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Onze eerste nieuwsbrief uit Arnhemland! Na een goede afsluiting van vijf maanden Mareeba en een goede reis, zijn we
eindelijk op de plaats van bestemming. Jaren hebben we hier
naartoe gewerkt. In deze brief vertellen we u meer over onze
eerste ervaringen met het leven hier.
Visum
In de vorige nieuwsbrief konden we het mooie nieuws melden dat we toch een aanvraag konden doen voor ons visum.
Twee dagen voor ons vertrek naar Arnhemland is deze aan
ons afgegeven, veel eerder dan verwacht! Dat betekend dat
we een werkvisum hebben voor de komende twee jaar. Als
we terugkijken naar de manier waarop de Heere God voor
ons heeft gezorgd, steeds heeft voorzien en gemaakt dat alles
goed kwam, zijn we echt verwonderd.
Over ‘Balanda en Yolŋu’
Al snel is het bekend dat wij nieuwe 'Balanda' (letterlijk Hollander) zijn in Yirrkala. De eerste week komt er bijna dagelijks
iemand aan de deur. De ene keer is dat om iets te verkopen
zoals beschilderde schelpen, een andere keer om iets te vragen. In de eerste week zijn we gestart met een cultuurtraining
over de Aboriginal cultuur. De verschillende stammen die hier
in Arnhemland leven worden de Yolŋu genoemd. Deze cultuur
is op zo'n beetje alle vlakken tegenovergesteld aan de Westerse cultuur. Waar wij westerlingen graag onafhankelijk zijn,
is de cultuur van de Yolŋu gericht op het leven in een groep.
Waar wij tijd/werk georiënteerd zijn, zijn zij gericht op samenzijn. Geld heeft hier
een totaal andere
waarde. Delen is
niet meer dan normaal en alles draait
om relaties. Ook
hebben we kennisgemaakt met de
taal, Yolŋu-matha.
Over een aantal
maanden zullen we
daar nog een specifieke training in krijOns huis in Yirrkala
gen.

Het is hier warm, drukkend warm. Uit de kraan komt alleen
nog maar warm water. De stroom valt hier wekelijks een
paar uur uit, waardoor we echt het huis uit moeten om verkoeling te zoeken. Het is volop zomer en het regenseizoen is
begonnen. Toen de eerste regenbuien ‘s nachts neerkwamen op ons golfplaten dak, wisten we niet wat er gebeurde.
Dit geeft namelijk een enorm lawaai. Alles wat eerst nog dor
en droog was komt weer tot leven en ineens is alles groen.
En wat een prachtig landschap levert dat op!
Esther: Terwijl Marijn mij zojuist heeft opgehaald vanaf het vliegveld, kijk ik uit
het raam van ons nieuwe huis. Er loopt een Aboriginal man langs. Onder zijn ene
arm een aantal speren, een mobiele telefoon aan zijn oor. Een grote vis hangt over
zijn schouder. Speervissen is een van de traditionele manieren om aan voedsel te
komen.
Take-off
Marijn heeft zich de eerste weken met name beziggehouden met het lezen van diverse handleidingen en protocollen
waarmee binnen MAF wordt gewerkt. Ook heeft hij ervaring
opgedaan in de hangar een aantal keer gevlogen in een Airvan, het type vliegtuig waar hij op komt te vliegen. Hier zal
hij ook de komende weken mee verder gaan.

Wilt u danken voor:



De goede en veilige aankomst in Arnhemland



De kinderen, zij hebben het erg goed naar hun zin hier in
Arnhemland en ook op school

Wilt u bidden voor:



Het MAF-team hier in Arnhemland, voor ondersteuning in
het werk wat gedaan mag worden.



De Yolŋu bevolking in Arnhemland, dat ze de Heere Jezus
mogen leren kennen.

