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Terwijl we vanuit Nederland prachtige sneeuwfoto’s voorbij 
zagen komen (waar we overigens erg van genoten hebben), 
hebben we hier in Arnhemland een pittig regenseizoen. Het 
water in de rivieren staat zo hoog dat de enige weg naar 
Arnhemland nagenoeg onbegaanbaar of dicht is. Het is in 
deze tijd van het jaar dan ook extra druk bij MAF en Marijn 
heeft de laatste weken veel gevlogen. Vanuit de zendingsor-
ganisatie ‘Pioneers’ is er in de afgelopen weken naar ver-
schillende kleinere dorpjes een ‘outreach’ georganiseerd, 
waarbij het evangelie wordt verteld en Christenen worden 
bemoedigd en opgebouwd in hun geloof.  
Omdat het nieuwe schooljaar hier in Australië weer is ge-
start, worden er ook volop leerkrachten naar de afgelegen 
dorpjes gevlogen, zodat de Yolŋu kinderen die daar wonen 
ook onderwijs kunnen ontvangen.  

Zegeningen 
We zijn dankbaar dat het goed gaat met ons als gezin. Ma-
rijn is laatst 40 jaar geworden en dit hebben we met vrien-
den in onze tuin kunnen vieren. Het klinkt heel gewoon, 
maar we realiseren ons dat we hiermee bevoorrecht zijn. 
We leven niet in lockdown en we zijn niet beperkt in ons 
sociale leven hier in Arnhemland. En dat zijn zegeningen!  

Over Bijbelstudies, culturen en problemen oplossen 
In samenwerking met ‘Pioneers’ is er recent een Bijbelstu-
diegroep gestart voor Yolŋu mannen. Marijn is hier ook bij 
betrokken. Hoewel de cultuur van de Aboriginals heel sterk 
gericht is op relaties, worden aangelegenheden tussen 
mannen en vrouwen strikt gescheiden.  
Tijdens de zomervakantie wilde Sophie ook graag een keer 
met Esther mee naar de Bijbelstudie. Ze kent een aantal 
meisjes uit de kerk en ze was erg geïnteresseerd hoe het 
allemaal gaat. Samen gingen we op weg naar Yirrkala.  
Esther: “Ik haal altijd een aantal vrouwen op, waarna 
wordt bepaald bij welk huis de Bijbelstudie zal plaatsvin-
den, afhankelijk van de drukte en onrust in de huizen. Toen 
we een straat inreden was het ongewoon druk en er hing 
een grimmige sfeer.  

 

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede 
in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van 

de Heilige Geest.”                                                                                           
Romeinen 15:13 

Uit: MAF Actueel 

Marijn vloog kortgeleden onverwacht een ambulance-
vlucht in Arnhemland. De patiënt leed aan ernstige buik-
klachten en de artsen konden een dreigende sepsis niet 
uitsluiten. Vanwege dit verhoogde risico werd de vlucht 
toch nog in het al goed gevulde rooster ingevlochten en 
kon Marijn starten.  
Een vlucht die veel reistijd bespaarde. "Met de staat van 
de wegen na de recente regenval, zou de reis minstens 
drie keer langer duren dan normaal", zei Kane Barker, 
een van de betrokken artsen. Waar Marijn nu een uur 
vloog, hadden zij minstens acht uur in de auto moeten 
zitten zonder garantie voor een tijdige en veilige aan-
komst. 

