
De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 6 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de 
dingen die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief 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 en vind je ook informatie over de gebedsbrief die 
we regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!’13-1
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Spring Mission - Galicia, Spanje
In april zijn wij 3 weken op Spring 
Mission (stage) geweest naar Galicia, 
een gebied in het noord-westen van 
Spanje. We hebben daar een erg leuke 
en ook ontzettend leerzame tijd gehad. 
Tijdens deze periode hebben we een 
BLOG bijgehouden op onze website 
(inclusief veel foto’s). Als jullie hierop 
kijken krijgen jullie een goed beeld van 
onze belevenissen in Spanje. 

We bezochten verschillende jonge en 
oudere gemeenten en keken mee 
‘achter de schermen’ of hielpen mee 
met diverse activiteiten. Een voorbeeld: 

“Op woensdagmorgen waren we al 
aan het bidden geweest, samen met 
een paar locale zendelingen. Bidden 
voor de stad Ribadeo en bidden of de 
Heer harten wilde voorbewerken zodat 
er mensen open zouden staan voor het 
evangelie… 
 
“Ik vond dat mooi. We zochten een 
hoge plek op waar we de stad konden 
overzien en zodoende heel goed de 

plek voor ogen hadden waar we voor 
baden.” 
 
Die donderdagmiddag gingen we de 
stad in om te evangeliseren. Gitaar, 
cajon, en traktaten mee en op stap. In 
het park zijn we maar gewoon 
begonnen met het spelen van een 
aantal songs. Best een beetje spannend 
maar eenmaal bezig was het ook 
gewoon erg leuk! De jongelui, 12-18 
jaar ongeveer, leken het eerst een 
beetje vreemd te vinden, maar al snel 
waren ze toch wel geïnteresseerd. Op 
de uitnodiging kwamen er een aantal 
dichterbij om naar het getuigenis van 
Alke te luisteren (de man van het gezin 
waar we mee op Spring Mission zijn). 
Echt mooi om gewoon eenvoudig te 
delen wat de Heer heeft gedaan in 
onze levens. Na het getuigenis gingen 
een paar mensen weg, maar een 
aantal anderen bleven praten. Gaaf 
om oprechte interesse te zien bij deze 
jongelui. Doordat we songs zongen die 
ook in verschillende talen beschikbaar 
zijn, merkten we ook dat we weinig last 

hadden van de taal-barrière. We 
leerden elkaar als team daardoor op 
een nieuwe manier kennen.  
 
Op vrijdag dag gingen we terug om 
opnieuw contact te leggen met de 
jongelui. Helaas ze waren er niet. 
Waarschijnlijk omdat de vrijdagavond 
een uitgaansavond is. Wel waren er 
wat andere mensen, maar die hadden 
niet veel interesse. We speelden even 
wat nummers, deelden wat traktaten uit 
en besloten toen naar de andere kant 
van de weg te gaan. 
 
Lees verder op bladzijde 2 >>>

Isaiah 26:3-4 
You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, 
because he trusts in you. 
Trust in the LORD forever, for the LORD, the LORD, is the Rock eternal.
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>>> Vervolg van bladzijde 1 
 
Daar was namelijk een grote speeltuin 
vol met kinderen! Als om 5 uur de 
school uit gaat, stroomt deze plek vol. 
Ook zie je daar veel van de ouders. 
Een gezellige boel.  
 
We begonnen te spelen en voor we 
het wisten stonden er tientallen 
kinderen rond ons heen. Dat was 
leuk! En toen we hen stoepkrijt gaven, 
iets wat ze in Spanje niet kennen, 
ging het helemaal leuk! De kinderen 
hadden veel plezier, de ouders 
stonden erbij te kijken en te genieten. 
We deelden traktaten uit en de lokale 
zendelingen spraken met 
verschillende ouders. Veel van deze 
mensen hebben het traktaat 
meegenomen. Bidden jullie mee dat 
het zaad dat gestrooid is, mag 
ontkiemen en zal gaan groeien? 
 
