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De afgelopen periode hebben we er veel met elkaar en in kleine kring over gesproken dat er voor ons 
gezin een nieuw seizoen aankomt: D.V. de tweede helft van maart 2020 komen we terug naar 
Nederland. Hoe en wat precies lezen jullie in deze nieuwsbrief. 

De mogelijke vertrekdatum staat nog wat losjes in onze agenda, maar het nadenken, bidden en samen 
praten over deze keuze begon al een poos geleden.  

Voordat we in de zomer van 2018 op verlof gingen dachten we na over de nieuwe termijn van twee jaar 
(waarvan we inmiddels alweer 9 maanden achter de rug hebben). We zagen daar verschillende dingen 
bij elkaar komen die, hoe dan ook, een grote transitie voor ons gezin zullen betekenen. Zowel qua werk, 
qua scholing als qua woonomgeving. 
 
Naast nog wat andere, kleinere, dingen speelden de volgende punten mee in onze overwegingen en 
gebeden. 

Joy zal in de zomer van 2020 het basisonderwijs afronden en naar het voortgezet onderwijs toe gaan. 
Dat is voor ons in Kep (waar wij wonen) niet haalbaar en het zou betekenen dat we naar de hoofdstad, 
Phnom Penh, terug zouden moeten (of naar Siem Reap, meer in het noorden van het land) voor 
internationale scholing. 

Ook op Shalom Valley zal er een moment van transitie aankomen: omdat het kamp in 2020 ver genoeg 
gebouwd zal zijn en de benodigde systemen dan op hun plek staan, loopt onze taak in dat project ten 
einde. Natuurlijk zal er altijd werk blijven en zullen er nog verschillende dingen toegevoegd worden, 
maar de basis staat. Iets toevoegen is een stuk gemakkelijker dan iets ontwerpen en uitdenken. 

Daarnaast zal Mart-Jan eind van dit jaar zijn bestuursfunctie (op de taalschool in Phnom Penh) 
neerleggen omdat hij daar de maximale termijn van 4 jaar gewerkt heeft.  

Een keuze maken met het oog op deze nieuwe transitie vonden we niet eenvoudig. We wilden graag 
opnieuw de stem van de Heer verstaan. Want we hebben afgelopen jaren gemerkt dat als de Heer 
roept, naar welke plek dan ook, dat iets is waar je steeds op terug kunt vallen. Dat geldt wanneer alles 
voor de wind gaat, maar speciaal ook in lastige tijden. Met elkaar en met anderen zochten we naar de 
leiding van de Heer. Ligt er een nieuwe taak voor ons in Cambodja? In Nederland? Ergens anders? 
Hoe? Waar? Wanneer? Met wie? 

We zijn bemoedigd en verwonderd over hoe stap voor stap duidelijk werd dat er een nieuw seizoen 
voor ons in Nederland aanbreekt. Dat is een mooi, maar ook wel persoonlijk verhaal, dat we graag 
persoonlijk willen delen. Vraag er gerust naar.



ALONGSIDERS EUROPE! 

Vanaf het eerste moment dat we met Alongsiders werken zijn we enorm bemoedigd door het 
eenvoudige model dat we hier mogen gebruiken in Cambodja. We zijn verwonderd over de impact die 
deze beweging - ‘movement’ - heeft in de levens van jonge mensen en daarmee in de kerk. 

Over de afgelopen jaren hebben we gezien hoe Alongsiders zich beweegt naar verschillende andere 
landen en bevolkingsgroepen in de derde wereld. 

Ook werden we in die periode geraakt door de nood die mensen in het westen met ons deelden als wij 
met hen praatten over Alongsiders. Discipelschap heeft al lange tijd een speciale plek in ons hart. Ons 
verlangen is om met elkaar - samen met de wereldwijde kerk - te beantwoorden aan de Bijbelse 
opdracht uit Mattheus 28: om als gemeenten onze jonge mensen, een nieuwe generatie, toe te rusten 
om de Heer Jezus actief te volgen in het leven van elke dag. Wat is het gaaf als ze daarbij bewust 
kiezen om naast een jongere kwetsbare ‘broer’ of ‘zus’ in hun nabije omgeving te gaan lopen en met 
elkaar te leren en te groeien. Onze hoop is dan natuurlijk dat die jongere ‘broer’ of ‘zus’ de Heer Jezus 
zal volgen en zelf ook weer naast een jongere ‘broer’ of ‘zus’ zal gaan lopen! Dan mogen we ons met 
elkaar verwonderen hoe de gemeente van Christus groeit, sterker wordt en een krachtig getuigenis mag 
zijn in een gebroken wereld. 

De volgende vragen kwamen in ons hart: Zouden we dit model, waar we zoveel van leren, mee mogen 
nemen naar het westen en kunnen inzetten als ondersteuning voor lokale kerken? Zouden we daar in 
Nederland mee mogen beginnen en zien hoe de Heer dit verder leidt? We begonnen er actief voor te 
bidden. 

Toen we dit verlangen breder neerlegden bleek dat in het hart van meerdere mensen te zijn. Een 
verlangen om ook in Europa langszij kerken te komen en hen aan te moedigen actief en concreet zorg 
te (blijven) dragen voor hun jonge mensen. 

Een mooi proces volgde (dat we ook weer graag persoonlijk met je delen), en zo werd de visie voor 
‘Alongsiders Europe’ geboren. 

