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In deze nieuwsbrief vertellen we over de recente ontwikke-
lingen van MAF in Arnhemland, over verkiezingen, tijd en 
over ontspanning. 
 
Reorganisatie 
Eerder hebben we al aangegeven dat er veranderingen aan 
zaten te komen, een reorganisatie. Om dit beter te kunnen 
begrijpen denken wij dat het goed is om iets meer te vertel-
len over de achtergrond en de geschiedenis van MAF in Arn-
hemland.        

Twee van de kernwaarden van MAF zijn impact en rentmees-
terschap. Daarom is het noodzakelijk dat we de kosten van 
elk programma afwegen tegen de impact van ons werk. In de 
loop van de jaren is er een financieel ongezonde situatie ont-
staan en wordt er door veranderende omstandigheden min-
der gevlogen, waardoor maatregelen nodig waren. Hierdoor 
heeft MAF moeten besluiten om, naast een aantal andere 
veranderingen, het aantal piloten terug te brengen van 14 
naar 8. Ook zullen een aantal vliegtuigen in andere program-
ma’s worden gebruikt.  
Een bewogen tijd ligt achter ons. We kregen te maken met 
vragen, twijfels, onzekerheid of we wel of niet konden blij-
ven. Beiden hadden we echter sterk het verlangen om door 
te gaan met wat we hier mogen doen en beiden hadden we  

het gevoel dat we hier nog niet klaar zijn. De noodzaak 
voor zendingswerk is er nog altijd, ook al is het vliegwerk 
afgenomen. De Bijbelstudies met de vrouwen, de dagelijk-
se contacten tijdens het vliegen en de relaties die we in de 
loop der jaren met de Yolŋu hebben opgebouwd, zijn ons 
dierbaar.  
Door alles heen hebben we ervaren dat de Heere bestuurt, 
ook al begrijpen wij niet alles. Toen het voor ons duidelijk 
werd dat we wel konden blijven, waren we enorm dank-
baar en opgelucht. Aan de andere kant is er ook dat dubbe-
le gevoel van afscheid nemen van collega’s en vrienden.  
 
Door alles heen, 

Door alles heen, 

Heer kijk ik naar U 

U geeft rust in mij 

Verkiezingen en vliegen 
Doordat er nu minder piloten zijn is het voor Marijn druk in 
de lucht. Recent waren er verkiezingen in Arnhemland. 
‘Een week lang heb ik de lokale kandidaten rondgevlogen 
naar de ‘homelands,’ zodat ook daar campagne gevoerd en 
gestemd kon worden.’ Deze vluchten worden gesubsidi-
eerd door de overheid. De bovenstaande kandidaat had 
vorig jaar nipt gewonnen met 8 stemmen verschil, dus de 
motivatie was groot om in de kleinste ‘homelands’ stem-
men te winnen.   

“Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” 

Johannes 14:27

MAF draagt al bijna 50 jaar bij aan het welzijn van de Yolŋu in 

Arnhemland. In 1973 werd MAF uitgenodigd in Arnhemland, om 

de luchtvaartmissie van de Methodist Mission op Elcho Island en 

de Church Mission Society in Oenpelli, over te nemen. MAF is altijd  

verbonden geweest met zending, waarbij het een ondersteunende 

rol heeft vervult voor de Yolŋu kerk en voor de Yolŋu in de geïso-

leerde dorpjes. Zendingswerkers zijn lange tijd afwezig geweest, 

tot in januari 2017, in samenwerking met MAF, door ‘Pioneers’ 

een team werd opgericht. 

Dhr. Yingiya Guyula met Marijn 
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Binnenlandse grenzen open 

Tot dusver is Arnhemland nog steeds Coronavirusvrij geble-
ven. Op een paar kleine aanpassingen na, is het dagelijks 
leven hier niet heel erg veranderd ten opzichte van voor de 
Coronacrisis. De Northern Territories (waar Arnhemland 
ligt) heeft de grenzen weer geopend voor andere staten in 
Australië, behalve voor reizigers uit de zogenoemde 
‘hotspots’ in het zuidoosten van Australië. Inmiddels is ook 
Esther weer gestart met de Bijbelstudies en is er weer een 
wekelijkse kerkdienst in Yirrkala.  