Met de kinderen hebben we liedjes 
geleerd (met gebaren!) en spelletjes 
gedaan. Zo hadden we twee lijnen 
getekend en daartussen, zo vertelden 
we hen, zat een groot ravijn. De 
vraag was of ze er over het ravijn 
konden springen. De een na de ander 
ging het proberen maar het lukte 
natuurlijk niet. De lijnen stonden 
(expres) te veel uit elkaar. Toen 
hebben we heel eenvoudig een kruis 
getekend over het ravijn en de 
kinderen uitgelegd dat er door het 
kruis een relatie met God kan 
ontstaan. Door het werk van de Heer 
Jesus is er vergeving van zonden 

mogelijk. We hebben er echt van 
genoten om zo met de kinderen om te 
gaan. 
 
Joy en Micha hebben zich ook prima 
vermaakt. Micha had gelijk een 
aantal Spaanse voetbal-kameraadjes. 
Hij heeft zich helemaal uitgeleefd:) 
Taalbarrière? Dat woord kent hij niet. 
 
Toen we vandaag terugkwamen 
hebben we weer muziek gemaakt en 
gekeken of de kinderen er weer 
waren. Na ongeveer 15 minuten 
kwamen er weer een paar aanrennen 
die het ‘spel-met-het-kruis’ nog eens 
wilden doen. Ze wilden nog eens 
proberen of ze er echt niet over 
konden springen En ook wilden ze 
‘Mijn God is zo groot, zo sterk en zo 
machtig’ (in ‘t Spaans) graag nog 
eens zingen, uiteraard met de 
gebaren erbij. Gaaf toch? 
 
Ons gebed is dat deze 
kinderen in ons iets van de 
Heer Jezus hebben gezien en 
dat ze door de zendelingen 
die daar werkzaam zijn 
verder kunnen praten en 
ontdekken wie de Heer 
Jezus is. We zouden het 
heel gaaf vinden om over 
een tijdje te horen dat ze 
de Heer Jezus hebben 
aangenomen. 
 
Morgen gaan we naar 
Lugo, een plaats hier 
ongeveer een uur rijden 

vandaan. We krijgen daar een 
nieuwe plek om te ‘wonen’ voor zo’n 
5 dagen. We hopen daar weer te 
gaan evangeliseren en mee te 
draaien in de projecten die ze in de 
kerk hebben. Bidden jullie mee?” 
 
Daarnaast was het een hele goede 
ervaring om als gezin op reis te zijn. 
Omdat we verschillende plekken 
bezochten moesten we verschillende 
keren inpakken, reizen, uitpakken, 
settelen, inpakken, nieuwe mensen 
ontmoeten, contacten leggen en weer 
afscheid nemen en verdergaan: 
allemaal best intensief. Zoals alles 
heeft ook dit twee kanten, want het 
was ook ontzettend mooi om mensen 
te ontmoeten die passie hebben voor 
het evangelie en dat op allerhande 
manieren handen en voeten geven. 
Bemoedigend, inspirerend en 
prikkelend! We hebben veel om over 
na te denken.

Galicia



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

Ons adres (tot 8 juli 2013) 

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 
kun je je gift overmaken 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

Heel regelmatig krijgen we de vraag: 
“En? Weten jullie al waar jullie naar toe 
gaan na de Bijbelschool?” Daar kunnen 
we nu antwoord op geven! We gaan 
ons voorbereiden om naar Cambodja 
te gaan! 

Door de tijd heen is dit land op 
verschillende manieren steeds weer 
onder onze aandacht gekomen zonder 
dat we daar bewust naar zochten. Ook 
merk(t)en we hoe ons hart steeds meer 
gaat leven voor dit land. Stap voor stap 
werden vragen beantwoord en werden 
dingen helder. Het voelt wat vreemd om 
dit proces zomaar in een paar zinnen 
op te schrijven. We zijn blij en rustig nu 
de knoop is doorgehakt, hoewel we het 
ook wel spannend vinden natuurlijk.  

