‘The First Decade’, zo heet een
album van Ralph van Manen, en ik
heb het maar even opgezet
tijdens het schrijven van deze
nieuwsbrief. Bijna 2 jaar terug in
Nederland, na bijna 6 jaar
Cambodja, een jaar Middelburg
en een jaar Bijbelschool. 10 jaar
geleden, in de zomer 2012 begon
onze ‘zendingsreis’. Wat een
avontuur!
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‘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!

“En de HEERE zal u
voortdurend leiden, Hij
zal
uw ziel in dorre streke
n
verzadigen, uw beende
ren
kracht geven; u zult zi
jn als
een bevloeide tuin, als
een
waterbron waarvan het
water
nooit ontbreekt.”

In de kerk hoorden we op een zondag
tijdens een gebedsmoment over
Alongsiders en een eerste contact
ontstond. We herinneren ons beiden
het eind van het eerste gesprek met
Craig. Hij zei zoiets als: “Weet je, we
willen al zo lang een kampterrein
bouwen en het ziet er naar uit dat na
jaren bidden God ons nu een stuk land
geeft. Er is nog niet zo’n terrein in
Cambodja. We hebben mensen nodig
om dit kamp te bouwen. Zou dat iets
voor jullie zijn?” Uiteraard was het
gesprek een stuk langer, maar deze
zin raakte ons. Op de motor terug naar
huis vroegen we ons af: is dit wat God
voor ons in petto heeft? Zijn we klaar
om hierin te stappen? Is er vertrouwen
om hierin te stappen? En om een lang
verhaal kort te maken - ja, dit was wat
God voor ons in petto had. En kijk nu
eens wat er staat vlakbij Kep: Shalom
Valley. Wat ons betreft het mooiste
kampterrein ter wereld;-)

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:
BIC:

NL66 SNSB 0931 7011 39
SNSBNL2A

ThuisFront Team
Contactpersoon:
Erik Schot
@: erikschot@hotmail.com

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.

