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In deze nieuwsbrief vertellen wij over training, bijnamen, 
de situatie in Yirrkala en natuurlijk over de fietstocht die 
recent heeft plaatsgevonden. 
 
Training 
Het was de bedoeling dat Marijn vorig jaar een training zou 
volgen in Mareeba, wat vanwege de Covid-19 omstandighe-
den toen niet door kon gaan. Nu heeft hij dit in april alsnog 
kunnen doen. Daarvoor is hij bijna drie weken weggeweest 
en hij heeft zijn IFR (vliegen op metertjes) weer behaald. In 
diezelfde week heeft Marijn zijn jaarlijkse ‘line check’ gehad 
en dit is ook weer met succes afgerond. 
 
Yirrkala 
In een eerdere nieuwsbrief schreven we al iets over de on-
rust in Yirrkala, vanwege een langslepend conflict tussen 
twee verschillende stammen. Helaas is dit in april geësca-
leerd met een dode tot gevolg. Het 17-jarige slachtoffer was 
een kleinzoon van een van de vrouwen van Esthers Bijbel-
studiegroep. Hierdoor zijn wij ook nauw betrokken geweest 
bij de familie en bij het rouwproces.  
De begrafenis van de jongen zal waarschijnlijk pas in sep-
tember plaatsvinden, iets wat niet ongewoon is binnen de 
Yolŋu cultuur.  

Aangezien in deze cultuur vergeldingsacties (‘pay back’) 
niet ongewoon zijn, is er veel extra politie op de been ge-
weest. Momenteel is het weer rustig en wij hopen van har-
te dat het ook zo blijft. 
 
Dhalinybuy 
Met Pasen waren wij uitgenodigd om naar het dorp Dha-
linybuy te komen, om daar samen met Christenen uit an-
dere ‘homelands’ het paasfeest te vieren en de opstanding 
van Jezus Christus te gedenken. Het was een bijzondere 
dag en een mooie dienst.  
Een paar dagen ervoor was het water in de rivier nog te 
hoog om doorheen te rijden, maar toen het weekend daar 
was, kon het gelukkig weer. We deden dan ook ruim twee 
uur over de tachtig kilometer en de tocht was een avon-
tuur op zich. Wij hadden eten meegenomen voor een ge-
zamenlijke lunch en wij mochten mee proeven van de ver-
se kangoeroe uit de bush. De kinderen genoten van alle 
dieren die er rondliepen.  

Esther: “Op mijn vraag aan de dorpsoudste hoeveel men-
sen er normaal gesproken wonen in deze ‘homeland’, krijg 
ik als antwoord: “Het nageslacht van vier moeders.” Ik kijk 
hem aan met een ietwat glazige blik, maar ik begrijp dat ik 
geen aantallen kan verwachten, aangezien na het getal vijf 
(wat letterlijk hand betekent) alles met ‘veel’ wordt aange-
duid.” 
 
 

Pasen in ‘homeland’ Dhalinybuy 

Dit zijn Marrpalawuy en Djuwalpi. 
Marrpalawuy is één van de vrou-
wen waar Esther regelmatig Bijbel-
studie mee doet. Zij zet zich in om 
het Evangelie te verspreiden in de 
‘homelands’ en om de lokale kerk 
daar te ondersteunen. Marrpala-
wuy: “Ik heb niet gestudeerd. Ik 
ben zeker geen perfecte spreker, 
maar ik doe niet liever dan mijn 
mensen te vertellen over Jezus, de 
Verlosser!”  
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Monstertocht  

Je hebt het vast wel meegekregen, de fietstocht van 600 
kilometer. Wát?! Ja, 600 kilometer! Toen we dat hier aan 
mensen vertelden dacht men dat het een soort estafette 
race was, waarin 6 mensen allemaal 100 kilometer zouden 
fietsen.  

We hebben enorm respect voor Gijsbert, Robert, Jona-
than, Gerben, Jan-Jaap en Coen die állemaal deze 600 kilo-
meter hebben gefietst in 24 uur. Echt een topprestatie! 
Ook waren er een heel aantal sportievelingen die zijn aan-
gehaakt en hebben meegefietst. Met deze actie is ruim 
€11.000,- opgehaald voor ons steunfonds. We zijn er een 
beetje stil van… Wij willen (ook namens de Thuisfrontcom-
missie) nogmaals een ieder die heeft meegeholpen of op 
welke manier dan ook heeft bijgedragen, heel hartelijk 
bedanken. Wij ervaren dit als een grote bemoediging om 
ons werk hier in Arnhemland voort te zetten en te kunnen 
doen wat God van ons vraagt.  
 

Hartelijke groet,  

Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil de Zwart 
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Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws 

Met onze kids gaat het goed. Jesse 
moet soms nog even wennen aan de 
hoeveelheid huiswerk nu hij in de 
brugklas zit, maar hij doet het prima. 
Sophie geniet vooral van school, omdat ze de hele dag 
met haar vriendinnen kan zijn en Sil is al heel goed aan 
het lezen in zowel het Engels als het Nederlands. Wan-
neer ze aan het spelen zijn wordt er vaak automatisch 
overgeschakeld in het Engels. Maar we proberen het Ne-
derlands ook goed bij te houden met drie keer per week 
Nederlandse homeschool, iets wat niet iedereen even 
leuk vindt ;-) 

Wilt u danken voor: 

 De training die Marijn met goed gevolg mocht 
afronden 

 De zegeningen en bemoedigingen die wij ontvan-
gen 

Wilt u bidden voor: 

 Rust en vrede in de Yolngu gemeenschap 

Studenten uit Gan Gan, onderweg naar school 

‘Smile’ 
Yolŋu hebben voor iedereen wel een bijnaam of omschrij-
ving die gebruikt wordt om te vertellen welke persoon ze 
precies bedoelen. Waar wij het onbeleefd vinden om ie-
mand met uiterlijke kenmerken als ‘die magere, lange of 
dikke’ aan te duiden, is dit geen enkel probleem binnen de 
Yolŋu cultuur. Marijn wordt ook wel de ‘smiling pilot’ ge-
noemd. Toen ze erachter kwamen wat zijn achternaam ‘de 
Zwart’ betekent in het Engels, werd het al gauw ‘Blackie.’ 
De Yolŋu vinden dit maar wat leuk!  

Want Uw liefde is groot en reikt tot boven de hemel, 
Uw trouw tot de wolken.  

Psalm 108:5 
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