Het is geen kleine stap en er zijn veel 
consequenties aan verbonden, voor 
onszelf, maar ook voor familie en 
vrienden, broeders en zusters. De 
contacten zullen straks toch heel anders 
zijn. Net als jullie zijn ook wij erg 
benieuwd zijn naar de tijd die voor ons 
ligt. 

Hoe ziet het traject er de komende tijd 
dan ongeveer uit? Alles is natuurlijk een 
D.V., maar zo weten jullie toch een 
beetje wat komen gaat. 
 
We hopen begin juli dit jaar de 
bijbelschool af te ronden. Daarna 

hebben we wat tijd om, na een intensief 
jaar, even bij te tanken en gaan we 
ons, samen met ons TFT, voorbereiden 
om in november als gezin naar Azië te 
vertrekken. Denk hierbij aan het 
regelen van de benodigde papieren 
(bijv. visa), gesprekken met OMF-NL en 
Cambodja, het verder voorbereiden 
van (en met) de kinderen, een 
financieel plan opstellen, een medische 
keuring, mogelijke inentingen, 
Cambodja als land beter leren kennen 
(de geschiedenis, de bevolking), 
enzovoorts. Genoeg te doen dus! 

Joy zal de eerste maanden van het 
nieuwe schooljaar nog in Nederland 
naar school gaan. Zoals het er nu 
uitziet zal dit waarschijnlijk in Zeeland 
zijn. Ze weet al precies dat ze in juli 
(met haar verjaardag) niet meer in 
Beugen op school zal zijn, en ze 
herinnert ons er dan ook regelmatig 
aan dat ze haar verjaardag nog wel 
daar wil vieren. Of we dat maar even 
met de juf willen regelen want dan mag 
ze tracteren en op de juf haar stoel 
staan :-)!! 

Als alles volgens plan verloopt zullen 
we in november naar Singapore gaan 
om daar een drie-weekse training te 
volgen bij OMF-International. Deze 
training is een voorbereiding op de 
taal- en cultuurstudie die we in Phnom 
Pehn (de hoofdstad van Cambodja) 

zullen gaan volgen. 

Lees verder op bladzijde 4 >>>

Een volgende stap: op naar Cambodja!
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>>> Vervolg van bladzijde 3  

Tegelijk kunnen we de mensen van 
OMF-International wat beter leren 
kennen dan alleen via e-mail. Allerlei 
dingen komen daar aan bod: Waar 
moet je specifiek op letten in dit land? 
Met wie moet je contact opnemen 
voor medische vragen? Wie kan je 
verder op weg helpen met de 
scholing voor de kinderen? 
Enzovoorts… 

Begin december reizen we dan door 
naar Phnom Penh in Cambodja om 
daar (gemiddeld) een jaar de taal- 
en cultuurstudie te volgen. Tijdens dit 
jaar zullen we ook betrokken zijn bij 
het werk dat daar gebeurd. Op die 
manier leer je het snelst. Tijdens onze 
Spring Mission in Spanje realiseerden 
we ons opnieuw welke cruciale rol de 
taal speelt! Wil je echt met mensen in 
contact komen moet je hun taal 
(kunnen) spreken. Joy zal in die 
periode naar een internationale 
school gaan, en Micha zal daar 

waarschijnlijk instromen als hij in 
maart 4 jaar wordt. In de toekomst 
hopen we hen ‘home-schooling’ te 
geven. 

Waar we na dit jaar precies terecht 
zullen komen weten we nog niet. Wel 
weten we dat de Heer dat op Zijn tijd 
wel duidelijk zal maken, net zoals Hij 
dat bij alle stappen tot nu toe heeft 
gedaan. Daar vertrouwen we op. 
Ons hart ligt op dit moment het meest 
bij de plattelandsbevolking, waar 
nog heel weinig christenen zijn. We 
willen graag deze mensen bereiken 
met het evangelie, hen helpen 
groeien, zodat ook zij weer met het 
evangelie kunnen uitreiken naar 
anderen. 

