
 

De ‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 keer per jaar toe zodat je op de hoogte bent van de dingen 
die spelen en je mee kunt bidden en/of danken. De brief mag zonder toestemming 
doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website www.2followus.wordpress.com  of via amaljaars@hotmail.nl kun je jezelf aan- of 
afmelden voor deze nieuwsbrief en vind je ook informatie over de gebedsbrief die we 
regelmatig versturen. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!’16-2
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Shalom Valley
Ik vraag me af wat je denkt als je 
de foto hierboven ziet. Een wat 
kaal saai stuk land, een beetje 
tropisch misschien? Of zie je 
meer? In deze nieuwsbrief delen 
we graag iets over de plannen 
voor dit prachtige stuk land… 

Samen met Alongsiders zijn we bezig 
een kamp te bouwen in Kep: ‘Shalom 
Valley’. We bidden dat het een plek mag 
worden waar vrede zal zijn; waar 
mensen Gods vrede mogen vinden. 

Een impressie van onze bezigheden: 

Mart-Jan: “Mijn werk richt zich in deze 
fase vooral op het design en de 
technische kant van het kamp. Hoeveel 
mensen willen we ‘herbergen’, hoe gaat 
het terrein eruit zien en welke materialen 
zijn nodig? Hoe regelen we water en 
elektriciteit? Welke activiteiten bieden 
we aan en wat is daarvoor nodig? Wat 

zijn de consequenties o.a. op het 
gebied van veiligheid? Ons team is 
internationaal. Ik werk veel samen met 
een ervaren zendeling uit Nieuw 
Zeeland. Het is een voorrecht van hem 
te leren en we zijn blij met lokale 
collega’s die helpen het een echt 
‘Cambodjaans’ kamp te maken. 

Op een ‘gemiddelde’ dag zit ik op mijn 
motor, onderweg naar een bedrijf dat 
onze afvalwater-zuivering gaat doen, 
kom dan weer op kantoor om even af te 
koelen bij de airco en buig me 
vervolgens over de tekeningen die juist 
binnengekomen zijn. Het werk is 
afwisselend en ik geniet ervan.” 

Talitha: Op dit moment richt ik me nog 
zijdelings op het kamp. Twee dagdelen 
in de week ben ik op het kantoor en 
begeleid Indiase leiders / coördinatoren 
die een (online) training volgen om 
nieuwe Alongsiders in India te kunnen 
ondersteunen. Andere taken zijn 
gevarieerd: administratie, medisch 

advies aan het team, ondersteuning bij 
het verder uitwerken van de visie, etc. 

“Na de dagopening luister ik naar 
(medische) vragen die er leven in het 
team, bespreek de voortgang van de 
online trainingen, beantwoord een 
binnengekomen module (nee, niet in 
Telegu, maar gewoon in ’t Engels!) en 
werk aan een update voor de website. 
De ochtend vliegt voorbij. Ik geniet van 
de diversiteit in werk en contacten, van 
een heerlijke Cambodjaans curry als 
lunch en ’s middags weer van de kids.” 

We zijn dankbaar dat we op deze 
manier de Heer hier mogen dienen. 

Lees verder op bladzijde 2 > 
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>>> Vervolg van bladzijde 1 

GEZINSUPDATE 

Het leven hier brengt de nodige 
uitdagingen met zich mee, maar over 
het algemeen gaat het goed met ons. 
De afgelopen maanden hebben we 
opnieuw gemerkt dat de hitte echt veel 

van je vraagt. Als de 
temperatuur elke dag 
ruim boven je 
lichaamstemperatuur 
is, is het gewoon heet. 
Schoolwerk is dan een 
stuk minder uitdagend 
dan een badje buiten 
op het balkon… 
Gelukkig koelt het nu 
een beetje af, en is er 
af en toe wat regen. 

