
 ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag 
zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.com kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!’21-1
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Zijn jullie ook aan het aftellen? Als 
ik dit schrijf is het voor ons nog 7 
dagen, en dan even lekker de 
stekker eruit: vakantie! Als we 
terugkijken naar wat er allemaal 
gebeurde over de afgelopen 
periode gaan we die vakantie 
moe, maar heel dankbaar in. Pak 
een bakje koffie, lees verder en 
wees bemoedigd. 

De afgelopen maanden stonden in het 
teken van veel nieuwe ontwikkelingen: de 
online training, een heuse Alongsiders-
app(!), een week lang video’s opnemen 
zodat we content gemakkelijk dichterbij 
jongeren kunnen brengen. Er is, samen 
met anderen, echt ontzettend veel werk 
verzet. En dan zou je zomaar vergeten 
dat het daar natuurlijk helemaal niet om 
gaat. Al deze dingen zijn alleen maar tools 
- instrumenten die we mogen inzetten. 
Waar het echt om gaat is jongeren te 
helpen discipel te zijn van de Heer Jezus 

en op hun beurt zelf weer discipelen te 
maken. Dát is de grote opdracht, dát 
waren Jezus laatste woorden, en die 
willen we in praktijk brengen. Later in 
deze nieuwsbrief delen we nog meer 
getuigenissen, maar ik jullie vast 
voorstellen aan Amy (niet ‘onze’ Amy, 
maar Alongsiders Amy). Amy is 
Alongsider geworden door een traject dat 
we samen met Alpha Youth hebben 
gedaan. Prachtig, want op die manier zijn 
er zo'n 35 Alongsiders aangehaakt. 

Amy en haar jongere zus trekken samen 
op. Ze gebruiken de Alongsiders-app en 
zijn gestart met de challenges. Of om 
meer specifiek te zijn, ze startten met de 
challenge “Secret Bless”. Kort na de start 
kregen we de vraag: “Waarom zegen je 
eigenlijk?” “Waar roept Jezus ons daartoe 
op?” We deelden met elkaar over hoe 
Jezus kinderen zegende, brood brak en 
duizenden voedde, onaanraakbaren 
aanraakte - allemaal daden van zegen en 
zegenen. Amy begreep het. Kort daarna 
zochten we contact met haar om haar 

verhaal te horen. Amy deelde dat ze elke 
maandagmorgen wanneer ze naar school 
gaat daar met haar ‘jongere zus’ de 
video’s in de app bekijkt, bidt en samen 
met haar jongere zus bespreekt hoe ze 
die dag mensen kunnen zegenen in Jezus 
naam. Klasgenoten, docenten, vrienden, 
mensen thuis. Prachtig toch? 

De tools helpen de Alongsiders, en zo zijn 
ze ook bedoeld. Want wat we willen en 
verlangen is dat jongeren - net als Amy - 
in gehoorzaamheid aan Jezus zich 
uitstrekken naar anderen. Dat ze wat ze in 
de Heer Jezus gevonden hebben 
doorgeven. Doordat we ons uitstrekken 
naar anderen gaan we zelf groeien. 

Het was Jezus die zei: “Het is voor een 
discipel genoeg te worden zoals de 
Meester” - en dat is precies wat we willen. 
Samen groeien naar het beeld van de 
Meester, zodat anderen wanneer ze naar 
ons kijken steeds meer van Hem zullen 
zien. “Hij moet groter worden, ik minder.” 
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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) 

MART-JAN & 
TALITHA

JOY
MICHA
AMY
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Bijna vakantie…

http://www.2followus.com


GEZIN 

Het gaat goed met ons. Na dik een 
jaar in Almere voelen we ons steeds 
iets meer thuis. 

Joy heeft een goed eerste jaar gehad 
op het VO. Ondanks het vele 
thuiswerken leuke dingen kunnen 
doen en veel geleerd en ontdekt over 
hoe een en ander er in Nederland aan 
toegaat. Op school vindt ze met name 
de Technasium-projecten leuk. Werken 
aan echte problemen in de stad en 
samen met een team oplossingen 
verzinnen. Ook geniet ze enorm van 
viool spelen en is ze mee gaan spelen 
in een orkest. 

Micha had een pittige start dit jaar in 
een dynamische klas, maar het is mooi 
te zien hoe ze als groep, met de 
nodige hobbels, het jaar positief 
kunnen afronden. Komende week 
gaan we samen naar zijn eind-jaars-
musical. Wat leuk om die live mee te 
kunnen maken! Micha is graag buiten 
met anderen - voetballen is een van 
zijn favoriete bezigheden. Micha gaat 
na de zomervakantie ook naar het VO. 

