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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!🇳🇱 ’22-3
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Het hitteplan is vandaag in 
werking en ik zit lekker in de tuin 
deze nieuwsbrief te schrijven. 
Pfoe, Cambodjaanse 
temperaturen. We werken naar de 
zomerbreak toe. Die hebben we 
nodig. Er is veel gebeurd. Veel 
mooie dingen. We zijn dankbaar 
en nemen je graag mee.  

Alongsiders gaat over samen oplopen. 
Elkaars ‘Alongsider’ zijn - in Jezus naam, 
want we willen Hem laten zien aan de 
mensen om ons heen. Zelf hebben wij 
ook een aantal Alongsiders, mensen die 
met ons oplopen. Op persoonlijk vlak, 
maar ook voor Alongsiders als beweging. 
Mensen met ervaring, mensen die ons 
voor zijn gegaan. 

Een maand of drie terug zat ik op een 
terrasje in Utrecht met zo iemand te 
praten en te delen, maar in de ondertoon  

klonk ook een vraag om advies. We willen 
graag leren. Terwijl ik een klein slokje 
koffie nam hoorde ik hem zeggen: “Weet 
je Mart-Jan, jullie hebben een geweldige 
tool, maar hoe kunnen mensen jullie 
vinden? Hoe besteden jullie daar 
aandacht aan?” Ik wist dat hij een punt 
had. Hij ging verder: “Probeer weggetjes 
te maken, waar mensen jullie ‘zien’, dan 
beter leren ‘kennen’, en vervolgens in 
kunnen stappen en het gaan ‘doen’. Dat 
zullen de mensen zijn die voor 
Alongsiders ‘zorgen’, en helpen bouwen.” 
Die dag ging ik naar huis terug met twee 
super waardevolle aandachtspunten. 

En daar zijn we mee aan de slag gegaan. 
Als team hebben we gekeken naar de 
mensen die we kennen en waar 
Alongsiders tot zegen kan zijn, off-line, 
maar ook online. Volg jij Alongsiders 
bijvoorbeeld al op Insta? We weten dat 
veel van de jongeren die we graag willen 
bereiken daar zitten. Daarom hebben we 
afgelopen tijd veel inspirerende content 

voor hen gemaakt. Getuigenissen, 
verhalen. Tof om op die manier ineens in 
contact te komen met mensen die we 
nog helemaal niet kenden en met hen te 
delen over Alongsiders. Het werkt! 

Een ander voorbeeld heb je misschien 
ook al langs zien komen. We hebben 
mooie leesplannen gemaakt voor 
YouVersion. Alweer een tijd terug kwamen 
we met het team achter deze app in 
contact omdat er maar weinig plannen in 
het Nederlands zijn rondom het thema 
discipelschap. Of we daar wat in konden 
betekenen. Eerst lukte dat ons niet omdat 
het te druk was - maar nu staan de eerste 
twee plannen klaar, en de derde is 
onderweg. Bekijk ze hier maar eens, en 
laat je ons weten wat je ervan vond? 

Naast al het online gebeuren komen er 
ook een aantal mooie off-line 
evenementen aan. In Groningen, in 
Almere, en wie weet waar nog meer… 

Vervolg op bladzijde 2 >>>

“… het pad van rechtvaardigen 
is als het glanzende morgenlicht, 

dat gaandeweg helderder gaat 
schijnen tot het volledig dag is 

geworden.” (Spreuken 4:18)

Zomergroeten ☀

https://www.instagram.com/alongsidersnederland/
https://www.alongsidersnederland.org/leesplannen/
http://www.2followus.com


ALONGSIDERS IN ALBANIË 
In juni was ik in Albanië. Het was 
kostbaar om het team daar live te 
ontmoeten en terug te kijken op alle 
voorbereidingen om Alongsiders van 
start te laten gaan en samen vooruit te 
kijken: wat moet nog gebeuren, waar 
kunnen we gaan trainen, welke 
contacten mogen we opvolgen? De 
dagen waren gevuld met investeren in 
dit mooie team en reizen naar 

verschillende plekken om groepen 
jongeren te ontmoeten. Een voorrecht 
op samen op te trekken. Ik herinner 
me de dag dat we in Lushnjë waren. 
Na een warme reis kwamen we aan en 
spraken we met een aantal 
voorgangers en jongeren over 
discipelschap. Na een poosje nam 
een van de voorgangers het woord: 

“Albanië is de fakkel van Europa” zegt 
een Albanees gezegde. En juist die 
streek van Albanië (Macadonië) is de 
plek waar het evangelie voor het eerst 
Europa binnenkwam. De voorganger 
moedigde de jongeren vol vuur aan 
om discipelen te maken zoals Paulus 
dat deed, en zoals deze voorganger, 
en anderen met hem, dat zelf deden in 
de periode dat Albanië veel vervolging 
kende. Ik zag en voelde zijn 
enthousiasme en passie terwijl hij 
vertelde en de jongeren aanspoorde, 

motiveerde om zelf ook discipelen zijn 
en te maken. Ik voeg een fotootje toe 
van deze groep. Bidden jullie mee 
voor deze jongeren? 

De Heer heeft een open deur gegeven 
in Albanië, en nu willen we met Hem 
verder bewegen en kijken hoe 
Alongsiders daar tot zegen mag zijn. 
Twee concrete gebedspunten: 1) bid 
voor Flori, de videograaf. Hij en zijn 
vrouw hebben net een kleintje 

gekregen en er zijn verschillende 
complicaties bij de kleine. 2) Serbiana, 
onze coördinator gaat binnenkort 
verder met haar studie rechten. Ze 
verhuist daarvoor naar Frankrijk. Een 
groot gemis voor het team en we 
bidden voor iemand die haar plek in 
kan nemen en Sylvain & Ruth kan 
ondersteunen, zowel binnen 
Alongsiders als op de andere plekken 
waar ze de gemeente dient. 

ONS GEZIN 
Als gezin maken we het goed, maar 
merken we ook dat we al langere tijd 
door een intensieve periode heengaan 
en wel toe zijn aan vakantie! 

Joy en Amy hebben hun schooljaar 
goed afgerond en starten na de 
zomervakantie in de 3e en in groep 6. 
Voor Micha is het nog even afwachten 
op welke plek hij komend schooljaar 
precies terecht komt, en wanneer dat 
zal zijn. We merken hoe afhankelijk je 
in zo’n proces bent van allerlei 
‘systemen’. Lastig soms, maar we 
vertrouwen dat juist ook deze periode 
van wachten ons als gezin iets leert en 
sterker maakt. De Heer is trouw! Altijd. 

Over de vakantie gesproken, volgende 
week gaan we even een poosje in de 
‘relax’-stand. We blijven in Nederland 
en hopen daar samen met de kids 
weer wat meer plekken te ontdekken. 
Lekker het water op, genieten van de 
museumjaarkaart, familiebezoek, een 
goed boek, en zorgen dat de BBQ 
aanblijft. Daarna gaan we weer met 
frisse moed aan de slag. 

We zijn dankbaar voor jullie 
betrokkenheid & support en wensen 
jullie Gods zegen. Geniet van de 
zomervakantie! ☀  

Hartelijke groeten, 
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy 

P.S.: Recent schreef ik een tof artikel 
over discipelschap & vakantie. 
Benieuwd? Je leest het hier. 
Daarnaast een artikel over 
discipelschap in de marge. Benieuwd 
en wil je een speak preview? Dat kan 
hier.

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 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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