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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. 
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In “Alice in Wonderland” staat 
Alice op een t-splitsing en vraagt 
aan de kat: “Welke weg moet ik 
nemen?” Waarop de kat 
antwoordt: “Het ligt eraan waar je 
naartoe wilt.” Alice: “Dat maakt 
me niet zoveel uit”. De kat: “Dan 
maakt het ook niet uit welke weg 
je neemt”. 

Stilstaan en reflecteren. Soms is 
dat nodig. Doe je nog de goede 
dingen? Heb je nog helder voor 
ogen waar je naar onderweg 
bent? Waar roept Jezus je voor? 

Even toegeven - ik heb de film “Alice in 
Wonderland” helemaal niet gezien, maar 
deze quote zit al een aantal jaren in m’n 
hoofd. Ik hoorde hem eens in Cambodja, 
en hij maakt zoveel ‘sense’. Herken je 
dat, dat je soms zo druk bent met het 

‘nu’ dat je het grotere plaatje even uit het 
oog verliest? Waar ging het ook al weer 
om? Waar waren we ook al weer naar 
onderweg? 

Afgelopen zomer zijn we als gezin bezig 
geweest met dit onderwerp. Eerlijk 
gezegd - het Nederlandse leven, en 
leeftempo - kregen ons flink te pakken. 
Samen lazen we o.a. het boek ‘De 
radicale uitbanning van haast’. Een 
aanrader. Zomaar een vraag uit het boek: 
“Had Jezus ooit haast?” En waar komt 
haast eigenlijk vandaan? In diezelfde tijd 
lazen we de nieuwsbrief van een collega-
zendeling. Ze schreef: 

“Ik raakte er steeds meer van 
overtuigd: Minder is meer. 
Minder nieuwe contacten, meer 
diepgang in huidige contacten. 
Minder nieuwe activiteiten, meer 
focus in bestaande activiteiten. 
Minder oppervlakkige kennis, 
meer diepe groei. Minder druk 

zijn, meer aan Jezus’ voeten 
zitten. Minder volgepakte 
agenda’s, meer rust.” 

En was het niet de Heer Jezus zelf die zei: 
“Kom naar Mij toe … en Ik zal je rust 
geven?” (Mattheus 11:28) Rust, leven, 
relatie, genieten. Het zijn woorden die 
resoneren. 

Deze woorden staan natuurlijk niet 
tegenover inspanning, ergens voor gaan, 
visie, een stip op de horizon. 

Maar - en dát is de crux - we mogen en 
willen gaan vanuit een houding van rust, 
vanuit een plek van aanbidding. Vanuit de 
relatie met Hem en daar doorheen met 
mensen om ons heen. Steeds weer 
allereerst gevuld door Jezus zelf. 

Want als we zelf niet gevuld zijn, wat 
hebben we dan door te geven aan de 
mensen om ons heen? 
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“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem 

Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en 
u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn 

juk is zacht en Mijn last is licht.” 

(Mattheüs 11:28-30)

Stilstaan & reflecteren
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SABBAT 
Gods cadeau aan jou. Dat is wat de 
‘sabbat’ is. Niet als een wet, niet als 
een ‘moeten’ op een specifieke dag. 
Maar als een mogen, een uitnodiging. 
Dit raakt natuurlijk aan waar we op 
pagina 1 over schreven - en we 
proberen het als gezin in de praktijk te 
brengen. De sabbat is allereerst een 
moment om apart te zetten en te 
genieten van de Heer Jezus zelf. 
Relatie, ontspanning en aanbidding 
zijn de ingrediënten. De sabbat is ook 
een ritme - een moment om naar uit te 
zien en van te genieten. Sabbat 
betekent letterlijk ‘stoppen’. ‘To cease’ 
zegt het Engels. Zijn in Zijn rust - 
vertrouwend op Zijn voorziening. Mooi 
dat de naam waarmee Jezus Zich laat 
zien “Ik ben” is. 

Wat doe jij met dit cadeau? Afgelopen 
zomer mocht ik over dit onderwerp 
spreken in de gemeente hier in 
Almere. Bekijk ‘em via deze link - en ik 
hoop dat je ook iets met de ‘sleutels’ 
kunt die ik je aanreik. 