We zijn dankbaar voor jullie 
betrokkenheid en willen jullie graag 
vragen samen met ons op te blijven 
trekken voor dit werk en deze tijd van 
verdere voorbereiding. Gelukkig 
weten we dat veel van jullie dat al 
doen en daar zijn we heel blij mee!  

We proberen jullie steeds voldoende 
informatie te geven en ook de dingen 
waarvoor jullie mee kunnen bidden 
of danken. Een heel aantal van jullie 
ontvangen onze gebedsbrief 
inmiddels. Ook in de financiën zijn 
we afhankelijk van de Heer. Hij heeft 
tot nu toe voorzien en daar zijn we 
Hem en jullie erg dankbaar voor. 
Voor de tijd op het veld is er een 
aanzienlijk hoger budget dan dat dat 
nu is. We willen erop vertrouwen dat 
de Heer ook hierin zal voorzien. 
Mochten jullie hier meer over willen 
weten dan kunnen jullie contact 
opnemen met onze penningmeesters. 

We zijn heel dankbaar dat jullie met 
ons meeleven! We houden jullie op 
de hoogte. 

Zijn er vragen, stel ze gerust!

Gebed 
JAKOBUS 5:16 

Een krachtig gebed van 
een rechtvaardige 
brengt  veel tot stand. 

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? 

Dank Gebed Verhoord

We zijn dankbaar voor een 
hele goede en leerzame tijd 
in Spanje als gezin en ook 
voor de veilige thuiskomst na 
bijna 5000 km reizen!

Bid mee voor de 
voorbereidingen: afronden 
van de studie, regelen van 
papieren (visa), scholing Joy, 
de contacten met OMF, de 
medische keuring, financiën. 
Het is een drukke tijd. Bid dat 
we geen dingen over het 
hoofd zullen zien.

Mooie gelegenheden om 
contacten te bouwen tijdens 
de Spring Mission in Spanje 
en de gelegenheid om elkaar 
te dienen en van en met 
elkaar te leren. 

We zijn blij dat we ons nu 
(verder) mogen gaan 
voorbereiden om D.V. eind 
van dit jaar naar Cambodja 
te gaan.

Bid mee voor Joy en Micha 
en voor wijsheid  in de 
opvoeding en de bijzondere 
situatie waarin ze zijn. We 
willen hen graag op een 
goede manier voorbereiden, 
begeleiden en meenemen in 
dit proces.

We hebben nu meer 
helderheid over het 
vervolgtraject en daar zijn 
we blij mee.

Begin dit jaar zeiden onze 
huurders onverwachts de 
huur op per 1 maart. 
Gelukkig hebben we 
aansluitend nieuwe huurders 
gevonden die inmiddels met 
veel plezier in Goes wonen!

We zoeken nog woonruimte 
voor 11 t/m 31 augustus 
(week 33 t/m 35), het liefst 
in Middelburg of omgeving 
(i.v.m. het schoolgaan  van 
Joy).

Nieuwe huurders voor ons 
huis waar we goed contact 
mee hebben.

Dank voor familie, vrienden 
en alle mensen die om ons 
heen staan. Dit maakt ons 
heel dankbaar!

Bid mee voor familie, 
vrienden en alle mensen die 
dicht bij ons staan. Ook voor 
hen gaat er veel veranderen. 

De Heer voorziet steeds in 
wat nodig is en wijst stap 
voor stap de weg.



Van ons Thuisfront Team...
Als TFT zijn we bemoedigd als we 
zien hoe God de afgelopen tijd 
Mart-Jan en Talitha duidelijkheid 
gegeven heeft bij elke beslissing die 
genomen moest worden, zodat zij 
altijd met overtuiging hebben 
kunnen handelen. De toekomst is 
vaak nog onzeker, maar de 
eerstvolgende stap werd telkens op 
tijd duidelijk en dat geeft rust. Hun 
en ons geloof groeit daardoor. 
 