We genieten van ons 
werk bij Alongsiders, 
maar zien er natuurlijk 
ook erg naar uit om 
over een week of acht 
in Nederland aan te 
komen en te genieten 
van een periode met 
familie en vrienden, 

natuur, rust, koelte! 
We draaien een weekje ‘oud-en-
vertrouwd’ mee op het Vast & Zeker 
kamp. Bekend terrein voor onze twee 
oudsten. Zin in! We hopen velen van 
jullie te ontmoeten. 

Kort voor ons vertrek zullen we een 
extra nieuwsbrief versturen met daarin 
de data en verschillende locaties voor 
presentaties. We hopen iets met jullie 
te kunnen delen over ons werk en 
terug te blikken op de afgelopen twee 
jaar. Wat is er veel gebeurd. God was 
er steeds bij en we zijn benieuwd naar 
Zijn verdere plannen! 

GEBED- & DANKPUNTEN 

DANK MEE: 

1. dat we met plezier bij Alongsiders 
werken, en dat we onderdeel 
mogen zijn van dit team. 

2. voor het afronden van het ‘officiële’ 
gedeelte van de taalstudie aan 
G2K. Heerlijk om ‘klaar’ te zijn! 

3. voor Shalom Valley, voor het mooie 
terrein en hoe de plannen steeds 
meer vorm krijgen. 

4. voor Alongsiders, hoe de 
organisatie groeit en tot een zegen 
is, ook in andere landen. 

5. voor 2nd Mile, de gemeente die we 
bezoeken, en waar we ons ook als 
gezin mogen inzetten. 

6. voor de mogelijkheid voor Joy en 
Micha om tijdens het verlof een 
aantal weken in hun eigen klas 
(groep 5 en groep 3 van de 
Regenboogschool) mee te draaien. 

7. dat de voorbereidingen voor het 
verlof voorspoedig gaan. 

BID MEE: 
8. voor kracht, energie, trouw en 

gezondheid in de taken en relaties 
van elke dag. De hete periode die 
net achter ons ligt vroeg veel 
energie. Amy heeft veel last 
(gehad) van warmte-uitslag. Verder 
is ze een vrolijke ondernemende 
twee-jarige jongedame :-) 

9. voor Shalom Valley: voor het team, 
voor wijsheid m.b.t het design en 
het uitwerken van de plannen. 

10.voor bescherming in de geestelijke 
strijd die gaande is, specifiek 
rondom Shalom Valley. 

11.voor de afronding van de 
homeschooling. Joy en Micha 
hebben komende tijd toetsen en 
dan zit de ‘officiële’ schoolperiode 
er voor dit jaar voor hen alweer op. 
We zijn trots op hun inzet! 

12.voor een nieuw visum (in juni). 
13.voor de voorbereidingen voor het 

verlof (19 juli t/m 25 oktober). 

Jullie betrokkenheid in gebed en dank, 
bemoediging, giften, beschikbaarheid 
en veel andere hulp doen ons goed! 

Dank jullie wel! 

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

ThuisFront Team
Contactpersoon

Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T:  0118-567560
@: rmvannetten@gmail.com

Penningmeesters
Erik Schot
Van Langendonckstraat 18
3076 SL Rotterdam
T:  010-7073957
@: erikschot@hotmail.com

Ann-Marie Maljaars
Torenstraat 44
4353 AC Serooskerke
T:  0118-436774
@: amaljaars@hotmail.nl

Gebed
Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T:  06-45684154
@: eunicemassar@hotmail.com

Praktische gegevens
 

Ons postadres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Kriekenhofstraat 38
4337 KJ Middelburg
Nederland
 

Ons postadres in Cambodja:

Mart-Jan en Talitha van der Maas
Postbox no. 2523, Phnom Penh
Cambodia

@ : amvdmaas@me.com
T :  (+855) 093 600 108
W : www.2followus.wordpress.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 gemeentewerk Cambodja

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

Alongsiders: “We walk alongside those 

who walk alone”
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