ALONGSIDERS >> CAMBODJA 🇰🇭  
We hebben elkaar inmiddels een 
aantal keer ontmoet: de groep 
waarmee we over ongeveer 8 weken 
naar Cambodja gaan. Wat zien we 
ernaar uit! Samen met 12 toffe mensen 
op reis. Samen dienen, samen 
geïnspireerd worden. Godsdienst is 
Gods dienst aan ons. Ons gebed is 
dat we tijdens deze reis door God 
‘bediend’ zullen worden. Dat Hij 

Zichzelf laat zien en we meer van Hem 
mogen leren. Leren op hartsniveau. En 
dat dan weer meenemen naar 
Nederland, om het niet voor onszelf te 
houden, maar door te geven aan de 
mensen om ons heen. 

Deze reis is een stap in geloof. Voor 
Mart-Jan is het de eerste keer weer 
terug, en voor veel van de 
deelnemers is het de eerste keer 
naar Azië. Spannend dus. Samen 
hosten we een kamp op Shalom 
Valley. We zien daar enorm naar uit. 
Mocht je op de hoogte willen blijven 
van de reis dan kan dat via een 
speciale WhatsApp groep. Als groep 
sponsoren we het jongerenkamp 
daar. Mocht je daaraan mee willen 
werken - gaaf! Je doet dat eenvoudig 
via deze link. #Thanks! 

ALONGSIDERS IN NEDERLAND 🇳🇱  
Ook in Nederland zelf gebeuren er 
allerhande mooie dingen.  

Vlak voor de zomervakantie kwam ons 
eerste leesplan in YouVersion over 
discipelschap online. Het maakt ons 
dankbaar om te zien en terug te horen 
hoe dit plan tot zegen is in Nederland 
en daarbuiten. Na de zomer is Jonah 
als stagair van het VIAA begonnen bij 
Alongsiders en komende tijd zal hij 
met regelmaat nieuwe leesplannen 

online zetten. We zijn dankbaar dat 
Jonah is ingestapt en zien uit naar wat 
de Heer in hem en door hem heen 
gaat doen door deze stage heen. 

Begin oktober organiseerden we een 
film- & worship avond. Centraal 
stonden het samen aanbidden van de 
Heer en het geïnspireerd raken door 
de verhalen uit Cambodja en 
Nederland. Chenda, Phearom, Tom en 
nog veel anderen - ze zijn 
voorbeelden voor ons, en presenteren 
ons een uitdaging. Want discipel zijn 
en discipelen maken - dat is de grote 
opdracht van Jezus. En daarmee is 
de vraag aan ons: >> Wie discipel jij? 

ONS GEZIN 
Als gezin maken we het goed. In de 
vorige nieuwsbrief schreven we al kort 
dat we door een intensieve tijd gaan. 
Dat is niet altijd makkelijk, en tegelijk 

zien hoe deze tijd ons scherp houdt en 
we nieuwe dingen leren. Hoe het ons 
dicht bij de Heer en dicht bij elkaar 
houdt. En dat is, denk ik, de 
bedoeling. Dus intensief, zeker, maar 
gelukkig niet zonder perspectief. 

Joy (14) heeft een lekker schoolritme 
te pakken met leuke contacten in de 
klas en daarnaast tijd en ruimte om 
veel met haar viool aan de slag te zijn. 
Na de zomer is ze, op aanraden van 
haar docent, gestart bij een nieuw 
initiatief - Muziektalent Almere. Een 
muziekschool voor kinderen die talent 
hebben én serieus overwegen om 
verder te gaan met muziek. 
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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

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.

