
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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We zijn op Cornerstone.., en zo zien we er volgens Joy uit:-)
Inmiddels wonen we hier 
alweer 10 weken! 
Woorden die kort onze 
gedachten omschrijven: 
gaaf, intensief, erg 
leerzaam, vermoeiend, 
dankbaar, gevarieerd, 
mooie relaties... 

Vrijdag 12 augustus was Mart-Jans 
laatste werkdag en zaterdag de 13e 
kwamen er twee bussen voorrijden om ons 
te helpen verhuizen van Vlissingen naar 
Beugen. We dachten dat we niet zoveel  
spullen meer over hadden, maar als je dan 
alles weer even in handen hebt...:) 

De verhuizing is erg goed gegaan. We 
hebben een goede en veilige reis gehad en 
zijn dankbaar voor alle hulp, zeker ook bij 
het naar boven sjouwen van de spullen. Drie 
trappen op... (Dank Arjan en Erik!) We zijn 
erg blij met het plekje dat we hebben 
gekregen. Het zijn twee leuke en gezellige 
zolderkamers. Een daarvan hebben we 

ingericht voor de kinderen: ze kunnen er 
heerlijk spelen en hebben een ‘stoer’ 
stapelbed gekregen. Onze kamer heeft een 
kleine gezellige zithoek en een 
slaapgedeelte. De keuken en de badkamer 
delen we met twee andere studenten. 

De eerste week hebben we gebruikt om 
een beetje te ‘settelen’. Er waren duizend-
en-een dingen die moesten gebeuren: van 
inschrijven in de gemeente Boxmeer tot het 
vinden van wat tijd om wat tot rust te komen. 
In deze week is Joy voor het eerst naar 
school gegaan. Ze vindt het er erg leuk! 

Na deze eerste week was er een leuke 
oriëntatieweek en daarna zijn we officieel 
gestart met de studie. Hierin worden we 
uitgedaagd om mee te denken, dingen 
(opnieuw) te doordenken, om ons af te 
vragen wat iets nu echt betekent en hoe we 
dat in de praktijk mogen toepassen. We 
merken dat Cornerstone echt een ‘missie-
gerichte’ bijbelschool is: je hebt natuurlijk de 
theorie nodig maar het gaat om de 
voorbereiding op en het bezig zijn met het 
werk in in de praktijk en op het veld. Het is 
een zegen om hier te mogen zijn! 

Dank voor jullie gebeden tijdens deze 
eerste tijd op Cornerstone! Het wennen 
kostte (en kost) best veel energie maar het 
gaat erg goed tot nog toe. We voelen ons al 
aardig ‘thuis’, hoewel de hoeveelheid aan 
nieuwe indrukken het ook een periode best 
even pittig maakte voor ons alle vier. We 
hebben het gevoel dat we de eerste routine 
nu een beetje te pakken hebben. 

Qua vakken die we krijgen kun je 
denken aan missiologie, evangelisatie, 
bijbeluitlegkunde, theologie, enz. Elk vak 
heeft een directe link naar ‘missie’. 

Vervolg op bladzijde 2 >>>
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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

15 
Dank mee dat Joy en Micha 
een goede start op school 
hebben. Ze maken vriendjes 
en vriendinnetjes en leren al 
veel Engelse woordjes en 
liedjes. Erg leuk!

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?

11 
Het loopt lekker op mijn 
‘oude’ werk bij MCO-Team, 
Jasper (mijn opvolger) pakt 
het goed op en ik hoor fijne 
geluiden van de 
medewerkers.

16 
Dank mee voor de fijne dag 
met ons TFT op Cornerstone. 
Ook hebben we veel 
familiebezoek gehad toen 
Mart-Jan zijn verjaardag 
vierde. Het was fijn om 
iedereen weer even te zien!

13 
Bid mee voor de ‘local 
ministry’ die we allebei 
mogen doen. Talitha werkt 
mee met ‘Huis op de muur’ 
en Mart-Jan werkt met 
‘CHAP’.

17 
Joy & Micha hebben het erg 
naar hun zin op hun ‘school’. 
Ze zien allebei Cornerstone 
als hun ‘thuis’. Dat maakt ons 
blij en dankbaar!

