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In deze nieuwsbrief vertellen wij over ons leven in Arnhem-
land, over ons werk, de kinderen en over dingen waar wij in 
het dagelijks leven mee te maken krijgen.  
 
Situatie in Arnhemland 
Ondanks het feit dat Arnhemland wonderlijk genoeg nog 
steeds Covid-vrij is, zijn de maatregelen die genomen wor-
den ook hier merkbaar. Omdat we dit jaar niet naar Neder-
land konden vanwege de gesloten grenzen, lopen we inmid-
dels ook tegen wat praktische zaken aan, zoals de paspoor-
ten van de kinderen die binnenkort verlopen. Reizen in Au-
stralië zelf is al een uitdaging, dus we hopen dat alles lukt.  
 
We zijn dankbaar dat het werk hier door kan gaan. Marijn 
heeft het behoorlijk druk op zijn werk en zit heel wat uurtjes 
in de lucht. Ook de Bijbelstudies worden actief bezocht en 
het is prachtig om te zien hoe de Yolŋu vrouwen zelf ook het 
voortouw nemen tijdens deze avonden.  
 
Geloof en culturele gewoontes 
Esther: “Mijn telefoon gaat. Het is Marrpalawuy, een van de 
vrouwen van de Bijbelstudiegroep. Ik wordt die avond uitge-
nodigd voor de begrafenis die al een week duurt. De jongen, 
die in april tijdens de gevechten om het leven is gekomen, 
werd in augustus begraven. “Neem bloemen mee en iets te 
eten voor de familie en bel mij als je er bent.” Die avond ga 
ik. Het is donker. De weg is gebarricadeerd om ongenodig-
den op afstand te houden en ik parkeer een eindje bij de 
ceremonieplaats vandaan. Van een afstandje hoor ik het 
ritme van de ‘clapsticks’ en het karakteristieke monotone 
geluid van een lied dat wordt gezongen. Marrpalawuy komt 
me tegemoet. 
 

Tientallen mannen dansen in het zand, waardoor het zand 
opstuift en er een soort stofwolk ontstaat. Daarachter de 
vrouwen, ze kruipen op hun knieën door het zand. Ik vind 
het intens. Het is alsof ik een andere wereld binnenstap.” 
De rest van de avond verloopt bijzonder. De ceremoniën 
worden beëindigd, er wordt een Christelijk lied aangezet. 
Daarna worden we gevraagd te bidden voor de familie.  
Het is soms best ingewikkeld waar de scheidslijn voor 
Yolŋu ligt met betrekking tot culturele gewoontes en het 
christelijk geloof. Dit is dan ook regelmatig onderwerp van 
gesprek tijdens de Bijbelstudies. Bid dat de Yolŋu hierin de 
juiste keuzes maken en voor wijsheid om hen hierin te 
steunen.  

 
 

Het is, met het oog op respect, niet mogelijk om foto’s te 

maken tijdens een ceremonie, zoals hierboven beschreven. 

Vroeger dachten de Yolŋu dat een foto de ziel uit het li-

chaam wegnam. Nu gelooft men dat niet meer, maar veel 

mensen vinden het nog steeds niet fijn als er foto’s wor-

den gemaakt. Dat is dan ook een reden dat we niet altijd 

foto’s kunnen laten zien van de dingen die we hier mee-

maken en het bij een beschrijving blijft. Bovenstaande foto 

is genomen tijdens een nationale feestdag. 

“Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u 
de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons 

vraagt.” 
 

Romeinen 15:5 



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 

door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven 

aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat. 

Terwijl bij jullie de dagen korter worden, lopen de tempera-
turen hier behoorlijk op en begint ook de vermoeidheid wat 
toe te nemen. De kinderen zijn begon aan de laatste weken 
van dit schooljaar en ze zien al uit naar de zomervakantie 
(december/januari). We danken u hartelijk voor berichtjes 
en kaarten, meeleven en gebed. 

 

Hartelijke groet,  

Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

Van de Thuisfrontcommissie 

We hebben binnen de TFC in de afgelopen maanden af-
scheid genomen van Nanda Davelaar en Gertrude de 
Graaf. Zeven jaar hebben ze zich met liefde en enthousias-
me ingezet en we zijn dan ook dankbaar voor alles wat zij 
hebben gedaan. We hebben Miranda Mulder bereid ge-
vonden om het stokje over te nemen. Zij stelt zich kort aan 
u voor: “Mijn naam is Miranda en sinds een half jaartje 
maak ik deel uit van de enthousiaste thuisfrontcommissie 
‘TFC De Zwart.’ Ik ben getrouwd met Henk en samen heb-
ben we twee dochters en een zoon. Ik werk als manage-
mentassistent bij BAM, een bouw- en installatiebedrijf. 
Esther, Marijn en de kids maken deel uit van ons leven 
sinds Jesse en Emma bij elkaar in de klas kwamen op de 
basisschool. Ze werden dikke vrienden en natuurlijk hoor-
den daar ook de kopjes thee bij tijdens het ophalen na een 
speelafspraak. Ook zagen we elkaar iedere zondag in de 
kerk. Een half jaar geleden heeft Esther mij gevraagd om 
de taken over te nemen van Gertrude in de TFC… Graag! 
Heel bijzonder om samen de verbindende factor te zijn en 
familie De Zwart in Australië te ondersteunen. De eerste 
vergaderingen en kennismakingen zijn al achter de rug en 
we zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor de 
komende acties. Binnenkort hoort u meer! 

Hartelijke groet namens de TFC,  

 

Miranda Mulder 

“Wees goed voor elkaar en vol medeleven.” Efeze 4:32  

  

 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 

De Nieuwekamp 24 

7345 DB, Wenum Wiesel 

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 

Sophie heeft tijdens een kampeer-
avontuur haar pols gebroken. Omdat 
het op de laatste avond gebeurde, het 
helemaal donker was en we niet door 
de bush terug konden op dat tijdstip, 
was het even pittig voor haar en een 
zware nacht. Maar gelukkig is ze weer 
helemaal oké en zit ze nu de komende 
weken in het gips. Met Jesse en Sil gaat het verder prima. 
Sil wil graag nog vertellen dat hij de mensen in Nederland 
niet vergeten is en ernaar uitkijkt om iedereen weer te 
zien (maar wanneer dat kan is nog de vraag).  

Wilt u danken voor: 

 Gods trouwe zorg en de zegeningen die wij ont-
vangen  

Wilt u bidden voor: 

 Een goede afsluiting van het schooljaar voor 
de kinderen. 

 Veilige vluchten voor alle piloten nu het re-
genseizoen in aantocht is.  

MAF voert met enige regelmaat vluchten uit voor de 
‘Women Shelter’, een crisisopvang voor vrouwen die veelal 
slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. 
Esther is sinds twee maanden aan het werk bij een organi-
satie die ‘Anglicare’ heet. “Ik ben daar als maatschappelijk 
werker aangenomen en het mooie is dat ik voornamelijk 
met Yolngu werk. Ik heb er erg veel plezier in en geloof ook 
dat God dit op Zijn tijd op mijn weg heeft geplaatst. Deels 
zijn het afspraken op kantoor, maar ik ga ook iedere week 
naar de ’Women Shelter’ voor vrouwen. ‘Anglicare’ biedt 
verder ouderschapscursussen aan en daardoor ben ik ook 
regelmatig te vinden in de gevangenis om training te geven 
aan de mannen daar. Huiselijk geweld is hier een veel voor-
komend probleem. Mannen zitten vaak daarvoor in de ge-
vangenis. Vrouwen zoeken hun toevlucht in het opvang-
huis.   

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

