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Joah en Amy hebben genoten van hun vakantie. Joah 

was wel aan vakantie toe, na een jaar van 5 volle 

schooldagen per week. Hij is  in januari 6 jaar 

geworden, wat gaat de tijd hard. Ondanks dat veel 

vriendjes op vakantie waren, heeft hij veel met een 

nieuwe buurjongen kunnen spelen. Amy ging  eind 

Januari naar Pre-School (Groep 1) en Joah naar Jaar 1 

(Groep 3). We hopen en bidden dat ze het leuk vinden 

en goede vriendschappen kunnen opbouwen.  

Zending. Nu Amy een paar dagen per week op school 

zit, heeft Corrina meer mogelijkheden om met het 

vertaalwerk en het  bijbelgebruik bezig te zijn. Ze 

spreekt al een aardig mondje Yolŋu Matha en 

verstaat nog een stuk meer van deze taal. Dat wordt 

zeker gewaardeerd door de Yolŋu waar ze mee 

omgaat. Elke donderdagavond is er een bijbelstudie 

met Yolŋu vrouwen  en Balanda (blanke) vrouwen. 

Dat zijn vaak mooie en waardevolle ontmoetingen. 

De afgelopen week kwam een Yolŋu bijbelvertaalster 

in ons huis werken aan een vertaling, omdat het 

simpelweg te druk is in haar eigen huis. Mooi om ook 

zo praktisch van dienst te kunnen zijn. In de kerk van 

Yirrkala zien we een beweging van meer eenheid en 

samenwerking met andere kerken. Een mooie 

ontwikkeling, die ook lastige punten naar voren 

brengt. Zou u voor dit alles willen bidden; dat Gods 

koninkrijk meer en meer zal komen en het werk van 

de duisternis (dat soms bijna tastbaar aanwezig is) zal 

worden afgebroken.  

Kerst in Arnhemland. Deze maand zijn de scholen 

weer begonnen, na een kerstvakantie van 7 

weken. We kijken terug op een mooie tijd. Voor 

Corrina is het ook  een drukke tijd geweest. In 

deze periode zijn er altijd minder  vluchten. 

Doordat er in ons team veel mensen op verlof 

waren, was er voor Jaco genoeg te doen. De 

kerstavonddienst was bijzonder. Er 

werd  gedanst, de kerstgeschiedenis werd 

uitgespeeld door de kinderen en Gods Woord 

werd in meerdere talen voorgelezen. Het was een 

rustige kerst, hier merken we weinig van het 

commerciële spektakel dat er soms van gemaakt 

wordt.  

Gezondheid. Zoals ook eerder genoemd heeft 

Jaco de laatste drie maanden van het vorige jaar 

minder kunnen  werken i.v.m. 

vermoeidheidsklachten en stress. Door een 

aangepast rooster gaat het weer een stuk beter 

en de laatste maand werkt Jaco weer voltijds. Het 

blijft wel belangrijk om in de toekomst waakzaam 

te blijven dat het werk behapbaar blijft. Corrina 

heeft ook last van een aantal gezondheids-

klachten en we zouden u willen vragen om te 

bidden dat we als gezin gezond zullen blijven.  

MAF-nieuwsbrief 1 

◄ Amy’s eerste dag naar  school 

◄◄ Joah aan het boomklimmen 

met de buurjongen 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
   

Vanuit de lucht ziet Arnhemland er nu ineens heel 

anders uit. De verre horizon is nog maar weinig te 

zien vanwege de bewolking en regenbuien. De 

droge moddervlaktes zijn groen of zijn veranderd in 

moerassen en de riviertjes zijn weer vol. De 

temperatuur is een stuk aangenamer dan de 

zinderende hitte van december, dat komt omdat de 

wolken ook al een zonnescherm fungeren. Voor de 

piloten betekent dit seizoen: goed de buienradar in 

de gaten houden, extra brandstof tanken en een tas 

meenemen om ergens te kunnen overnachten.  

Wij wonen ver van de gebieden in Australië die 

werden geteisterd door branden en overstromingen, 

maar in het gebied waar wij wonen ontstaan elk jaar 

wel  een aantal tropische stormen die heel veel 

schade kunnen aanrichten. We hopen en bidden dat 

we daar ook dit jaar geen last van krijgen.  

Hartelijk dank voor het meeleven en gebed 

Jaco, Corrina, Joah en Amy 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 

de familie Loenen. 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 Jaco & Corrina 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  postcode 7390 AA 

Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Loenen gaat. 
 

Bericht vanuit de Cockpit 

Op een maandagmiddag krijg ik het verzoek om een patiënt op te halen vanuit het homeland van Garrthalala. 

Dit gebeurt wel vaker, veelal op aanraden van een gezondheidsteam dat het homeland bezoekt. Ondanks de 

buien in de omgeving is de landingsbaan goed zichtbaar en ik kan zonder problemen landen. Nadat ik de motor 

heb uitgezet komt er een man naar me toe die vraagt of ik het vliegtuig dichter bij het EHBO-gebouwtje kan 

zetten. Dat is een beetje ongebruikelijk, maar als ik de omgeving bekijk zie ik dat dat wel kan.  

Dan komt er een vrouw naar buiten die een tienermeisje ondersteunt. Het meisje kan zelf  amper zelf lopen, en 

houdt haar hoofd naar beneden. Ze lopen heel langzaam naar het toestel toe. Het is al snel duidelijk dat het hier 

serieuzer ziekenvervoer betreft. Het meisje kan zich met moeite in het vliegtuig zetten, maar reageert weinig en 

kan haar hoofd niet omhoog houden Ze heeft duidelijk pijn aan haar hoofd en nek.  

Wat nu? De Flying Doctors kunnen op deze korte baan niet landen en de enige andere optie is een rit van 2 uur 

in een Jeep over een hobbelige zandweg, niet bepaald ideaal voor een patiënt met hoofd- en nekklachten. Met 

de brancard die in de EHBO-post is, konden we gelukkig een bed maken om de patiënt liggend te vervoeren, 

maar ideaal is het niet.  Ik probeerde de take-off, de vlucht en de landing zo rustig mogelijk te laten verlopen. 

Na een vlucht van 20 minuten landen we terug op de hoofdbasis in  Gove. Via de radio had ik aan mijn 

collega’s  gevraagd om een  ambulance en binnen tien minuten na de landing kunnen we de patiënt overdragen 

aan het ambulance personeel. Mooi en bemoedigend om onderdeel te kunnen zijn van dit belangrijke werk. 

Voor dit soort patiënten heeft MAF vliegtuig met ambulance Inrichting in ontwikkeling (Een toestel met een lift 

voor een brancard en uitrusting voor verplegend personeel; zie foto hierboven)  Het is een project dat in 

samenwerking met de overheid en andere partners tot stand moeten komen. Zou u willen bidden voor dit proces 

zodat deze service snel van start kan gaan? 

  

 

▲brancard met lift 

Deze grote schelp is 
het doopvont in de 

kerk ► 

http://www.maf.nl/

