
van onze spullen al naar PNG verstuurd in een zeecontai-
ner. Deze is inmiddels heelhuids aangekomen. De overige 
spullen zullen t.z.t. met een container of een MAF-vlieg-
tuig vanuit Mareeba overgebracht worden.
De planning is dat we na ons verlof in Nederland (half 
december tot half februari) eerst nog voor zes weken naar 
het MAF trainingscentrum in Mareeba zullen gaan waar 
Piet alvast vliegtraining voor PNG zal krijgen en examens 
voor zijn brevetomzetting moet maken. Begin april ho-
pen we dan te verhuizen naar PNG.

Zwangerschap
Omdat de weeën waren begonnen, moest Marijke op 10 
augustus met een ambulancevliegtuig worden uitgevlo-
gen naar Darwin. Na een aantal uur had men de weeën 
onder controle. Met medicatie en het dringende advies 
om rustig aan te doen mocht ze de volgende dag weer 
naar huis. 

Piet was met Marijke meegegaan. De jongens werden ge-
lukkig goed opgevangen door het andere gezin op Elcho. 
Het was een intense ervaring waarbij vroeggeboorte heel 

dichtbij kwam. De couveuse 
stond al aan in het vliegtuig. We 
zijn de Heere dankbaar dat het 
zo wonderlijk goed is afgelopen! 
Hij heeft bewaard en gebeden 
verhoord. 
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Romeinen 12:12  ‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 
Volhard in het gebed.’

Wat gaat de tijd hard! Onze laatste nieuwsbrief is nog 
niet zo heel lang geleden uitgebracht. Maar omdat er veel 
gebeurd is de afgelopen tijd en ook het verlof naar Neder-
land dichterbij komt, delen we hierbij graag een update 
van de ontwikkelingen met jullie.

Drukke periode
Begin mei vertrok het andere pilotengezin hier van 
Elcho Island. Sindsdien kwam er regelmatig een andere 

piloot als invaller. Voor 
Piet, naast piloot ook 
basemanager van Elcho 
Island, was het een drukke 
periode om dit allemaal 
zo efficiënt mogelijk in 
te roosteren. Daarnaast 
moest hij er ook voor zor-
gen dat elke piloot wegwijs 
gemaakt werd op de basis 
hier. 
Marijke had nu de extra 
taak om er als gastvrouw 

voor te zorgen dat de piloten goed opgevan-
gen werden en zich thuis voelden. Twee keer 
kwam het hele gezin mee, wat wij erg gezel-
lig vonden. Maar elke keer moest hun huis 
netjes, bedden opgemaakt, zo nodig maal-
tijden gekookt, een rondleiding geven in de 
community, etc. Ondanks de extra drukte, 
hebben we ook steeds weer erg genoten van 
het gezelschap. Zeker ook onze jongens als 
er weer andere kinderen kwamen om mee te 
spelen. 

Papoea-Nieuw-Guinea
Inmiddels gaan ook de ontwikkelingen en voorberei-
dingen met betrekking tot onze verhuizing naar Pa-
poea-Nieuw-Guinea (PNG) voorspoedig. MAF PNG heeft 
ons officieel ‘geaccepteerd’, we hebben een veiligheids-
briefing gehad via skype en inmiddels zijn de papieren 
voor de aanvraag van het werkvisum de deur uit. Zoals in 
de laatste nieuwsbrief is vermeld, is het grootste gedeelte 
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Elcho Island: djutjutj! (‘tot ziens’!)
Een week daarna werd in overleg met ons en MAF be-
sloten om eerder te verhuizen naar Nhulunbuy. De week 
die volgde bestond uit inpakken en afscheid nemen. Ook 
hebben we het andere pilotengezin nog zo veel als moge-
lijk ingewerkt en wegwijs gemaakt in de community. We 
zijn nog een laatste keer met het bootje wezen vissen als 
gezin en Michaël heeft een goed afscheid gehad op school 
met een speciaal (schmink)feestje. 
We wonen nu dichtbij het ziekenhuis en het leven is hier 
minder stressvol. Er is zelfs een speelpleintje om de hoek 
voor de jongens. Ook hebben we meerdere MAF-gezinnen 
om ons heen. Piet vliegt vanaf de hoofdbasis in Gove.

Een heel hartelijke groet vanuit Arnhemland weer!

Piet, Marijke, Michaël en Samuël

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.

TIP  Zie https://www.flyingmuilwijk.nl/videos om beelden te zien van Michaël en Samuël op school

Benefietconcert 3 november 
Op D.V. zaterdag 3 november is er een bene-
fietconcert in de Oude Kerk van Lunteren t.b.v. 
het werk van familie Muilwijk in Arnhemland en 
Papoea-Nieuw-Guinea. 
Het belooft een veelzijdig concert te worden met 
diverse koren, veel instrumenten en samenzang. 
Aanvang 19:30   (kerk open v.a. 19:00)
Voor meer info: www.flyingmuilwijk.nl/acties 

Verlof
Op D.V. woensdag 19 december hoopt familie 
Muilwijk in Nederland aan te komen voor verlof. 
We kijken er als thuisfrontcommissie enorm naar 
uit om Piet en Marijke te ontmoeten, te luisteren 
naar presentaties over hun periode in Arnhem-
land en te horen over hun blik op de toekomst! 
Deze mogelijkheid is er in de maand januari ook 
voor u! Wilt u Piet en Marijke uitnodigen voor een 
presentatie in uw gemeente of vereniging, neem 
dan contact op met Hettie van Eck: hhvaneck@
filternet.nl.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen horen 
over het mooie werk wat Piet en Marijke mogen 
doen in Gods koninkrijk. De wens van Piet en 
Marijke is om ook presentaties te geven op basis-
scholen. Als u een school weet of werkzaam bent 
op een school die hier open voor staat, dan kunt 
u mailen naar bovengenoemd e-mailadres. We 
kijken uit naar de aanvragen! 

We mogen danken:
•  dat de HEERE voor Marijke en het ongeboren 

kindje zorgt.
•  voor de vliegdiensten die Piet voor de Aborigi-

nals kan verrichten.
•  voor de steun, het meeleven en meebidden dat 

familie Muilwijk steeds weer ervaart vanuit de 
achterban in Nederland!

 
We mogen bidden:
•  voor een christelijke herleving in Arnhemland, 

voor inzicht en moed voor Aboriginals om vrij te 
worden van duistere en occulte invloeden. De 
duivel heeft hier nog steeds zoveel in zijn macht, 
maar God is almachtig!

•  voor christelijke Aboriginal leiders.
•  voor een voorspoedig vervolg van de zwanger-

schap.


