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“Steeds houdt ik de HEERE voor ogen, met Hem aan mijn
zijde wankel ik niet.” Psalm 16:8
Mission Aviation
De eerste twee letters van MAF staan voor Mission en Aviation. Hoe mooi is het om deze twee te combineren. Marijn:
‘Laatst had ik twee dominees mee in het vliegtuig. We wilden twee dorpjes bezoeken en een kerkdienst houden. Eenmaal geland op het eerste vliegveld Rurraŋala en na een
wandeling naar het dorpje, bleek er niemand aanwezig te
zijn. Drijfnat van het zweet zijn we teruggelopen naar de lan-

Het vliegveld van Bukudal, in de baai ligt het dorpje

dingsbaan en zijn we vervolgens vertrokken naar de volgende bestemming, Bukudal, zo’n 170km rijden, waar je ongeveer 4 uur over zou doen. Bukudal, bestaat uit een paar huizen en ligt aan een van de prachtige stranden die Arnhemland rijk is.

Kerkdienst onder de boom, Bukudal

Een winkel is er niet, men leeft hier grotendeels van visvangst en de natuur. In Bukudal werden we opgehaald
door een trekker met aanhangwagen en zo werden we vervoerd naar het dorp. Daar aangekomen bleken de inwoners van Rurraŋala daar ook te zijn. We werden hartelijk
ontvangen door de lokale bevolking, ze waren blij dat we
waren gekomen. Het hele dorp was aanwezig tijdens de
kerkdienst die we onder een boom hielden. We hebben
een aantal Bijbels uitgedeeld en na een gezamenlijke lunch
en mooie gesprekken zijn we weer vertrokken van deze
prachtige plek.
Fellowship
De laatste letter van MAF staat voor Fellowship. En daar
houdt Esther zich graag mee bezig. Nu de kinderen alle drie
op school zitten betekend het voor Esther dat er wat meer
tijd is om vrijwilligerswerk te doen. Naast de
wekelijkse
Bijbelstudies met de Yolŋu
vrouwen, is Esther recent begonnen met het
bezoeken van vrouwen
in het ziekenhuis. Wanneer de Yolŋu vrouwen
Bijbelstudie bij ons thuis
vanuit de afgelegen
dorpjes moeten bevallen, worden ze vanaf 37 weken opgenomen in het ziekenhuis. Daar moeten ze min of meer
wachten tot de baby wordt geboren. Er is een project gestart om deze vrouwen, die vaak zonder familie of bekenden hier zijn, te bezoeken. Esther: ’Om dit werk meer betekenis te geven ben ik op zoek gegaan naar iets waarbij ik
het Evangelie en een activiteit kon combineren. Ik heb armbandjes gevonden die met behulp van gekleurde kralen en
Bijbelteksten vertellen over het wonder dat de Heere Jezus
voor ons heeft gedaan. Ondanks dat deze vrouwen niet
gelovig waren, vonden ze het wel fijn om hier over te praten en mocht ik voor hen bidden.

Nieuwe Programma Manager Arnhemland
In januari is de nieuwe programma manager van Arnhemland gearriveerd. Ruth en Duncan Jack uit Schotland hopen
ons team voor twee jaar lang te versterken en op te bouwen. We zijn dankbaar voor deze enthousiaste mensen en
hebben vertrouwen in de toekomst.

Voor wie het leuk vind is er op www.dezwart4maf.nl een
interview te lezen over ons werk in Arnhemland. Dit interview is gedaan door ‘Up in the Sky’ een website voor piloten en luchtvaart. Het geeft wat meer achtergrond informatie over hoe wij wonen en werken.
Hartelijke groet,

Speervissen
Marijn en Jesse werden laatst uitgenodigd door onze Yolngu
buurman om mee te gaan speervissen. Met een auto vol
gingen ze op pad, naar een gebied waar alleen de Yolngu
mensen zelf mogen komen. Als balanda (buitenlander) mag
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je daar alleen op uitnodiging van Yolngu komen, aangezien
het voor hen ceremoniële grond is. Vissen met een speer
bleek nog best lastig! Jesse had wel een vis gevangen. Het is
prachtig om te zien hoe deze mensen jagen, de houding en
concentratie verandert zodra ze een prooi zien zwemmen.
Bang voor krokodillen was onze buurman Daryl niet. ‘Ik heb
mijn speer toch?’ Een pijlstaartrog en nog wat andere vissen
waren de vangst. In een pan werden deze in zeewater gekookt op een vuurtje aan het strand.
Ondertussen werd
mij geleerd welk
hout geschikt is
om een speer van
te maken en daar
gingen we dan ook
meteen mee aan
de slag. Een mooie
ervaring rijker!

Na een zomervakantie van zeven
weken is eind januari de school
weer begonnen. Sil zit nu op dezelfde school als Jesse en Sophie en
is daar begonnen aan zijn eerste
jaar, ‘transition.’ Dit is vergelijkbaar
met groep 2/3. Jesse is begonnen
in year 5 (groep 7) en Sophie in
year 2 (groep 4).

Van de Thuisfront Commissie
Als TFC hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Gert Burger. Ruim vier jaar lang heeft Gert zich
ingezet voor het werk van MAF en via deze weg willen we
hem (nogmaals) bedanken voor zijn werk. Zijn rol is overgenomen door Han de Bruijn, al jarenlang een vriend van Marijn en Esther. We zijn dankbaar dat we een nieuwe penningmeester konden vinden en heten Han hartelijk welkom.
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aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.