De lokale school in Gurrumurru, een van de homelands 
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Aangekomen bij het eerste huis werden we door de dorps-
oudste vriendelijk maar dringend verzocht snel door te rij-
den, aangezien er een gevecht in de lucht hing tussen ver-
schillende stammen.” Later bleek ook dat men elkaar met 
speren te lijf was gegaan. Het regenseizoen, met als gevolg 
de onbegaanbare wegen, zorgen ervoor dat mensen vanuit 
de ‘homelands’ naar Yirrkala trekken om daar een aantal 
weken te verblijven. De huizen zijn dan overvol, wat irrita-
ties in de hand werkt. Nu is het de gewoonte in de Yolŋu 
cultuur om de problemen die er zijn op te lossen op de ma-
nier zoals dat al jaren gebeurt. De dorpsoudsten hadden de 
politie dan ook gevraagd om hen eerst zelf de kans te ge-
ven. Toen de problemen en gevechten langer aanhielden is 
vanuit de oudsten gevraagd om te helpen en is er verster-
king ingevlogen vanuit Darwin, waarna de rust is weerge-
keerd.  
 
Mondkapjesactie  
Vanuit de Eben-Haëzerkerk, de gemeente van waaruit we 
zijn uitgezonden, was er een actie gehouden, waarbij 
mondkapjes met een ichtusvisje erop werden verkocht. De 
opbrengst kwam ten goede aan ons steunfonds. Een erg 
leuk initiatief waar we dankbaar voor zijn! 

Uitstel verlof 
Het plan was om ergens halverwege dit jaar weer op verlof 
te komen naar Nederland. Uiteraard keken we daar met 
elkaar erg naar uit, maar omdat de grenzen van Australië 
naar verwachting nog een tijd dicht blijven, zullen we het 
verlof moeten uitstellen tot een later moment. Dat bete-
kent ook dat we hier helaas geen bezoek kunnen ontvan-
gen. Natuurlijk hadden we dit graag anders gezien. On-
danks de omstandigheden waar we wereldwijd mee te 
maken hebben, weten we ons gedragen door Hem.  
 
Hartelijke groet,  
Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart 
 
Van de Thuisfront Commissie 
Beste familie/vrienden/supporters van familie de Zwart,  
Graag willen wij jullie in deze eerste nieuwsbrief van 2021 
hartelijk bedanken voor de steun die wij hebben mogen 
ervaren in het afgelopen jaar, zowel financieel, meelevend 
en meebiddend. Voor iedereen is 2020 een jaar geweest 
met veel onzekerheid. De coronapandemie heeft grote 
impact gehad (en nog steeds) op een ieders leven. Goede 
gezondheid en economische voorspoed zijn ineens veel 
minder vanzelfsprekend gebleken. Wat hierboven uitstijgt 
is Gods trouw. Dat hebben wij als TFC mogen ervaren. Niet 
in minst, doordat in 2020 de financiële doelstellingen weer 
behaald zijn. Hartelijk dank daarvoor en bovenal dank aan 
onze Vader in de hemel. 
  
Met vriendelijke groeten, namens de TFC,  
Marijn van Poelje 
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Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws 
Tijdens de zomervakantie hebben de 
kids hard gewerkt aan hun Nederland-
se lessen. Nu zijn ze allemaal weer 
begonnen aan een nieuw schooljaar. 
Jesse zit in year 7 (brugklas), Sophie in year 4 (groep 6) en 
Sil in year 2 (groep 4). Jesse kan op dezelfde school blijven, 
dus dat is wel fijn.  
Sil kreeg op de eerste schooldag een astma-aanval, waar-
door we naar de spoedeisende zorg moesten. Hij moest 
ook een Covid-test doen. Deze was negatief, waarna ook 
Sil na een aantal dagen weer terug naar school kon. Ge-
lukkig gaat het inmiddels weer helemaal goed met hem! 

Wilt u danken voor: 

 De Bijbelstudie voor Yolngu mannen  

 Voor alle zegeningen die wij ontvangen 

Wilt u bidden voor: 

 Voor eenheid in de kerk en het dorpje Yirrkala 

Sophie met haar vriendinnetjes op ‘Australia Day.’ Deze dag werd 
gevierd door de nadruk te leggen op de samenwerking tussen 
Yolŋu en Balanda (niet-Yolŋu). Ook werden de traditionele dans 
en zang uitgevoerd.  
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