Eerste stappen werden gezet. Stappen in geloof, waarvan we de reikwijdte zelf niet kunnen overzien. 
Hoe zal de visie voor Nederland / Europa zich verder ontwikkelen? Er zijn op dit moment nog veel 
dingen onduidelijk. We vinden het spannend! Ook voor ons als gezin. Hoe zal de transitie terug naar 
Nederland zijn? Waar mogen we gaan wonen? Hoe zal het gaan met de scholing? In dit hele proces 
vertrouwen we erop dat details en volgende stappen langzaam maar zeker duidelijk worden en op hun 
plek zullen vallen. Zoals de Heer ons steeds geleid heeft, zal Hij dat ook in de toekomst doen. 

We komen naar Nederland, maar we komen niet alleen … We komen samen met Alongsiders. We 
houden jullie op de hoogte!



EEN BRIEFJE VAN ‘JUF’ JESSICA 

Beste lezers,

In deze brief mag ik me kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Jessica van Assche en sinds afgelopen december ben ik in 
Kep om Joy, Micha en Amy les te geven. We hebben inmiddels 
al een hele tijd samengewerkt en het is een prachtige ervaring. 
In Nederland was ik op een basisschool werkzaam als 
logopedist. Om de nieuwe functie goed op te pakken heeft 
Talitha me de eerste weken ingewerkt in de homeschooling.  
Naast het lesgeven geniet ik ook van het leven in Cambodja, 
met de uitdagingen die daarbij komen kijken. In januari heb ik 
twee weken een kickstart Khmer kunnen doen, waar ik 
voldoende taal leerde om op de markt boodschappen te 
kunnen doen, de weg te vragen, etc. Verder leer ik bijna iedere 
dag nieuwe woorden van de kinderen, of van mijn buren. Ik 
woon ongeveer 10-15 minuten bij Mart-Jan & Talitha vandaan. 
Mijn buren hebben me uitgenodigd voor diverse activiteiten, 
waardoor ik ook de Khmer cultuur steeds meer leer kennen. Ik ben dankbaar voor hen en voor een 
nieuwe vriendin uit Phnom Penh die in Kep is komen wonen. Het schooljaar is nu bijna afgelopen, 
maar ook na de zomervakantie zal ik hier nog een periode zijn. Ik kijk uit naar de leerzame 
avonturen die ik hier nog mag beleven! 

Groetjes, Jessica

REGENBOOGSCHOOL- KEP 

Het gaat goed op de Regenboogschool in Kep! De kinderen hebben samen met Jessica groep 1, 6 
en 7 goed afgerond. Nog een feestweek en een Skype-meeting met hun klassen in Nederland voor 
de boeg en dan lekker genieten van een welverdiende maand zomervakantie.  

We zijn blij en dankbaar met Jessica. Op de vorige pagina stelde ze zich al kort aan jullie voor. 
Naast de scholing trekken we veel met elkaar op en genieten we van een waardevolle vriendschap 
waarin we de mooie en lastige momenten met elkaar mogen delen, veel plezier hebben en elkaar 
steeds mogen aanmoedigen om de focus te hebben op Hem om wie ons leven draait. 

Jessica is nu min of meer Joy’s Alongsider :-) en het is mooi hen samen te zien optrekken. Ze blijft 
bij ons tot maart 2020 en we hopen samen naar Nederland te reizen.



DANK MET ONS MEE: 

1. voor Shalom Valley en voor de zegen die deze plek mag zijn voor zoveel mensen in Cambodja 
en daarbuiten. 

2. voor Tom uit Rotterdam die tijdens drie maanden stage in Cambodja een waardevolle bijdrage 
heeft geleverd aan de ontwikkelingen op Shalom Valley. 

3. dat we ons werk over mogen dragen in bekwame lokale handen. 
4. voor open deuren om het Alongsiders model mee te nemen naar Nederland / Europa. 
5. voor de ondersteuning van Alongsiders International en van jullie als onze ‘achterban’. 

BID MET ONS MEE: 

1. voor de komende periode waarin we met elkaar een periode afsluiten en taken verder over 
zullen dragen aan lokale leiders. 

2. voor wijsheid in alle plannen die er nog met Shalom Valley zijn. 
3. voor trouw in de verschillende taken die we hier de komende maanden gewoon nog hebben. 
4. als we ons als gezin zullen voorbereiden op het nieuwe seizoen in Nederland. 
5. voor wijsheid en inzicht als we de visie voor ‘Alongsiders Europe’ verder uitwerken. Voor de 

juiste mensen op het juiste moment. 

Tot de volgende keer! 

Hartelijke groeten van ons uit Kep, 

Mart-Jan & Talitha, Joy, Micha en Amy

Praktische gegevens 
 

Ons postadres in Nederland: 
Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Kriekenhofstraat 38 
4337 KJ Middelburg 

Tel: +855 93 600 108 
@ : 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

ThuisFront Team 

Contactpersoon: Erik Schot 

Tel:  010-70 73 957 
@: erikschot@hotmail.com 

Op www.2followus.com vind je meer 
informatie over ons ThuisFront Team.  

Naast het TFT zijn er verschillende 
mensen en contactpersonen die hen 
én ons helpen. Neem even contact 
met het TFT op voor meer informatie.

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 What’s App.
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