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‘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! 

We willen getuigen van Gods grootheid 
en goedheid door deze jaren heen. Pak 
een bakje koffie of thee en ga er lekker 
voor zitten. Niet om te ontdekken hoe 
goed wij het hebben gedaan - dat valt 
vies tegen - maar hoe goed onze God is. 
Jaar in jaar uit, seizoen na seizoen. 

Eigenlijk startte onze reis natuurlijk al veel 
eerder dan die zomer in 2012. God was 
Zijn werk van vorming al lang geleden 

begonnen in onze beide levens. Hij ging 
daarmee door toen we maatjes werden 
en elkaar vonden in ons hart voor Gods 
missie, in het verlangen de Heer Jezus te 
volgen en Hem te delen met anderen. We 
waren benieuwd hoe dat er voor ons 
samen uit zou zien. Stap voor stap ging 
Hij met ons mee, ook in het voorjaar van 
2011, toen we samen naar Cambodja 
gingen om vrienden te bezoeken. 

WANNEER KOM JE TERUG? 

We lieten Joy en Micha achter in de 
zorgende handen van opa & oma en daar 
gingen we. Wat herinneren we ons de 
lange reis en de enorme taal-barrière nog 
goed. De taxi stond op ons te wachten 
met een bordje “van der Maas”. We 
stapten in. Geen idee waar we naar toe 
gingen. De indrukken onderweg. De 
gebrokenheid in dit land na een heftige 
tijd van onderdrukking. De hitte en de 
gastvrijheid. De échtheid ook… 

Toen we op een zondag bijvoorbeeld op 
de kale vloer zaten in de kerk. Natuurlijk 
verstonden we toen geen woord, maar de 
liefde voor Jezus heeft soms geen 
woorden nodig. Die voel je. Dat gaat door 
de Geest, door zang en door de ogen 
waarin je de liefde voor Hem ziet branden. 
Het bindt je samen. Van dat bezoek is 1 
zin ons in het bijzonder bijgebleven. 
Sophea - een lokale gelovige - vroeg ons: 
“Wanneer kom je terug?” 

Zo stapten we op het vliegtuig terug naar 
Nederland. In Hong Kong ging m’n 
Blackberry weer werken en stroomden de 
e-mails binnen. Terug in de flow, 
managen, geld verdienen. Maar wilden 
we dat nog wel? 

Er was iets binnen in ons veranderd, en 
misschien wel voor goed. Er gebeurde in 
die weken iets in ons hart, iets kleins, 
maar het was de start van een nieuw 
seizoen. 
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“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de 
toevlucht neemt.” (Psalm 34:9) 
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CORNERSTONE 

Dat brengt ons bij het seizoen 
2012-2013 waarin we zouden gaan 
studeren op een bijbelschool en ons 
voorbereidden om richting Azië te 
gaan. Op advies hadden we ons 
ingeschreven bij een bijbelschool in 
Engeland. Maar na de inschrijving 
merkten we beiden dat we er geen 
rust bij hadden. Geen Shalom. En dus 
zochten en baden we opnieuw: wat is 
Uw bedoeling? Gods leiding zoeken, 
dat is een refrein door deze 10 jaar 
heen. We herinneren ons nog goed 
dat er een week was waarin op tal van 
verschillende manieren ‘hoeksteen’ 
langskwam. Cornerstone. Jezus is de 
hoeksteen en het fundament waarop 
we mogen bouwen, wat een 
bemoediging. 

Maar Cornerstone is ook een 
bijbelschool, in Beugen. En die 
kenden we wel omdat we in de 
thuisfront-commissie zaten van iemand 
die daar diende. Cornerstone dan? We 
hebben contact opgenomen - 
ervoeren vrede bij deze richting - en 
kregen te horen dat op Cornerstone 
geen plek was… Toch geloofden we 
dat we daar moest zijn. We kwamen 
op de wachtlijst. Spannend en een 
oefening in vertrouwen en wachten. 
Hadden we het goed begrepen? Het 
speelde in de tijd dat ik mijn baan bij 
Mourik opzegde. En toen op de dag 
dat de studentenlijst definitief werd 
trok een gezin met 2 kids zich terug, 
waardoor er precies ruimte was voor 
ons. Gaaf toch? God voorziet! 