Op zondag gaan we naar de lokale kerk in Yirrkala. Officieel
begint de dienst om 10.00 uur. Nu hadden we al gehoord
dat we dit niet zo nauw moesten nemen, dus wij waren er
de eerste keer iets na tienen. Marijn nog enigszins benauwd
dat we de eerste keer al te laat zouden komen, maar uiteindelijk begon de dienst om 10.45 uur. De kerk is een gebouw,
in het midden van het dorp, zonder ramen. De honden liepen in en uit, in afwachting van de cake die na de dienst zou
komen met het koffiedrinken. De dienst is in half Engels half
in Yolŋu-Matha, soms wel met muzikale begeleiding en
soms ook niet.
Esther is uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijbelstudie
van de Yolŋu vrouwen. Ze gaat hier nu wekelijks een avond
naar toe. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken
met deze vrouwen. Zittend op
een kleed in het
zand,
omringd
door honden en
katten, bestuderen we een gedeelte uit de Bijbel
en zingen we samen. Op een keer
was ik de enige die een Bijbel had meegenomen. De ‘yapa
balanda’ (buitenlandse zus) zou een stukje lezen en uitleggen, werd gezegd. Tja, ik had geen keuze, maar voortaan ga
ik wel iets beter voorbereid op pad!
Tot slot
Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin veel
is in– en uitgepakt en wij twee keer zijn verhuisd, een jaar
van afscheid en nieuwe ontmoetingen, van uitdagingen en
bemoedigingen. Dank voor uw steun in welke vorm dan
ook! We wensen u en jou gezegende kerstdagen en een
heel voorspoedig 2018.
Hartelijke groet,
‘Nama Jalala’ (tot
ziens)
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil
de Zwart

Kidsnieuws
Jesse en Sophie zitten beiden op school in Nhulunbuy, zo’n
18 kilometer verderop. Ze hebben het erg naar hun zin! Om
7.15 uur vertrekken ze met de schoolbus. In het begin was
dit best spannend, maar inmiddels zijn we er allemaal aan
gewend en vinden ze het erg
leuk. ’s Middags om 14.30 uur
is de school uit en worden ze
opgehaald door Esther. Vanaf
de eerste groep hebben de
kinderen hier al huiswerk, dus
dat is even wennen na schooltijd. Mooi om te zien hoe snel
ze het Engels lezen en schrijven
al oppakken. Half december
begint hier de zomervakantie
alweer en zijn de kinderen zes
weken vrij. Sil is nog gezellig
een paar weken thuis. De verwachting is dat hij eind januari
zal gaan starten met preschool. Dat is drie dagen in de Jesse en Sophie in schooluni
week. Hij is er ook wel klaar form, klaar voor hun eerste
voor en wil net als zijn broer en schooldag.
zus ook graag naar school.
Sil: “Ik zit op zwemles en ik kan al zonder bandjes zwemmen. Ik mag alleen niet in
de zee zwemmen, want daar zwemmen ook krokodillen. Toen we de eerste keer naar
de zee gingen zagen we een krokodil zwemmen. Dat was best wel cool! Maar ook een
beetje eng.”
Van de Thuisfrontcommissie
In deze laatste nieuwsbrief van 2017 een kort bericht van de
TFC. Namens de TFC willen we u en jou danken voor jullie
steun op allerlei gebied, gebed, bemoediging, advies en financieel. Hartelijk dank!
Blij en dankbaar zijn we als TFC om te ervaren hoe God
zorgt. In het bijzonder te noemen de ontwikkelingen rondom
het visum van Esther en Marijn, met een onverwachte en
wonderlijk positieve uitkomst. Dat geeft vertrouwen voor de
toekomst. Dat geeft vertrouwen voor 2018 – te weten dat
onze Vader in de hemel van ons weet en voor ons zorgt. We
wensen u en jou ook van harte die zegen toe voor het nieuwe jaar. In het vertrouwen op uw en jouw steun aan Marijn,
Esther en de kinderen, ook in 2018!
Met hartelijke groet,
Marijn van Poelje, TFC – familie de Zwart

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