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Na bijna een jaar in Arnhemland, voelen wij ons hier gesetteld. Situaties en culturele verschillen, waar wij eerder
verwonderd naar stonden te kijken, worden steeds normaler. Toch willen wij proberen om een indruk te geven van
de dingen die wij meemaken in het dagelijks leven.

Uit het dagelijks leven in Arnhemland
Begrafenissen. We hebben er allemaal van tijd tot tijd mee
te maken. Hier in Arnhemland gaat dat anders dan wij gewend zijn. Wanneer iemand hier overlijd, wordt het lichaam voor autopsie naar het ziekenhuis in Nhulunbuy gebracht. De gemiddelde levensverwachting van de Aboriginal bevolking ligt ongeveer twintig jaar lager dan die van de
overige Australiërs. Dat is dan ook de reden dat de overheid wil dat er autopsie gebeurt. MAF is vaak betrokken bij
het vervoer, ook wel ‘bodycharters’ genoemd. De familie
heeft tijd nodig om een begrafenis te regelen en deze kan
pas beginnen als iedereen er is die er moet zijn. Hier kunnen enkele weken tot maanden tussen zitten. Zolang blijft
het lichaam in het mortuarium van het ziekenhuis. Marijn:
‘Een begrafenis is een grootse gebeurtenis. Het maakt indruk op mij als ik zie wat er bij komt kijken om iemand terug te brengen naar het dorp waar de begrafenis zal plaatsvinden. Deze duurt vaak een week of langer, dat ligt eraan
hoe belangrijk de persoon was. Vaak komt de hele familie
naar het vliegveld en dan worden er rituele dansen uitgevoerd, uitgedost in kleurrijke verf. Laatst kwam er vier man
dansend met speren op het vliegtuig af gerend. Gelukkig
stopten ze op tijd, maar mijn rol is dan wel het vliegtuig
veilig te houden, zodat het niet beschadigd raakt. De mensen gaan soms zo op in hun verdriet dat dit wel nodig is.
Het gebeurt ook wel dat ik een speciaal verzoek krijg om
een extra rondje te vliegen over het geboortedorp. Ter
plekke wordt vaak nog bedacht hoe de kist verder vervoerd
moet worden.’

Iedere clan heeft weer zijn eigen gebruiken, maar altijd
hoor je het geluid van de ‘clapsticks’ (stokjes die ze tegen
elkaar tikken), soms ook de ‘didgeridoo’ en gezang. Er
wordt veel respect getoond voor de overledene. Verdriet
wordt door de Yolŋu geuit door luidkeels te huilen, maar
soms ook door zichzelf op de grond te werpen. Het is voor
ons buitenstaanders moeilijk om te weten wat er nu precies gebeurt tijdens de rituelen. Wat we wel weten is dat er
in de Yolŋu cultuur veel voorouderverering en het verdrijven van geesten voorkomt. Bidt dat de Heere de piloten
van MAF gebruikt om hierin verandering te brengen, zodat
deze mensen de Heere Jezus mogen leren kennen en zij
niet in angst en zonder hoop hoeven te leven.

Wilt u danken voor:



De mooie dingen die wij hier mogen zien en meemaken, de
ondersteuning die wij steeds weer ontvangen vanuit familie,
vrienden en onze kerkelijke gemeente

Wilt u bidden voor:



De Australisch zendingsteam (AMOS, Australian Mission Outreach Support) heeft recent de dorpjes in Arnhemland bezocht om met name zendingswerk te doen onder
de kinderen. Bidt dat God dit werk zegent.



Het werk van MAF in Arnhemland



Vervullen van vacatures binnen het team

Galiwinku en Gapuwiyak
In de afgelopen tijd hebben we kennis gemaakt met de afgelegen communities in Arnhemland (Galiwinku en Gapuwiyak), waar MAF gestationeerd is. Marijn zal regelmatig
een week of twee weg zijn om de communities te ondersteunen in personele bezetting. Recent zijn we als gezin
twee weken naar Galiwinku op Elcho Island geweest. Naast
dat we een goede tijd hebben gehad met het andere MAF
gezin, hebben we ook in de lokale community ondersteunend werk kunnen doen.

Een aantal medewerkers van MAF doen geregeld Bijbelstudies met deze mannen en het is bemoedigend om te zien dat
God werkt over muren en door culturen heen.
De Bijbel is enige tijd geleden vertaald in de Gumatj taal, één
van de lokale talen van de Yolŋu. Recent is deze Gumatj Bijbel nu ook verkrijgbaar in de vorm van een app van YouVersion, zodat de Yolŋu deze Bijbel op hun telefoon kunnen lezen in hun eigen taal. MAF heeft hierin kunnen ondersteunen door bijbelvertalers te vervoeren, zodat zij dit belangrijke werk konden doen.
Dank voor uw/jouw gebed, steun en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
Marijn, Esther,
Jesse, Sophie & Sil de Zwart

We hebben Bijbels, kleding en muziek verkocht en het was
bemoedigend om te zien dat er veel belangstelling was vanuit de Yolŋu.
Marijn heeft laatst een vliegtuig naar Darwin gevlogen dat
daar voor onderhoud naartoe moest. Het is zo’n drie uur
vliegen, maar met de auto doe je er ongeveer 15 uur over.
Dit is de dichtstbijzijnde grote stad. Hij heeft gelijk van de
gelegenheid gebruik gemaakt om inkopen te doen, want
alles duurt hier met de post 4 weken of langer.

De kerk in Yirrkala
Wij zijn als gezin betrokken bij de lokale kerk in Yirrkala. Iedere zondag komen er ook gedetineerden, die een resocialisatie project volgen, naar de kerk. Wat bijzonder is, is dat
een aantal van hen de laatste zondagen een actieve bijdrage
hebben geleverd aan de kerkdiensten door liederen te zingen met elkaar.

Kidsnieuws
Jesse: Aan de overkant van onze straat was het bos in de
brand gegaan. Er kwamen toen hele grote vlammen, dat
vond ik best cool maar ook wel spannend. Een dag na de
brand gingen we met de fiets een crossbaan maken door het
bos. Daar werden we alleen wel een beetje vies van!

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

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, supportbedrag 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.