In deze nieuwsbrief leest u hoe de 
ontwikkelingen min of meer in een 
stroomversnelling raken. Het vertrek 
naar de andere kant van de wereld 
komt nu snel dichterbij. Het voelt als 
een groot avontuur te beseffen dat 
Mart-Jan en Talitha straks, met hun 
twee blonde schatten, 
daadwerkelijk een nieuw bestaan 
tegemoet gaan en al het andere 
achter zich laten. Zelf voelen ze dat 
uiteraard het meest, maar ook bij 
ons als TFT landt er iets van het 
besef dat zij volledig van God afhankelijk zijn. 
 
Nu geldt dat voor ieder kind van God, maar wij thuisblijvers hebben vaak zoveel 
'zekerheden' om ons heen, dat het opeens een avontuur wordt als dat allemaal 
wegvalt. Tegelijk weten we dat er geen grotere zekerheid bestaat dan in de 
afhankelijkheid van God. Absoluut geen reden tot bezorgdheid dus, want God zal 
niet falen. 
 
Wel zien we het als onze taak u te informeren. Het is mooi te merken dat er een 
groeiende groep mensen om Mart-Jan en Talitha met Joy en Micha heen staat, die 
hen ondersteunt met belangstelling en gebed, maar ook financieel. Mart-Jan en 
Talitha praten u bij in deze nieuwsbrief wat dank- en gebedspunten betreft. Wat 
financiën betreft zijn ze wat terughoudender. 
 
Het is best een zoektocht voor ons om gezond met dit onderwerp om te gaan. Het 
spreekt ons geen van allen aan om over 'afhankelijkheid van God' te praten en 
tegelijk met acceptgiro's te wapperen. Toch willen we het punt van financiën concreet 
naar voren brengen, want we hebben gemerkt dat een aantal van u graag 
geïnformeerd wordt over wat nodig is, omdat dat helpt in de overwegingen. 
 
Van hen die Mart-Jan en Talitha ondersteunen zijn er die graag van tevoren een 
toezegging doen voor een periodieke gift. Dit sluit aan bij de vraag van OMF, de 
organisatie waarmee Mart-Jan en Talitha samenwerken. Vanuit de ervaring met 
andere werkers en vanwege het feit dat OMF straks ook verantwoording wil nemen 
voor Mart-Jan en Talitha als zij op het veld zijn, wil zij graag dat het financiële 
plaatje vóór vertrek voor ten minste 80% rond is. 
 
Voor de mensen die een toezegging voor een periodieke gift zouden willen doen is 
er een concreet overzicht met het benodigde budget en verdere informatie 
beschikbaar bij de penningmeesters. Voelt u zich vrij om hiernaar te informeren. Wij 
als TFT hebben dan gelijk de mogelijkheid u (beter) te leren kennen. We weten ook 
dat anderen van u graag op anonieme basis willen ondersteunen. We zijn echt blij 
met iedereen die meewerkt in gebed en gave. We willen u allen vragen of u wilt 
overwegen of God een taak voor u heeft weggelegd in dit stukje van Zijn koninkrijk. 
 
We zijn dankbaar dat God voorziet in huurders van het huis van Mart-Jan en Talitha, 
zodat de hypotheeklasten gedekt zijn. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact 
met ons opnemen (zie contactgegevens in de nieuwsbrief). 

 Namens het TFT, penningmeester(s): Erik en Ann-Marie

ThuisFront Team 
Contactpersoon 

Rob van Netten 
Fortrapastraat 4 
4431 BW s’-Gravenpolder 
T:  0113-316860 
@: rmvannetten@hetnet.nl 

Penningmeesters 

Erik Schot 
Van Langendonckstraat 18 
3076 SL Rotterdam 
T:  010-7073957 
@: erikschot@hotmail.com 

Ann-Marie Maljaars 
Noordweg 87 
4364 AT Serooskerke 
T:  0118-436774 
@: amaljaars@hotmail.com 

Gebed 

Eunice Massar 
Walmolenerf 159 
2807 DA Gouda 
T:  06-45684154 
@: eunicemassar@hotmail.com 
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