Amy is een gezellige meid die graag 
samen met anderen optrekt. Ze geniet, 
leert en ontdekt. Afgelopen maanden 
was ze niet helemaal fit. Een aantal 
keer een flinke verkoudheid doet 
waarschijnlijk iets met haar 
evenwichtsorgaan. Daardoor was ze 
steeds erg draaierig. Gelukkig lijkt het 
nu weer beter te gaan. We bidden dat 
ze snel weer helemaal lekker in haar 
vel zit en dat de vakantie haar goed 
zal doen zodat ze straks een frisse 
start kan maken in groep 5. 

Met ons twee gaat 
het ook goed. 
Prachtig om 
samen te mogen 
dienen met 
Alongsiders en in 
de gemeente. Elke 
maandag, als de 
kids op school 
zijn, hebben we 
echt even tijd met 
elkaar. Samen 
wandelen, fietsen 
varen, … en 
genieten van de 
natuur, een goed 
boek, muziek, rust 
- reflectie en tijd 
met de Heer. Het 
is een beetje onze 
‘Sabbath’ op - 
jawel de 
maandag;-) 

WERK 

Alongsiders blijft in beweging. 
Inmiddels zijn er meer dan 60 
Alongsiders in Nederland en lopen er 
mooie contacten met o.a. Rusland en 
Albanië. We zijn heel benieuwd hoe de 
Heer dit verder gaat leiden. Neem nog 
eens een kijkje op de website van 
Alongsiders. 

Op de volgende pagina willen we, met 
dank aan onze stagiaire Joanne, een 
een aantal verhalen met jullie delen. 
Korte getuigenissen van hoe God aan 
het werk is. 

Naast Alongsiders ondersteunen we 
ook veel in de gemeente hier in 
Almere. We zijn onder andere als 
kerngroepleiders betrokken bij een 
mooie groep van zo’n 30-35 mensen in 
onze wijk. We trekken samen op, 
bestuderen Gods woord, bidden 
samen, dragen zorg voor elkaar en 
delen daar doorheen een stuk van ons 
leven. Waar tijdens een dienst op 
zondag de groep best groot is, is is dit 
de kleine groep waar we elkaar echt 
beter kunnen leren kennen. 

Afgelopen zaterdag hadden we een 
BBQ met elkaar. Lekker eten, nieuwe 
mensen ontmoeten, samen zingen, 
delen uit Gods woord, bidden en 
samen een spel doen. Is dat niet hoe 
de kerk bedoeld is? Als een familie, 
één in Christus? 

Misschien heb je het al gezien, 
misschien ook nog niet, maar aan het 
einde van 2020 is het boek de 
“Diamant van discipelschap” 
uitgekomen. Een gratis e-boek dat ik 
(Mart-Jan) heb geschreven rondom 

discipelschap en hoe je dat vorm kunt 
geven in de kerk / gemeente. 

Afgelopen week is het boek ook in het 
Engels uitgekomen. Het was een bak  
werk, maar we zijn dankbaar dat het 
nu voor nog meer mensen 
beschikbaar is. Ons gebed is dat de 
gemeente erdoor versterkt mag 
worden. 

Bij het boek hebben we ook een 
website gemaakt, met daarop 
allerhande video’s, tools en artikelen - 
allemaal om te helpen. Neem ook eens 
een kijkje. 

DANK MEE: 

1. Hoe we weer mogen wennen in 
Nederland. 

2. voor vriendschappen. 
3. voor de prachtige tools die we 

mochten maken: de Alongsiders-
app, de online training, de 
(micro-)challenges en alle video’s 
die daarvoor nodig waren. 

4. voor de mogelijkheden om te 
dienen / te delen over 
discipelschap. 

5. voor de ‘Diamant van 
discipelschap’ en hoe dat tot 
zegen mag zijn voor mensen. 

BID MEE: 

1. dat we als gezin dicht aan de Heer 
Jezus verbonden zullen zijn en 
vanuit die basis een voorbeeld 
mogen zijn en kunnen getuigen 
van de Heer Jezus. 

2. voor de nieuwe Alongsiders. Bid 
voor hun groei naar de Heer Jezus 
en ook naar elkaar toe. Bid mee 
dat al deze Alongsiders tot een 
rijke zegen mogen zijn in hun 
omgeving. 

3. dat we een gezegende 
vakantieperiode mogen hebben. 
We merken dat we het nodig 
hebben en hopen na de vakantie 
weer fris aan de slag te kunnen 
gaan. 

4. als we weer aan de slag gaan 
start hier de VBC (Vakantie Bijbel 
Club). Een heerlijk spektakel 
waarbij we honderden kinderen 
mogen vertellen over de Heer 
Jezus! Bid mee dat het evangelie 
rijk zal klinken die week. 