Dat jaar op Cornerstone is super mooi 
geweest. We kijken er met veel 
dankbaarheid op terug. Zo vormend. 
Zoveel culturen. Zo stressvol. Zo goed. 
Zo dankbaar! Met een aantal 
studenten hebben we nog steeds 
contact. Tijdens dit jaar ervoeren we 
samen de roeping naar Cambodja. 
Ons hart ging uit naar dit land en de 
mensen, al hadden we nog geen idee 
wat dat precies betekende. We wilden 
dienen en de deur opende zich. 
Uiteindelijk zou het nog een jaar duren 
tot ons vertrek, want de Heer had eerst 
nog een prachtig cadeau voor ons in 
petto: Amy Grace. 

CAMBODJA - PHNOM PENH 

Met veel dankbaarheid voor de 
gezondheid van Amy, bereidden we 
ons verder voor en boekten onze 
tickets. Het plan was om te vliegen 
met de ‘MH17’. Van Amsterdam naar 
Kuala Lumpur, waar we onze 
introductie en training zouden krijgen, 
en dan door naar Phnom Penh. Dat 
was het gangbare traject. Maar omdat 
Amy nog zo klein was stelde het team 
in Kuala Lumpur voor dat het beter 
was om direct naar Phnom Penh te 
vliegen en elkaar daar te ontmoeten. 
Zodoende boekten we de tickets om 
naar Quatar Airways, en vlogen we via 
Doha. Kippenvel als ik dit zit te 
schrijven. God heeft ons bewaard. 
En in de hectiek van het 
uitstappen en alle nieuwe 
indrukken in Phnom Penh hoorden 
we “de MH17 is neergeschoten” - 
en ervoeren we iets van Gods 
grootheid. Hij is ‘in control’. Het 
was nog geen tijd om Thuis te 
komen. Zo begon onze 1e dag in 
het snikhete Phnom Penh.  

Op Cornerstone had ik van mijn 
mentor een tekst meegekregen 
uit Jesaja 58. Het vertelt over 
“dorre streken”, of in het Engels 
een “sun-scorched-land”. Zo 
hebben we Cambodja wel 
ervaren. Maar daarnaast ook de 
heftige regens. Het 
regenseizoen is echt wel ‘een dingetje’ 
(een voor ons nieuw zinnetje dat we 
zouden leren tijdens ons eerste verlof).  
Wennen aan een compleet ander land.  

Wat een zegen dat er juist in dat 
seizoen een nieuwe taalschool startte: 
Gateway2Khmer. Wat zijn we daar 
dankbaar voor, en wat hebben we - 
naast dat het ook zwaar was - genoten 
van het leren en van de contacten die 
daar doorheen ontstonden. Voor Mart-
Jan was het super waardevol om later 
nog 4 jaar in het bestuur van deze 
school dienen en op die manier te 

mogen investeren, dienen, leren, 
advies geven op een plek die voor 
zoveel mensen tot zegen was en nog 
steeds is. G2K heeft ons enorm 
geholpen om met mensen te 
connecten door de taal van hun hart te 
leren spreken. 

Na 6 maanden in Cambodja 
gebeurden er iets totaal onverwachts 
en gingen we door een heftige tijd. De 
organisatie waar we mee 
samenwerkten beëindigde plotseling 
de samenwerking. We hebben er 
enorm mee geworsteld. We kwamen 
onszelf echt tegen. Alles voelde buiten 
onze controle. Wat gebeurt er? Waar 
gaat dit naar toe? Trekken we dit wel? 
Wat kunnen we hiervan leren? Durven 
we dat wat we niet begrijpen los te 
laten in Gods hand? Wat nu? 

Nu, na meer dan 7 jaar terugkijkend, 
herinneren we ons hoe we in die tijd 
de trouw van de Heer, de kracht van 
jullie gebeden en van de 
verbondenheid met broers & zussen 
die we soms nog maar nauwelijks 
kenden, hebben ervaren. Ze kwamen 
op verschillende manieren langszij 
toen wij even niet meer konden. We 
merkten hoe God ons droeg en 
draagt, ondanks onszelf. En hoe alles 
wat gebeurde ons vormde, 

voorbereidde en sterker 

maakte 
voor de tijd die daarna kwam. Wat is 
Hij goed! 