9 
Dank mee dat we ons goed 
hebben kunnen voorbereiden 
op Cornerstone en dat we 
het erg naar ons zin morgen 
hebben op de bijbelschool.

14 
Bid mee dat we een goede 
balans mogen houden tussen 
inspanning en ontspanning. 
Het leven op Cornerstone is 
best heel intensief.

7 
We mogen nog steeds met 
mensen delen hoe groot de 
Heer is en wat Hij doet! Daar 
zijn we erg dankbaar voor.

En wat betekenen al 
die cijfers bij ‘Gebed’? 

Al regelmatig hebben we deze vraag 
gekregen. We hebben zelfs even 
overwogen om er een prijsvraag van 
te maken:-) 

Het idee is dat we willen bijhouden 
welke gebedspunten we ingebracht 
hebben en wanneer deze, op wat 
voor wijze dan ook, ‘verhoord’ zijn. 
We geloven dat de Heer onze 
gebeden hoort en er ook iets mee 
doet. Door dat bij te houden en te 
nummeren kunnen we dat gemakkelijk 
zichtbaar maken. 

Over gebed gesproken: we hebben 
naast de gewone ‘Nieuws’ ook een 
gebedsbrief. Deze versturen we 
tussen de gewone ‘Nieuws’ door. Als 
je graag meer betrokken wilt zijn en 
specifiek wilt meebidden, kun je je 
opgeven voor deze gebedsbrief door 
hier te klikken.

Vervolg van bladzijde 1 >>> 

Naast deze vakken is er ook veel 
aandacht voor persoonlijke vorming. We 
hebben een persoonlijke mentor / coach en 
maken deel uit van een ‘local ministry’. We 
vinden het erg gaaf om te mogen leren van 
mensen die stuk voor stuk jaren ervaring op 
het zendingsveld hebben. De ‘local ministry’ 
helpt ons om de dingen die we leren gelijk in 
de praktijk te brengen. 

Misschien is het goed hierover even iets 
meer te vertellen. Er zijn verschillende 
‘ministries’: een gebedsgroep die bidt voor 
alle mensen op Cornerstone en de taken die 
zij daar hebben, een kinderclub met kinderen 
uit de buurt, een engelse les voor inwoners 
van Beugen, het werken onder prostituees 
(met Huis op de muur) en prostituanten in 
Nijmegen (met CHAP), het bezoeken van 
gevangenissen en vluchtelingenkampen in de 
omgeving. Elke student maakt deel uit van 
een ministry. 

Omdat prostitutie een groot probleem is 
in Thailand en Cambodja, en we ons richten 
op deze landen, hebben we ervoor gekozen 
om deel uit te maken van de volgende 
bediening: Mart-Jan gaat eens in de 2-3 
weken mee met een team van CHAP en 
Talitha met het team van Huis op de muur . 
We hopen ons op deze manier iets voor te 
kunnen bereiden op deze duistere wereld 
waar we waarschijnlijk nog veel mee te 
maken krijgen. De culturen zijn verschillend 

maar de beschadigingen die mensen 
oplopen zijn min of meer gelijk. Het hart van 
de Heer Jezus gaat uit naar deze mensen! 
Inmiddels zijn we allebei gestart met dit 
werk. Het is best heftig en we zijn dankbaar 
te merken dat het echt gedragen wordt door 
gebed. Bidden jullie mee voor bescherming, 
kracht & wijsheid om dit werk te kunnen 
doen? 

We zijn afgelopen tijd ook op zoek 
gegaan naar een gemeente waar we 
komend jaar naar toe zouden kunnen gaan. 
We wilden graag een gemeente bezoeken 
die aansluit bij de basis die we vanuit onze 
thuisgemeente hebben meegekregen. Beugen 
en omgeving zijn erg Rooms Katholiek en de 
dichtstbijzijnde christelijke gemeenten zijn op 
ongeveer een half uur afstand.  

