Nieuwsbrief Familie DE ZWART
Maart 2020 nr. 20

Wat een heerlijke tijd hebben we gehad in Nederland!
We hebben genoten van de persoonlijke ontmoetingen,
de leuke dingen die we hebben gedaan als gezin en ook
met familie en vrienden, van typisch Nederlands eten,
de mooie gesprekken, de belangstelling voor de presentaties die we hebben gehouden en de betrokkenheid
die we hebben ervaren. De kinderen zijn drie weken
naar hun oude school in Apeldoorn geweest, wat ze erg
leuk hebben gevonden. In januari zijn we weer teruggekomen in Arnhemland, zowel geestelijk als lichamelijk
weer opgeladen. Toen we thuis kwamen voelde het wel
als ons plekje hier en daar zijn we dankbaar voor. Van
de kou naar de tropische hitte die hier op het moment
best pittig is. Maar gelukkig gaat het tempo van het leven hier ook wat langzamer, waardoor het beter vol te
houden is.
Regenseizoen
‘Dikke donkere wolken storten de regen uit boven het
kleine dorp Rurruwuy, waar ik een van de leraren die ik
regelmatig vlieg ga ophalen. Terwijl ik met het vliegtuig
een route heb gevonden tussen de wolken door, bekijk
ik de landingsbaan vanuit de lucht. Het is een onverharde baan en door de hevige regen van de afgelopen dagen, staat deze helemaal onder water. Geen goed idee
om hier te landen. De kans is namelijk groot dat de
grond onder het water is veranderd in een modderpoel.
Onverrichter zake moet ik terugkeren en de leerkracht
achterlaten, om het de volgende ochtend nogmaals te
proberen. En gelukkig was het de volgende dag wel mogelijk om te landen.’

Vanwege het regenseizoen zijn op dit moment verschillende wegen naar de kleine dorpjes onbegaanbaar geworden. Er worden door MAF dan ook kilo’s
aan boodschappen met het vliegtuig gebracht, omdat
er geen andere mogelijkheden zijn.

Ook krokodillen maken gebruik van het regenseizoen
om zich te verplaatsen. ‘Ik was onderweg om een landingsbaan te inspecteren die wat minder vaak wordt
gebruikt. Toen ik er laag overheen vloog, zag ik een
diepe plas aan het einde van de baan, met daarin een
grote krokodil van een meter of 4. Dit heb ik toch
maar even aan de dorpsoudste laten weten.’

In maart en april hoopt Marijn voor enkele weken
naar Mareeba te gaan voor vliegtraining.

Bijbelstudie
De bijbelstudiegroep is gegroeid. Tijdens ons verlof zijn
andere MAF vrouwen doorgegaan met de Bijbelstudies
met de Yolŋu vrouwen. Doordat er vorig jaar veel vertaalwerk is gebeurd, zijn er nu meerdere Bijbelboeken
en liederen te beluisteren in Yolŋu matha, waar wij tijdens de Bijbelstudies dankbaar gebruik van maken.
‘Het was een hartverwarmend weerzien en zo mooi om
te zien dat het werk onder de Yolŋu doorgaat.’

Binnen het MAF team in Arnhemland zijn we gestart
met een ‘pastoral care team.’ Esther is hier nauw bij
betrokken. Het is een groot team en het is goed om
te weten wat er speelt, waar zorgen zijn etc. Juist in
deze tijden is het van belang om er voor elkaar te zijn,
steun te bieden waar nodig en daarbij komt eerdere
werkervaring goed van pas. Recent is Esther naar Elcho Island gevlogen om daar MAF gezinnen/vrienden
te bezoeken en tijd met elkaar door te brengen.
Hartelijke groet,
Marijn & Esther,
Jesse, Sophie en Sil de Zwart

Kidsnieuws
De kinderen zijn allemaal begonnen met een nieuw
schooljaar. Jesse zit in ‘year
6’ (groep 8), Sophie zit in ‘year
3’ (groep 5) en Sil zit in ‘year
1’ (groep 3). Alle drie hadden ze er zin in en tot nu
toe gaan ze met veel plezier naar school. Er zijn
nieuwe gezinnen bijgekomen in onze straat en
daardoor is het heel gezellig om buiten te spelen.
Sil: ‘Omdat het nu vaak regent kunnen we lekker
met onze fietsen door de plassen scheuren!’

Fijn om onze Yolŋu familie (die ons heeft
geadopteerd) weer te zien

Wilt u danken voor:

Ontwikkelingen in Arnhemland
Het programma in Arnhemland is behoorlijk in beweging. Het komende jaar zal er het een en ander gaan
veranderen. Dit zal wellicht personele consequenties
hebben, maar hoe het er precies uit zal gaan zien is nog
niet duidelijk. Daarom vragen we u te bidden voor
Gods leiding in het maken van keuzes, voor wijsheid en
duidelijkheid en ook voor rust in het team.



Onze TFC, we zijn dankbaar voor al het werk dat zij
hebben verricht voor, tijdens en ook na ons verlof



We zijn dankbaar voor de goede start hier in Arnhemland

Wilt u bidden voor:



Wilt u bidden en danken voor de Yolŋu vrouwen die iedere week trouw komen naar de Bijbelstudies, ieder met
haar eigen uitdagingen in het dagelijks leven




Een goede vliegtraining voor Marijn in Mareeba
De toekomst van MAF in Arnhemland

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.

