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Waarom deze reis? Gedurende de afgelopen twee jaar 
hebben Mart-Jan & Talitha van der Maas een groeiende 
interesse ontwikkeld voor evangelisatie en gemeente-
stichtend werk in Cambodja. Uiteindelijk hebben zij, in reactie 
op de roeping van de Heer, verschillende concrete acties 
genomen. In 2012 heeft Mart-Jan zijn werk opgezegd en 
hebben zij beiden een jaar gestudeerd aan een zending-
gerichte Bijbelschool; Cornerstone, onderdeel van WEC in 
Nederland. Talitha is verpleegkundige en Mart-Jan heeft de 
laatste jaren gewerkt als een projectleider. De reden voor 
deze korte reis was om bevestiging van de Heer te krijgen 
over het ‘waar’, ‘hoe’ en ‘met wie’ zij mogen gaan werken in 
Cambodja. 
 
Achtergrond: Cambodja is qua oppervlakte ongeveer ⅓ van 
Frankrijk, en was bijna 100 jaar een Franse kolonie. Toen het 
land in 1953 onafhankelijk werd, volgden 20 jaar van geweld: 
de Vietnamese oorlog (1970-1975), het communistische 
regime van de rode Khmer (1975-1979) waarbij ongeveer 25% van de bevolking is vermoord, 
gevolgd door 10 jaar burgeroorlog. Het land kampt nog steeds met armoede, pijn en 

wantrouwen. Cambodja is overwegend 
boeddhistisch. Sinds 1990 kunnen de Christenen in 
vrijheid samenkomen. Op dit moment zijn er op de 
totale bevolking van 15 miljoen ongeveer 2% 
Christenen. 
 
In juni 2013 zijn Frederic Walraven en Philip Nunn 
naar Myanmar geweest waar ze broeder Loh hebben 
ontmoet. Hij is een Christen uit Maleisië die vroeg is 
gestopt met werken bij Shell om tijdens zijn vroeg-
pensioen al zijn tijd en energie te steken in 
evangelisatie en gemeente-stichtend werk in zuid-
oost Azië. Gesteund door gebed en financiën vanuit 
een netwerk van Maleise vergaderingen werken 
broeder Loh en zijn vrouw eraan om het evangelie te 

verkondigen, jonge Christenen te bemoedigen en nieuwe, lokaal bestuurde en 
zelfvoorzienende gemeenten te ‘planten’. In Cambodja werken momenteel 7 Maleise 
zendelingen (2 echtparen en 3 alleenstaande zusters), verspreid over 3 plaatsen. De strategie 
die ze volgen is om door hun 
ontwikkelingsorganisatie goede 
Engelse lessen aan te bieden 
en kinderen op te vangen. 
Hierdoor creëren ze 
mogelijkheden om contacten te 
leggen met de ouders van 
deze jonge kinderen, tieners 
en de rest van de lokale 
bevolking.  
 



 Onze indrukken: Wij zijn onder de indruk van 
de toewijding van de Maleise teams. We 
realiseren ons dat het leren van het Khmer en 
het opbouwen van relaties lange termijn 
investeringen zijn. Het is erg bemoedigend om 
te zien dat, na zo’n 15 jaar werken, de vruchten 
zichtbaar worden. We hebben ook gezien dat 
de meeste zendingsactiviteiten gericht zijn op 
de grote steden. Omdat de meeste 
Cambodjanen op het platte land wonen is het 
helder dat het juist daar nodig is dat Christenen 
uitgaan en van hun geloof getuigen. De 
woorden van de Heer Jezus zijn hier zeker van 
toepassing: “De oogst is groot, maar de 
arbeiders zijn maar weinig.” De deuren zijn op 

dit moment wijd open!  
 
En wat nu verder? Wij zijn bemoedigd door 
alle contacten ee ervaringen met onze 
Cambodjaanse en Maleise broeders en zusters. 
Er is veel om voor te bidden. Mart-Jan & Talitha 
zullen zich met hun gezin nu verder 
voorbereiden om in de zomer van 2014 het 
Maleise team in Cambodja te gaan versterken. 

Het huidige plan is om de eerste twee jaar in 
Phnom Penh te besteden aan taal- en 
cultuurstudie, om daarna door te gaan naar het 
platte land. Voordat ze naar Cambodja zullen 
gaan verwachten ze hun derde kind en zullen 
ze werken aan het behalen van het diploma 
TESL (Teaching English as a Second 
language). We waarderen jullie gebeden voor 
de familie van der Maas gedurende dit 
interessante jaar vol veranderingen.   
  
        - Mart-Jan vd Maas and Philip Nunn 