In een periode van herstel, taal- & 
cultuurstudie, het verder ontdekken 
hoe je als gezin leeft in Cambodja, en 
hoe je bijvoorbeeld je eigen kinderen 
lesgeeft, zochten we naar de volgende 
stap. Dat we in Cambodja moesten 
zijn stond voor ons als een paal boven 
water, maar hoe en waar precies? 
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Jesaja 58:11 
“En de HEERE zal u 

voortdurend leiden, Hij zal 
uw ziel in dorre streken 

verzadigen, uw beenderen 
kracht geven; u zult zijn 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;-) 

KEP - SHALOM VALLEY 

We herinneren ons het mooie, maar 
helemaal kale stuk land. Het wachten 
op vergunningen. De momenten van 
(te) hard werken, eindeloos 
doorploeteren in de hitte, bij regen en 
tegenslagen, en het ons afvragen 
“Hoe komt dit ooit af?”. We herinneren 
ons ook de prachtige opening, de 
blijde gezichten van eerste jongeren 
en kinderen die genoten en straalden 
van plezier, en hoe alles steeds mooier 
werd. We herinneren ons de stafleden 
die 1 voor 1 werden aangenomen en 
met hart en ziel dienen. De trainingen. 
We herinneren ons de diepe 
vriendschappen die zijn ontstaan uit 
deze tijd. Niet alleen in Cambodja zelf 
maar wereldwijd. Wat een ontzettend 
mooie periode. We zijn oprecht 
dankbaar, en zeker ook om het feit dat 
Shalom Valley gewoon doorgaat en tot 
zegen is voor zoveel mensen. 
Phearom, Pon & Marea en het team 
leiden de boel, en bijna elke dag 
krijgen we toffe foto’s over de app. 

Geweldig! Zo was het vanaf het begin 
bedoeld: “van de Cambodjanen voor 
de Cambodjanen”. Foto’s vertellen het 
Shalom Valley-verhaal natuurlijk veel 
beter. Enjoy! 

Terwijl we als gezin in Kep leefden, 
woonden, worstelden, leerden en 
genoten mochten we ook in onze buurt 
iets delen van Wie Jezus is en wat het 
betekent om Hem te kennen. Met 
mensen optrekken. Een helpende 
hand of een luisterend oor. Samen 
eten, zingen, verhalen horen en delen, 
vertellen over Jezus, samen met de 
kids een kerstmusical maken, met een 
oude oma naar het ziekenhuis, samen 
naar het strand, Bijbelstudie. We 
leerden veel, met vallen en weer 
opstaan. Wat hebben we daar 
prachtige herinneringen aan. Ik zie 
mezelf nog zitten met de gitaar, 
helemaal bezweet, maar wat was het 
tof: “Khnjom tjong chueb Preah Jesu” 
(ik wil de Heer Jezus ontmoeten). 

Toen kwam het moment dat Shalom 
Valley klaar (genoeg) was. De grote 
gebouwen stonden, het team stond, er 
waren tal van activiteiten, de 
bungalows waren ontworpen. Ons 
gebed was: “Heer, wat wordt onze rol 
binnen Alongsiders nu?” Dit viel 
samen met het klassieke 
keuzemoment rondom de scholing. 
Gaan we door met homeschooling en 
blijven we in Kep, of 
stappen we over op 
internationale scholing in 
de stad? Blijven we in 
Cambodja? Wat is 
verstandig, maar vooral 
“Wat wilt U Heer?” Het 
was spannend om dit 
opnieuw met open handen 
bij God neer te leggen.  

Tijdens ons laatste verlof 
namen we de tijd om hier 
verder over na te denken 
en voor te bidden. En hoe 
mooi is het om nu te 

mogen getuigen hoe God leidt. Hij liet 
ons zien dat er een nieuw seizoen 
aankwam, in Nederland. Alleen 
hadden we op dat moment nog geen 
idee hoe dat er precies uit zou zien. 

Tijdens ons verlof spraken we veel 
mensen. We realiseerden ons, ook 
door het werk met Alongsiders heen, 
het belang van discipelschap en wat 
het betekent dat God een God van 
relatie is. We stelden er specifieke 
vragen over: “Wie discipel jij?”, “Door 
wie wordt jij ‘gediscipelt’?” Vaak bleef 
het dan stil. Dat bleef bij ons hangen. 
Discipelschap vormt de kern van de 
grote opdracht en we worstelen er 
allemaal mee. Ook dit werd een zaak 
van gebed. We deelden onze vraag 
met Craig. Zou het misschien ook zo 
kunnen zijn dat wij, als we terug 
zouden gaan naar Nederland, 
Alongsiders mee mochten nemen naar 
Europa? 

