten (inclusief kost en inwoning), 
verder kun je denken aan kosten voor Joy 
en Micha, ziektekosten, reiskosten en nog 
een deel overige kosten.  

Als Mart-Jan en Talitha daadwerkelijk 
op het zendingsveld zijn, zullen de kosten 
hoger liggen: zo’n 32.000 euro op 
jaarbasis. Misschien verbaast dit sommigen, 
want “de mensen daar moeten toch ook met 
een paar centen rond komen?” Ook hier is 
(taal)studie een grote post en daarnaast nog 
de kosten voor onderwijs voor Joy en 
Micha. Reiskosten zullen uiteraard ook een 
stuk hoger komen te liggen. 

Er is onlangs een rekeningnummer 
geopend bij stichting Nehemia (zie 
hiernaast). Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting. 

We hopen jullie hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben, maar vragen zijn 
altijd welkom natuurlijk. In vertrouwen op 
God zien we met elkaar de toekomst 
tegemoet. 

Vriendelijke groeten van het TFT!
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