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“Want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan
en heilig is Zijn Naam.”
Lukas 1:49

We zijn hier nog steeds gezegend met het feit dat er,
voor zover bekend, geen Covid-19 in Arnhemland is of
is geweest. Dat betekent dat de werkzaamheden,
school, Bijbelstudies en het leven hier redelijk normaal
doorgaan. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Lange zit
In oktober heeft Marijn een vliegtuig voor groot onderhoud naar Mareeba gevlogen. In Mareeba is het trainingscentrum van MAF. Daar wordt onder andere ook
onderhoudt aan vliegtuigen gedaan dat niet in het programma zelf kan plaatsvinden.

Marijn: “Op de terugvlucht heb ik een ander vliegtuig
mee teruggenomen die dit onderhoud al had gehad.
Het is 7,5 uur vliegen, met twee keer een tussenstop
om te tanken. Ik kan je vertellen dat de stoelen in het
vliegtuig niet erg comfortabel zijn en dat het heel fijn is
om even je benen te kunnen strekken. Het werd mij
nogmaals bevestigd hoe groot Australië eigenlijk is! En
prachtig mooi, ook vanuit de lucht. In Cairns heb ik mijn
medische keuring gedaan en ik ben weer goedgekeurd
voor een jaar.

Verder heb ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt, om (nu ik toch even in de bewoonde wereld
was) wat benodigdheden in te slaan die we in Arnhemland niet kunnen krijgen.”
Pech onderweg
Laatst was Marijn naar Baniyala (een van de bushdorpjes) gevlogen, waarna zijn reserve brandstofpomp
niet meer bleek te werken. Twee vliegtuigmonteurs
werden door een collega piloot ingevlogen, waarna de
passagiers door de collega verder werden vervoerd.
Na drie uur sleutelen, konden ze weer opstijgen en
gelukkig thuis slapen.
Galiwin'ku Women's Conference

Galiwin'ku Women's Space Inc. (GWS) is een van de
belangrijkste partners van MAF in Arnhem Land.
Samen zijn de twee organisaties betrokken bij de
evacuatie van vrouwen en kinderen die in situaties
van huiselijk geweld terechtkomen. Recent was er
een conferentie waarin het ontwikkelen en vernieuwen van de crisisopvang centraal stond, zodat situaties van huiselijk geweld beter kunnen worden
aangepakt en ingeperkt.

Onze MAF collega’s en vrienden uit Papua Nieuw Guinea, vierden en herdachten dat zij 10 jaar in Yirrkala
wonen en werken met de Yolngu. Deze viering was
een heel weekend, met kerkdiensten, zingen, gebed en
eten. Veel eten! We kijken terug op een prachtig
weekend, waarin voor ons opnieuw bevestigd werd
waarom we hier in Arnhemland zijn.

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Een
jaar waarin, zowel voor u als voor ons, veel gebeurt is.
Een jaar met veel veranderingen, zegeningen, hoogte–
en dieptepunten. We danken u hartelijk voor uw
steun en betrokkenheid en wensen u gezegende
Kerstdagen, zegen en gezondheid voor 2021!
Hartelijke groet,
Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart

Van de Thuisfrontcommissie
We stellen allemaal onze doelen weleens bij. Zo ook
wij als TFC rondom de, we kunnen inmiddels wel zeggen, jaarlijkse koffie- en wijnactie. Het eerste doel
was een opbrengst van €5.000,-. Al snel werd dit bijgesteld naar €7.500,- en daarna zelfs naar €10.000,-.
Uiteindelijk is er voor ruim €10.000,- aan koffie en
wijn verkocht. Heel hartelijk dank voor uw bestelling
en de gezellige momenten tijdens het ophalen van de
bestellingen! De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede aan het werk van Marijn & Esther.
Aan het einde van 2020 willen wij u ook hartelijk danken voor uw betrokkenheid, gebed, bemoediging en
steun voor Marijn en Esther met de kinderen. Het
was voor hen een bewogen jaar, waarin er binnen het
programma veel veranderd is. Ze hebben uw meeleven echt mogen ervaren. God heeft gezorgd en zorgt
nog, Hij zegent het werk wat gedaan mag worden.
We wensen u en jou Zijn zegen toe, voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Hartelijke groet, TFC de Zwart

Wilt u danken voor:


Gezondheid



Gods zorg en bewaring over ons, tijdens het
vliegen en in het afgelopen jaar.

Wilt u bidden voor:


De kerk in Yirrkala. Recent zijn zij samengegaan met een andere gemeente. We merken dat ze
nog wat zoekende zijn om een goede balans te
vinden in de samenwerking. Bidt dat God hierin
centraal mag staan.



Het werk van MAF in Arnhemland en wereldwijd.



Het team in Arnhemland.

Kidsnieuws
Yesss! We hebben zomervakantie
tot begin februari! We hebben op
school deze termijn hele leuke dingen gedaan, waaronder een musical met de hele school over het
Kerstverhaal. Alle mensen die hier
wonen konden komen kijken.
Ook hadden we sportwedstijden met onze
sportteams. Na de zomervakantie hoopt Jesse te starten met high school (wel op dezelfde school), Sophie
in ‘year’ 4 (groep 6) en Sil in ‘year’ 2 (groep 4).

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.

