
mocht de band tussen de Christenen in Nederland en 
Elcho Island aanhalen wat heel enthousiast en bemoe-
digend werd ervaren door de lokale Christenen. Voor het 
eerst, sinds wij hier zijn, werd er ook avondmaal gevierd. 
Het feit dat onze vrienden bij ons waren en met ons 

meeleefden, gaf ook de mogelijkheid voor 
ons om dingen eens van een ander per-
spectief te zien en dat is heel gezond. We 
voelden ons bemoedigd en versterkt.

School
In januari hebben we de ‘home-schoo-
ling’ voor Michaël officieel gestart. In het 
begin is het zoeken naar een planning en 
praktisch invullen van leerlijnen. Maar 
het gaat steeds beter en Michaël vind 
het erg leuk! Daarnaast gaat Michaël ook 
twee ochtenden per week naar de kleuter-
school. Deze is achter ons huis. Vorig jaar 
was er een blanke juf, nu is het een Yolngu 

vrouw. Alles gaat nu in het Yolngu Matha, de lokale taal. 
Het is een enorm verschil met onze manier van scholen 
daar structuur en ontzag helaas niet aanwezig is. 

Vliegen
Piet is veel aan het vliegen. Nu in het moesson seizoen 
heeft dat zo z’n eigen uitdagingen. Niet alle vluchten van 
A naar B zijn rechte lijnen meer. Vertragingen, annuleren 
van vluchten en uitwijken naar andere veldjes is dagelijk-
se praktijk. Ook kon hij een aantal keer niet thuiskomen 
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Micha 6:8  ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: 
niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen 
met uw God.’

’s Avonds worden we opgeschrikt door lawaai op het dak 
en in de tuin. Het stormt, en een grote dikke tak is los-
geraakt, gelukkig geen schade. Niet veel later horen we 
een klap en valt de stroom uit. Het is helemaal donker, 
we horen het bulderen van de branding en ineens voel je 
je kwetsbaar op een eiland. Ineens voel je 
de afstand tussen familie en vrienden. Het 
maakt je klein en brengt je heel dichtbij 
God, onze Bewaarder, Die nooit sluimert. 
En hoe heerlijk is dan een nieuwe dag, 
dezelfde zon die juist onderging in Ne-
derland spreid zijn warme zonnestralen 
uit. Buiten is de storm gestild en het huis 
vult zich met geluid van onze spelende 
jongens. Onderweg naar de playgroup 
of vliegveld een hartelijke groet van een 
Aboriginal die roept ‘Yapa’ (zus) of ‘Wawa’ 
(broer). Dan vult ons hart zich met dank-
baarheid en weten we, we zijn niet alleen! 

Bezoek TFC
We hebben enorm genoten van onze vrienden Hans, 
Hettie en Gerco. Het was goed om elkaar weer in het 
echt te zien, te spreken en hen het leven hier te la-
ten ervaren. Maar ook hebben zij zichzelf heel nuttig 
gemaakt! Onze tuin is niet meer te herkennen, en ze 
ontdekten zowaar een grote slang! Hettie gaf een zetje 
in de rug om nieuwe groente uit de lokale supermarkt 
te proberen. En Gerco kreeg de mogelijkheid, eigenlijk 
opdracht om de preek tijdens de dienst te verzorgen. Hij 
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Voor het eerst 
sinds wij hier zijn 
werd ook avond-
maal gevierd.



vanwege het slechte weer en moest hij ergens anders 
overnachten. Pas zat hij drie dagen vast op een eilandje 
drie uur vliegen van de hoofdbasis. Toen Piet de mo-
tor-checks deed vlak voor vertrek, ontdekte hij proble-
men met de motor. Besloten werd daarna om te wachten 
op een monteur die pas de volgende dag in gevlogen kon 
worden. Pas de derde dag was het probleem opgelost en 
kon hij weer terug naar huis. Mooi om te zien dat veel 
mensen in de community mee leefden en Marijke gere-
geld vroegen of ‘wawa’ al weer thuis was. Er werd zelfs 
speciaal voor ons gebeden door Yolngu mensen.

Tenslotte
Op het moment van schrijven volgen we een tweeweek-
se taal- en cultuurcursus die door MAF intern wordt 
verzorgd. Het is erg leerzaam maar ook intensief. Alle 
informatie de we krijgen en wat we leren is maar een 
topje van de ijsberg. Toch zijn we dankbaar dat MAF 
deze cursus aanbiedt en bidden we dat dit ons zal helpen 
om een relatie op te bouwen met de Yolngu mensen en 
daardoor een getuige te zijn van Christus!

Een hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël en Samuël

Dank en gebedspunten

We mogen danken dat er iedere zondag veel mensen 
in de kerk op Elcho Island komen na een periode dat de 
kerk bijna leeg was.

Ook mogen we danken voor de grote betrokkenheid 
van onze achterban wat we iedere keer weer ervaren. 
Bijzonder hebben we dat gemerkt tijdens de presenta-
tieavond met chinees buffet in Lunteren!

Wilt u meebidden dat Michaël het naar z’n zin mag heb-
ben op de kleuterschool, ondanks de taalbarrière?

In de afgelopen twee weken hebben we van 4 zelfmoor-
den gehoord in omliggende communities. Allemaal 
jongen mensen, rond de 20 jaar. Willen jullie alsjeblieft 
meebidden of dit gestopt mag worden. Dat er een 
oplossing mag komen voor de uitzichtloosheid van 
deze mensen. Dat de duivel aan banden geslagen zal 
worden, die nu de vrije hand lijkt te hebben. Bid voor 
ons, om bescherming en Gods leiding, dat Hij het zal 
laten zien als we iets kunnen doen.

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te 
houden van de ervaringen van de familie Muilwijk.
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 Piet & Marijke als 
supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aan-
melden via de website www.maf.nl. 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) 
kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 
7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het gaat om 
de familie Muilwijk.

Ik ben Esther Theunissen, woon in Ede, houd 
me doordeweeks bezig met lesgeven op het 
praktijkonderwijs en in het weekend met het 
onderhouden van sociale contacten en andere 
leuke dingen. U ziet het al, daar kan best een 
betekenisvolle taak bij! Ik heb dan ook geen 
seconde hoeven na te denken toen ik de vraag 
kreeg of ik deel wilde uitmaken van de TFC.

Als PR-lid mag ik de totstandkoming van de 
nieuwsbrief gaan coördineren. Daarnaast mag 

ik het werk van Piet en Marijke (nog meer) 
bekendheid gaan geven door middel van social 
media zodat het werk blijvend gesteund zal 
worden en Gods Koninkrijk gebouwd wordt 
door Piet en Marijke heen!

In een vorige nieuwsbrief stelde Erik Hendrikse zich 
voor als nieuw lid van de thuisfrontcommissie, maar 
om persoonlijke redenen zal hij daar toch geen deel 
van gaan uitmaken. Hij zal wel op andere manieren 
betrokken zijn.

TIP  kijk voor de nieuwe video over ons wonen en werken in Arnhemland op www.flyingmuilwijk.nl/videos

Even voorstellen