Tot de volgende keer weer! 

Hartelijke groeten van ons uit Almere, 

Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy 
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GETUIGENISSEN: 

KLASGENOTEN – Lees het verhaal 
over Alongsider Amy en haar ‘jongere 
zus’! 

Amy was op zoek naar christenen van 
haar leeftijd met wie ze het over haar 
geloof kon hebben. In haar omgeving 
vond ze die niet zo snel, maar via de 
kerkdiensten van BEAM kwam ze 
terecht bij een avond van Youth Alpha. 
Dit beviel haar zo dat ze de cursus 
ging doen waardoor ze precies vond 
wat ze zocht. 

Toen het eind van de Youth Alpha 
cursus in zicht kwam hoorde Amy voor 
het eerst over Alongsiders. Want als ze 
verder wilde groeien in het delen van 
haar geloof met anderen was er de 
optie om zich bij Alongsiders aan te 
sluiten. Amy raakte geïnteresseerd, 

meldde zich aan en ging op zoek naar 
een jongere zus. 

In haar buurt had ze niemand op het 
oog. Maar toen ze het op haar 
opleiding over Alongsiders had tegen 
haar klasgenootje Demy, merkte ze dat 
die dat best interessant vond. Ineens 
kwam ze op een idee en vroeg Demy: 
‘Wil jij anders mijn jongere zus zijn?’ 

Sindsdien spreken Amy en Demy elke 
maandagochtend af om samen iets te 
doen. Omdat Demy niet christelijk is, 
besloot Amy om één van de 
Challenges van Alongsiders met haar 
te doen. Ze doen nu de challenge 
“Secret Bless”, waarin ze stiekem 
anderen uit de klas blij maken met een 
lieve woorden op een briefje 
geschreven en nog veel meer andere 
dingen. Op deze manier kan Amy 
Demy laten zien dat het christelijk 
geloof niet het volgen van ‘een man 
met strenge regels’ is.  

Laatst vroeg Demy waarom het voor 
christenen eigenlijk zo belangrijk is om 
andere mensen te zegenen, hen blij te 
maken. Daar had Amy nog niet eerder 
over nagedacht, omdat het voor haar 
zo normaal het erbij hoort. ‘Je weet 
gewoon dingen en het is gewoon zo, 
maar nu ga ik er echt over nadenken!’ 
zei ze erover. Samen met Demy leert 
ze zelf ook nieuwe (of oude) dingen 
over haar geloof. Wat is er mooier dan 
op die manier leren? 

(Voel je je geïnspireerd door dit 
verhaal? Word zelf ook Alongsider! 
Meld je nu aan op de website) 

(De foto die is gebruikt is niet van Amy 
en Demy.) 

BIJBEL – Ontmoet Alongsider Rianne 
en haar ‘jongere zus’! 

Rianne en Maris kennen elkaar door 
de Sportcommunity Overstag in 
Lewenburg, Groningen. Elke 
zomervakantie houden zij een 

sportweek. Maris kwam in die week 
langs met een vriendin om te 
voetballen. Op een gegeven moment 
moest Maris naar de kant; haar enkel 
deed zeer. Rianne ging naar haar toe 
om met haar te kletsen en mocht 
uiteindelijk voor haar en haar enkel 
bidden. Tijdens dat gebed werd Maris 

haar enkel compleet pijnvrij! 
Daar begon een bijzondere band 
tussen deze twee meiden. Maris bleef 
terugkomen naar de wekelijkse 
sportmomenten van Overstag. 
Regelmatig mocht Rianne voor haar 
bidden. Toen Rianne afgelopen 
voorjaar meedeed aan de gebeds-40-
daagse van Next Move bad ze voor 
Maris. Daardoor kreeg ze steeds meer 
verlangen om Maris bekend te maken 
met Jezus. 

Op een gegeven moment vroeg ze 
haar gewoon: ‘Heb je zin om samen 
de Bijbel te lezen?’. Sindsdien gaat 
Rianne elke week bij Maris thuis langs 
om samen de Bijbel te ontdekken. 
Doordat ze dit doen merkt Rianne dat 
er echt een zussen-band tussen hen 
ontstaat. Ze voelt zich zelfs een zesde 
familielid in het gezin van Maris. ‘Ik 
ben een beetje de gezinspastor,’ grapt 
ze. 

Hoe gaaf dat het geven van tijd en 
ruimte zo’n zegen kan zijn!

Gebeds-app 

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. 

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

Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

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 Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

ThuisFront Team 

Contactpersoon: 

Erik Schot 
@: erikschot@hotmail.com 

http://www.alongsidersnederland.org
mailto:amvdmaas@me.com
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