ThuisFront 
Team 

Contactpersoon:
Erik Schot 
@: erikschot@hotmail.com
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https://youtu.be/Tumt9TNsaZI
https://chat.whatsapp.com/LRMYBiyyQT66U7v8dZ0obF
https://bunq.me/cambodjareis


Een vooropleiding voor het 
conservatorium. Joy geniet van de 
lessen, samen spelen, kansen om 
ervaring op te doen op het podium. 
Het is mooi te zien hoe ze zoekt hoe ze 
haar gave voor de Heer mag inzetten 
en hoe ze dat wil doen vanuit rust. 
Raad eens welk boek ze heeft 
gelezen? 😉  

Micha (12) is eind september opnieuw 
gestart met het VWO op een nieuwe 
school - een plek die beter bij hem 
past. Persoonlijke aandacht en 
ondersteuning in een kleinere groep 
doen hem goed. Van een school met 
ruim 1800 leerlingen naar 130. Van 
een klas van 31 naar ongeveer 10. Hij 
gaat weer met plezier naar school. We 
zien hem openbloeien, genieten en 
nieuwe contacten leggen. Er ontstaat 
weer ruimte om te leren. Bedankt voor 
jullie gebed en zorg voor hem! 

Amy (8) is dit schooljaar begonnen 
met ballet. Elke maandagmiddag 
draait ze rondjes in de balletschool. 
Thuis oefent ze volop en het is leuk te 
zien hoe ze geniet. Op school gaat het 
goed en heeft ze leuke contacten in de 
klas. Ze geniet het meest van vakken 
die wat ‘out of the box’ zijn. Wel blijft 
ze last houden van lichamelijke 
klachten en het blijft nog zoeken waar 

hem dat precies in zit. Bidden jullie 
mee? 

Met ons 2-en gaat het goed. We 
genieten van elkaar, onze roeping en 
(over het algemeen 😉 ) van de 
uitdagingen die daar bij horen. Van 
samen leuke dingen doen. Laatst 
vierden we onze 15-de trouwdag. Wat 
een cadeau dat we samen op mogen 
trekken. We ontdekten deze zomer dat 
we zeilen alle vijf heel leuk vinden en 
dat hebben we dan ook regelmatig als 
gezin gedaan. Je samen inspannen en 
tegelijk ontspannen is een goede 
combinatie! Ook zijn we dankbaar 
voor mooie vriendschappen hier in 
Almere. Het is een zegen om 
regelmatig mensen over de vloer te 
hebben. 

Naast gezin zijn, Alongsiders (zijn), 
geniet Mart-Jan van spreekbeurten op 
verschillende plekken in het land. 
Talitha heeft afgelopen periode een 3-
jarige cursus pastoraat bij het CPC 
afgerond. Zelf in het Woord graven en 
dit delen met anderen - door spreken 
heen, maar veel vaker gewoon door 
het leven van elke dag heen - is rijk. In 
de Bijbel staat dat het woord “levend 
en krachtig” is. Om dat te ervaren in je 
eigen leven en in de levens van 
anderen met wie je samen oploopt is 

soms ingewikkeld en confronterend, 
maar ook gaaf en indrukwekkend! 

Nog iets tofs om te melden. Ongeveer 
twee jaar geleden schreef Mart-Jan de 
“Diamant van discipelschap”. Veel 
mensen vroegen toen naar een 
gedrukte versie. Daar hebben we de 
middelen niet voor, maar goed nieuws: 
in december komt ‘tie uit op papier! 
We hebben een uitgever gevonden. 
We hopen en bidden dat het opnieuw 
tot zegen mag zijn. Meer info volgt. 

STILSTAAN & REFLECTEREN 
Stilstaan is geen stilstand. Als we de 
moed hebben om stil te staan en stil te 
worden spitsen we onze ‘oren’ om te 
horen wat Meester Jezus ons zegt. En 
als Hij dan spreekt ontvangen we weer 
richting en duidelijkheid om door te 
gaan. Stilstaan en reflecteren is een 
daad van aanbidding. 

Lieve lezer, dank je wel dat je 
helemaal tot hier gelezen hebt. Voor 
het meeleven, meebidden, meegeven 
& ondersteunen op allerlei manieren. 
We hebben het écht nodig, maar 
ervaren ook dat het zo is. We doen het 
samen. Dank jullie wel dat jullie op die 
manier onze ‘Alongsider’ willen zijn.  
Zegen 🙏  Mart-Jan & Talitha 
Joy, Micha en Amy

https://www.diamantvandiscipelschap.org
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