
 

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!’16-3

Nieuws juli 2016 
volgnummer 18
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MART-JAN & 
TALITHA
JOY, MICHA
EN AMY

Nederland - we komen er aan!
Nog even en dan stappen we in 
het vliegtuig. We nemen voor 
een poosje ‘afscheid’ van 
Cambodja en hopen familie, 
vrienden, en natuurlijk jullie weer 
te zien. We zien er naar uit! 

Net na het versturen van deze 
nieuwsbrief hopen we nog voor 2 dagen 
in Kep te zijn, samen met het 
Alongsiders-team en andere 
belangstellenden, om met elkaar de 
Heer te danken voor Shalom Valley, het 
mooie stuk land, en dit land en de bouw 
van het kamp aan Hem op te dragen. 

BID MEE: 
1. … voor een goede afronding hier in 

Cambodja. Afscheid nemen van 
onze vrienden, overdragen van de 
taken aan onze teamgenoten. 

2. … voor de reis. We reizen op 
maandag 18 juli naar NL, en 
hebben gelukkig goede reistijden. 

Bid om plezier, geduld, veiligheid 
tijdens de lange reis en natuurlijk 
een goed weerzien met familie en 
vrienden. 

3. … voor het verlof. We hebben 
geprobeerd ons verlof zo in te 
delen dat er een periode van rust 
is, en een periode waar we hopen 
te vertellen en getuigen van wat de 
Heer hier aan het doen is. Bid mee 
dat het voor iedereen opbouwend 
en gaaf zal zijn. 

4. … voor een goede begeleiding van 
de kids bij alle indrukken rondom 
het verlof. 

5. … voor een goed tijd met 
klasgenoten op de 
Regenboogschool na de 
zomervakantie. 

6. … voor Sak en haar familie. We 
zullen haar missen! 

7. Aline Wisse en Christine Lichti, 
twee dames die tijdens het verlof in 
ons huis verblijven. Bid dat ze een 
hele goede tijd mogen hebben. 

PRESENTATIES 
Op de volgende pagina staat een 
overzicht van de data en locaties waar 
we iets hopen te delen over ons leven in 
Cambodja, het werk bij Alongsiders en 
Shalom Valley in ontwikkeling. We 
zouden het ontzettend leuk vinden om 
jullie allemaal op een van deze 
gelegenheden persoonlijk te ontmoeten!  

Naast dat we het erg leuk vinden om 
naar Nederland te komen vinden we het 
ook spannend. Dit is ons eerste verlof 
en we weten niet helemaal wat we 
moeten verwachten. Voor Amy is het de 
eerste ‘bewuste’ Nederland ervaring. 
Veel nieuwe dingen dus. 

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

Tot snel! 

Hartelijke groet, 
Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy
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ThuisFront Team
Contactpersoon
Rob van Netten
Breedmede 40
4337 AS Middelburg
T:  0118-567560
@: rmvannetten@gmail.com

Gebed

Eunice Massar
Walmolenerf 159
2807 DA Gouda
T:  06-45684154
@: eutje@icloud.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

Praktische gegevens
 

Ons postadres in Nederland:

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

Tel: 06-30617133 of 06-30604759
@ : 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 gemeentewerk Cambodja

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39
BIC: SNSBNL2A

Presentaties - data en locaties
Klik op de link voor de locatie op Google Maps

24 juli 
17:30 uur

Vergadering Oost-Souburg 
Rehobothstraat 9, 4388 BE Oost-
Souburg

Week 30 Vast & Zeker kamp Laag Soeren - 
Bidden jullie mee voor deze tijd?

21 augustus 
14:30 uur

Bemoedigingsbijeenkomst Heart Cry 
Jacob Catsstraat 7 4364 AL 
Grijpskerke

11 september 
14:30 uur

Menora 
Ravensteijnweg 1a, 4337 PG 
Middelburg

18 september 
17:00 uur

Vergadering Rotterdam-Zuid 
Hilleweg 233b, 3073 BP Rotterdam

25 september 
10:00 uur

De Bron Eindhoven 
Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven

26 september Cornerstone Bible College Beugen - 
Bidden jullie mee voor deze tijd?

2 oktober 
10:00 uur

Vergadering s’-Heer Arendskerke 
Torenring 46, 4458 BC ’s Heer 
Arendskerke

16 oktober 
09:45 uur

Vergadering Alphen aan de Rijn 
Dillenburg 2A, 2404 EV Alphen a/d 
Rijn
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https://www.google.com/maps/place/Rehobothstraat+9,+4388+BE+Oost-Souburg,+Netherlands/@51.4645378,3.600584,16.97z/data=!4m5!3m4!1s0x47c490a92828f969:0xea6848ab68523053!8m2!3d51.4645133!4d3.6028263
https://www.google.com/maps/place/Jacob+Catsstraat+7,+4364+AL+Grijpskerke,+Netherlands/@51.5342459,3.560621,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4968f8c5f8ee1:0x3212633c1172a5fc!8m2!3d51.5342459!4d3.5628097
https://www.google.com/maps/place/Ravensteijnweg+1,+4337+PG+Middelburg,+Netherlands/@51.4873477,3.6307078,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c490ee38dde907:0x128ffa98e26e1012!8m2!3d51.4873444!4d3.6328965
https://www.google.com/maps/place/Lange+Hilleweg+233B,+3073+BP+Rotterdam,+Netherlands/@51.8902524,4.4939489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c4339f056bd7a5:0xf2ac9bddf13dd718!8m2!3d51.8902491!4d4.4961376
https://www.google.com/maps/place/Elburglaan+51,+5651+EH+Eindhoven,+Netherlands/@51.4487601,5.436843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d9613b6fc2c7:0xeaefafa36665b3b7!8m2!3d51.4487568!4d5.4390317
https://www.google.com/maps/place/Torenring+46,+4458+BC+'s-Heer+Arendskerke,+Netherlands/@51.4924814,3.8216465,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c488dfd46c51d5:0xcf8715c890ad59cc!8m2!3d51.4924781!4d3.8238352
https://www.google.com/maps/place/Dillenburg+2A,+2404+EV+Alphen+aan+Den+Rijn,+Netherlands/@52.1332904,4.6511714,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5dae50ed57f5d:0xeb4a4440867bf7c1!8m2!3d52.1332871!4d4.6533601