Nadat we bij verschillende gemeenten 
zijn geweest hebben we besloten dat we ons 
voor dit jaar aansluiten bij de Bron, een 
christelijke gemeente in Eindhoven. Deze 
gemeente is wel wat verder rijden maar 
praktisch gezien toch handig omdat er twee 
diensten aan elkaar zijn. Tijdens de tweede 
dienst is er een leuke kinderclub voor Joy en 
Micha waar ze met veel plezier naar toe 
gaan. We herkennen ons in de identiteit en 
visie en voelen ons er echt welkom. We 
hopen dat we daar een fijne en gezegende 
tijd mogen hebben en ook tot een zegen 
mogen zijn.
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Wat praktische 
gegevens op een rij 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ons adres: 

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

@: amvdmaas@me.com 
T:  06-12675497 
W: www.2followus.wordpress.com 

 

     TWITTER             FACEBOOK 
------------------------------------------------------------------------------ 

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

Stichting Nehemia (ANBI): 
93.17.01.139 te Ommen 
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

Ik ga naar school! 
“ehhm, op de woensdag ga ik met de 

fiets naar de Scapino, en zo gaat ik ook 
naar mijn school. Op school heb ik twee 
juffen; juffrouw Ans en juffrouw Maaike. Ik 
heb ook nog juffrouw Lidwien en juffrouw 
Mout. De juffen zijn allemaal erg lief en ze 
zijn allemaal bij mij in de klas. Dat zijn dus; 
een, twee, drie, vier juffrouw, en als ik er 
eentje bij doe zijn het er vijf, maar die is er 
niet. En dat is echt leuk want ik ben net 
nieuw op school. 

Op school doen we heel veel, we doen 
knutselen en spelen en gymmen en buiten 
spelen. Met gymmen heb ik nieuwe 
gymschoenen. Als ik ga knutselen ga ik 
bijvoorbeeld poppetjes maken en een 
stikker schrijven soms. Met gymmen ga ik 
bijvoorbeeld op het klimrek en dan moeten 
we klimmen, en dan doen we geen kleed 
meer want anders val je van de trap. We 
deden ook wel eens een spelletje met een 
bewaker en dat Robin en Anina ons gingen 
pakken als we gingen weglopen. 

Ik heb ook wel vriendinnetjes op 
school. Dat zijn Tamar en Daniella. Zijn zijn 
vriendinnen omdat ik Daniella en Tamar lief 
vind. En op Cornerstone is Manuel mijn 
vriendje. Manuel gaat wel naar school 
maar dat is de ‘play-room’ van 
Cornerstone. Nu is het kinderboeken-week 
en er was ook een piraat op school die een 
slok neemde, ja, en dat die daar uit drinken 
ging. En ik weet niet waarom die dat deed. 
Verder ging die piraat nog boeken in een 
kist doen, dat was de schat. En de piraat 

ging ook nog dingen voorlezen en wij 
gingen in een boot op het podium. 

De school in Beugen is gewoon in het 
Nederlands maar op Cornerstone ga ik ook 
nog naar school. Daar leer ik op vrijdag 
middag hoe ik Engels moet praten. Ik kan 
nu bijvoorbeeld “good-afternoon”, “good-
morning” en “good-evening” zeggen. Ik 
krijg les van Laura en die woont bij ons in 
de buurt op Cornerstone. 

Papa brengt mij vaak op de fiets naar 
school en dat is leuk want dan mag ik soms 
op het zadel en dan gaat papa achterop. 
Dat is zo leuk omdat ik dan voorop zit en 
dan kan ik alles lekker goed zien. Zo nu is 
het genoeg. 

Groetjes van Joy.” 
 

 

Wij zijn erg blij dat het goed gaat met 
Joy en dat ze leuk heeft op school. Elke 
morgen heeft ze zin om weer te gaan! 

Volgende keer hoopt Micha iets aan 
jullie te vertellen over ‘zijn school’ :-) 

Het is leuk en bemoedigend om te zien 
hoe snel Joy en Micha allebei hun plekje 
hier op Cornerstone hebben gevonden en 
hoe ze er genieten! Hoewel ze ‘Goes’ nog 
niet vergeten zijn is dit voor hen helemaal 
hun ‘thuis’. 

 
***

Onderweg naar  de 

school van Joy!
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