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Na een fijne vakantieperiode, waarin we een mooie reis door een
gedeelte van Australië hebben gemaakt, voelen we ons weer opgeladen en uitgerust om weer aan de slag te gaan met onze werkzaamheden en taken in Arnhemland.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het bezoek van de
ouders van Marijn, vertellen we meer over wanneer we op verlof
hopen te komen en wat hier zoal in Arnhemland gebeurt.

Diversiteit aan taken
Wanneer je als piloot bij MAF werkt, ben je niet alleen maar
aan het vliegen. Er komen veel andere dingen bij kijken. Veiligheid is enorm belangrijk en om dit goed te kunnen waarborgen moet iedere piloot zijn jaarlijkse checks doen. Recent
heb ik dit afgerond met een positief resultaat. Ook ben ik
pasgeleden ‘uitgecheckt’ om landingsbanen te controleren
en op te meten. Termietenheuvels komen hier veel voor en
kunnen een flinke omvang aannemen. Daarbij kan een landingsbaan die minder vaak wordt gebruikt, overwoekerd
raken door de begroeiing of deels wegspoelen door de hevige regenbuien.

Verlof
Onze tickets zijn geboekt! Op zaterdag 23 november hopen
wij weer voet te zetten op Nederlandse bodem. We kijken er
enorm naar uit om zeven weken in Nederland te kunnen zijn.
Natuurlijk duurt het nog wel eventjes, maar wijzelf en onze
TFC zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Meer informatie vind u verderop in deze brief.

Opa & Oma op bezoek in Yirrkala
Wat was het genieten om de ouders van Marijn bij ons op
bezoek te hebben! Ze hebben op deze manier wat meer
kunnen zien van ons leven hier, het werk wat we doen, een
dienst bijgewoond in de kerk van Yirrkala, de cultuur waarin we wonen mogen ervaren, de warmte gevoeld en nog
veel meer. Wij hebben hen gevraagd om hun ervaringen op
papier te zetten;
Na een voorspoedige
reis kwamen we aan
op vliegveld Gove,
waar we de kinderen
al tijdens de landing
zagen staan. Wat een
blijdschap om ze na 2
jaren weer te mogen
omarmen! Nadat we
richting Yirrkala vertrokken konden we
heerlijk bijpraten, we genoten van onze (klein)kinderen, de prachtige stranden en overweldigende natuur. Yirrkala is een echte
Yolŋu gemeenschap. Overal zien we hen bezig rond de woning of
zittend in de schaduw van een boom. Pas later op de dag wordt
het drukker op straat als de ergste warmte voorbij is en het buiten beter te doen is. Nog dezelfde avond bezochten Esther en ik
een bijbelstudiebijeenkomst met enkele Yolŋu vrouwen. Na het
zingen van lofzangen en het overdenken van het lijden van Christus (het was de donderdag voor Pasen) deelden we onze vreugden en zorgen en gingen met elkaar in gebed. Het was een voorrecht om deze vrouwen te mogen ontmoeten. Zaterdag bezochten we de MAF hangar van waaruit al het werk voor de Yolŋu
gemeenschap wordt gedaan. We deden wat inkopen in de enige
winkel in het dorp en kregen zo steeds meer een beeld hoe het
leven voor Marijn en Esther is. Warm, veel binnen bij de airco,
veel water drinken, om 6 uur donker en een lager tempo. Zondag
bezochten we kerkdienst van de Yolŋu gemeente. Erg leuk was
het om de vrouwen terug te zien. We werden extra hartelijk door
hen begroet. In deze speciale dienst i.v.m. Pasen was er veel
ruimte voor lofprijzing, gezamenlijk gebed en voorbede voor de
gemeente die al lang zonder pastor is, wat een groot gemis is.

Tweede Paasdag gingen we ‘s avonds eten bij een MAF collega en
kregen we uitleg hoe je een kokosnoot kunt openen, maar hoorden
we ook over de moeite in de kerkelijke gemeente. Zelf is dit Papoea
gezin erg betrokken en doet veel aan jeugdwerk onder de Yolŋu
jongeren. Een ander contact met de Yolŋu mensen was een bezoekje aan het strand met de Yolŋu buren. De buurman ving een
vis met een speer en de vrouwen visten met lange lijnen die ze in
het water slingerden. Ook gaf de buurman uitleg over het bespelen
van de Didgeridoo, een soort waldhoorn met een diep geluid.
Al met al heel veel indrukken waar we nog vaak aan zullen terugdenken. Maar ook een beter besef hoe het leven in Yirrkala is en
dat onze kinderen, maar ook het werk van MAF en de Yolŋu gemeenschap, ons gebed heel erg nodig hebben.
Arie & Anneke de Zwart

Van de Thuisfront Commissie ‘SAVE THE DATE’
Wellicht herinnert u zich ‘Zwarte Zaterdag’ nog? Nee, ik
bedoel niet die zaterdag in Augustus waarbij het hele Zuid
Europese wegennet verstopt raakt met vakantiegangers, ik
bedoel de zaterdag eind April 2017 die we als TFC georganiseerd hebben rondom het afscheid van Esther, Marijn en
de kinderen. Wij als TFC hebben daar goede herinneringen
aan. Een dag vol gezelligheid, ontspanning en ontmoeting
en met een mooi financieel resultaat op de koop toe. Het
goede nieuws is dat ‘Zwarte Zaterdag’ weer terug komt! Als
TFC zullen we tijdens de verlofperiode weer een gelijksoortig evenement organiseren en wel op zaterdag 14 december. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Een unieke
kans om in een winterse, ontspannen setting de Familie de
Zwart te ontmoeten. Uiteraard volgt er meer informatie in
een van de volgende nieuwsbrieven.
Hartelijke groet,
namens de TFC,
Marijn van Poelje
Kidsnieuws

Vertaalwerk in Arnhemland
‘Wanneer is de Bijbel in jouw Nederlandse taal vertaald?’
Deze vraag werd mij gesteld door Janaymul, een van de
Yolngu Bijbelvertalers. Ergens in 1600, zei mijn geheugen.
‘Ongeveer 400 jaar geleden’, antwoordde ik. ‘Zo! Dat is al
heel lang geleden! Dan heeft jouw volk al heel lang de Bijbel
om in eigen taal te lezen. Wat een zegen!’ Wat voor ons zo
gewoon lijkt, is voor veel mensen heel bijzonder. En het is
goed om ons dat te realiseren. Recent vond er een grote
bijeenkomst plaats in de MAF hangaar, waarin (delen van)
de Bijbel in zeven verschillende Yolngu talen, die in Arnhemland worden gesproken, werd vertaald. MAF mocht hierin
ondersteunend werk doen.

We hebben een leuke vakantie
gehad in de ‘Kimberley’s’. We
hoefden niet naar school maar
we moesten wel bijna elke dag
een beetje huiswerk maken. Het
was superleuk dat opa en oma bij
ons waren en met ons meegingen
op vakantie!

Wilt u danken voor:



De fijne tijd met onze (schoon)ouders en de tijd van
ontspanning die we mochten hebben



De Bijbelvertalers, voor het werk dat zij mogen doen

Wilt u bidden voor:

Hartelijke groet,



Marijn & Esther
Jesse, Sophie & Sil de Zwart

In september verloopt ons visum. Op dit moment zijn wij
druk bezig met een nieuwe aanvraag. Marijn moet onder
andere opnieuw een Engelse taaltest (IELTS-test) doen
begin juli. Wilt u meebidden voor een positief resultaat?

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, 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.