Verschillende dingen, niet te plannen, 
kwamen wonderlijk bij elkaar. Wij 
geloven en weten ons geroepen om 
Alongsiders in Europa vorm te geven. 
We zijn blij en dankbaar met de 
duidelijkheid en richting die de Heer 
hierin heeft gegeven. Het heeft ons 
geholpen en een stuk rust en stabiliteit 
gegeven die eerste periode van weer 
wennen in Nederland. 
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Het afscheid nemen in Cambodja was moeilijk. Zoveel 
mensen van wie we houden, zoveel kostbare herinneringen, 
mooie plekken, zoveel smaken, geuren. De kinderen groeiden 
er een groot deel van hun leven op. We als gezin heel bewust 
de tijd om afscheid te nemen. Een road-trip door het land. 
Nog een keer bij deze mensen langs, nog een keer hier eten, 
die plek nog eens bezoeken, een laatste keer naar Shalom 
Valley. Een laatste knuffel voor de buurjongen. Een 
ontroerend moment toen de kinderen van de Bijbelclub voor 
ons baden. Wij hadden dat eerder gedaan: we plaatsten 
degene die weg gingen in het midden van de kring en baden 
we voor hen, en nu deden zij het met ons. Zo bijzonder, we 
ontvingen een zegen. Heer dank U wel! 

ALONGSIDERS EUROPE 

Herinner je je nog de de eerste persconferentie rondom 
corona op 17 maart 2020? Wij hadden onze tickets geboekt 
lang voordat iemand ooit van corona gehoord had: de 
vertrekdatum op 15 maart met een aankomst op 16 maart. 
Hadden we 3-4 weken later geboekt hadden we Nederland 
niet meer in kunnen reizen. We willen echt getuigen van de 
voorziening van de Heer in dit alles. Geen twijfel mogelijk, Hij 
stuurt en heeft ons leven in Zijn hand. 

Nu ik dit schrijf zijn we al weer bijna 2 jaar in Nederland. We 
wonen, wennen, worstelen, genieten, leren. Oude 
vriendschappen worden aangehaald, nieuwe relaties 
ontstaan. Het is best intensief. Ook al zien we er nog even 
Hollands uit, we voelen ons niet meer helemaal Nederlanders, 
en dat is goed: het herinnert ons er steeds weer aan dat we 
op doorreis zijn. We missen Cambodja en wonen tegelijkertijd 
helemaal hier. Alongsiders Nederland loopt en groeit. 
Bijzonder hoe in de afgelopen 2 jaar de 1-op-1 relaties die 
Alongsiders zo kenmerken eigenlijk, dwars door alle corona-
perikelen heen, steeds mogelijk zijn gebleven en misschien 
wel harder nodig zijn dan ooit. 
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Ons werk heeft, ondanks alle 
maatregelen, nooit stil heeft gelegen. 
Er gaan deuren open in andere landen 
in Europa. We zijn blij met het mooie 
team in Albanië waarmee we 
optrekken om alles klaar te maken 
voor Alongsiders Albanië. We bidden 
dat ook daar een beweging zal 
ontstaan: christenjongeren die naast 
een jongere broer of zus gaan lopen. 

Als we zo al schrijvend door de tijd 
heengaan herinneren we elkaar er 
steeds opnieuw aan Wie de Here God 
is en wat Hij allemaal heeft gedaan. Hij 
is het die ons stap voor stap leidt. 
Stuurt. Aanmoedigt. Corrigeert. 
Luistert naar onze vragen. Ons vormt, 
zodat het beeld van Zijn Zoon steeds 
iets meer zichtbaar wordt. Ons helpt 
om, met vallen en weer opstaan, 
steeds meer te leven zoals Hij het 
heeft bedoeld. Zodat wij steeds meer 
wegvallen, en Hij alle eer ontvangt 
door onze levens heen. We mogen 
onze hoop steeds weer op Hem stellen 
en Hem in vertrouwen volgen. 

We ronden af lieve mensen. Door al 
deze jaren heen getuigen we van Zijn 
trouw. We zijn dankbare mensen en 
willen open ogen hebben om steeds 
Zijn hand te zien in alles. We zijn ook 
dankbaar aan jullie als 
nieuwsbrieflezers, bidders, gevers, 
bemoedigers, ‘alongsiders’ - elke vorm 
van ondersteuning - wat is het enorm 
waardevol. Dank jullie wel! 

Gods verhaal gaat door. Het is nog 
niet klaar! We mogen er allemaal een 
klein schakeltje in zijn en de wereld om 
ons heen iets laten zien van hoe groot 
Hij is. En … wie weet is een verslag 
over ‘Our 2nd Decade’ wel niet meer 
nodig! Jezus komt! :-) 

Zoals onze vrienden uit Nieuw Zeeland 
altijd zeggen: 

“Aroha mai, aroha atu”. 
“Liefde ontvangen, liefde gegeven”. 

Zegen en hartelijke groeten, 

Mart-Jan & Talitha, 
Joy, Micha en Amy

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 
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