Neem de tijd 

Laatst was Esther uitgenodigd voor een herdenkingsdienst 
in Yirrkala, omdat een vrouw van de gemeente was overle-
den. In deze herdenkingsdienst werd het leven van deze 
vrouw als Christen tot voorbeeld gesteld voor de gemeen-
schap. Ook werd belicht hoe moeilijk het voor Yolŋu Chris-
tenen kan zijn om bij Gods Woord te blijven, in verband met 
de culturele achtergrond die vaak haaks staat op de Bijbel 
en het Christelijk geloof. 

De begrafenis zal nog een tijdje op zich laten wachten en 
zal pas plaatsvinden als iedereen er is die er moet zijn. Es-
ther: ‘Je zou zeggen; Ik woon hier al een tijdje, dus ik had 
het kunnen weten, maar als de dienst om 10.00 uur begint 
kan ik het niet laten om er op tijd te zijn. Uiteindelijk be-
gon het pas om 11.00 uur. Het was het wachten waard. 
Terwijl ik ter plekke werd aangewezen als ‘vrouw van de 
techniek,’ de liederen op YouTube opzocht en de micro-
foons inplugde, was ik getuige van een prachtige dienst. 
Het was zo bemoedigend om te zien dat de Yolŋu elkaar 
wezen op de enige hoop en redding, Jezus!  

Er was me al verteld dat er geen specifieke tijd was dat de 
dienst afgelopen zou zijn. Het is klaar als het klaar is. Als 
iedereen aan het woord geweest is die iets te zeggen had. 
Al met al was ik net op tijd terug om de kids op te halen 
van school. Ik blijf leren. Over tijd bijvoorbeeld. Haast is 
iets wat ik bijna nooit zie, maar zelf soms wel blijf ervaren. 
Het is zo'n bijzondere cultuur waar ik nog lang niet alles 
van begrijp, maar waar ik me heel welkom in voel. En daar 
ben ik dankbaar voor.’ 

 

Bedankt! 

In de afgelopen weken hebben wij veel berichten ontvan-
gen waarin u uw steun liet blijken. Wij waarderen dit 
enorm, juist in deze tijden.  

 

Hartelijke groet,  

 

Marijn & Esther,  

Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

 

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

c/o MAF 

PO Box 821 

0881, Nhulunbuy, NT 

Australia 

estherdezwart@live.nl 

www.dezwart4maf.nl 

www.maf.nl/dezwart 

Supporten? 
 

Steun Familie de Zwart via  

www.maf.nl/dezwart 

IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. Steunfonds de Zwart 

Thuisfrontcommissie 
 

Marijn van Poelje 

Het Lariksbos 2 

7325 AR Apeldoorn 

055 – 506 11 12 

Marijn.van.poelje@solcon.nl 

tfcdezwart@gmail.com  
 

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws
Jesse: ‘We zijn nu halverwege het school-
jaar en hebben pas vier weken ‘winter’ 
vakantie gehad. We hebben gekampeerd 
in Arnhemland bij een heel mooi strand. 
Dat is ongeveer een uur rijden door de 
bush, vanaf ons huis. Er is daar geen dou-
che of stromend water, dus je moet zelf 
wel veel water meenemen. Koken doen 
we op een vuurtje, dat vind ik leuk om zelf te bouwen en aan te 
steken. Het was heel leuk om te kamperen! 
 
Sil is in juli jarig geweest en alweer 7 geworden! 

Wilt u danken voor: 

 Het feit dat we in Arnhemland nog geen Corona-
virus hebben  

 De mogelijkheid dat we in Arnhemland kunnen 
blijven en door kunnen gaan met het werk onder 
de Yolŋu 

Wilt u bidden voor: 

 Het werk van MAF en zending wereldwijd 

 Collega’s die teleurstellingen te verwerken 
hebben gekregen.  

Gezelligheid en samen eten bij homeland Galkila 

http://www.maf.nl/
http://www.dezwart4maf.nl
mailto:Marijn.van.poelje@solcon.nl

