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Vliegen in Arnhemland 
Het is druk voor de piloten. Vanwege het vertrek van meer-
dere piloten in de afgelopen maanden is er volop vliegwerk. 
Als alles goed gaat zal Marijn ergens in de komende weken 
de 1000 vlieguren passeren. Voor een piloot is dat echt een 
mijlpaal!  
Marijn: ‘Van de week vloog ik een aantal scholieren van de 
boarding school terug naar hun homeland. Een van de jon-
gens vroeg of hij voorin mocht zitten naast mij. Met glim-
mende ogen en een lach van oor tot oor was hij voor even 
mijn copiloot.’ MAF werkt veel samen met de lokale scholen, 
zodat de kinderen in de homelands ook onderwijs kunnen 
ontvangen. 

Verhuisd 
Vanwege verschillende redenen zijn wij recent verhuisd van 
Yirrkala naar Nhulunbuy. De dagelijkse bezigheden vinden 
voornamelijk plaats in Nhulunbuy. De belasting voor de kin-
deren begon zijn tol te eisen. Het vroege opstaan om de 
schoolbus van 7.15 te halen, het voortdurend heen en weer 
rijden en nog een aantal redenen, heeft ons doen besluiten 
om te verhuizen. We wonen nu in een huis van steen, waar-
door het een stuk minder warm aanvoelt en dat is prettig 
met de zomer en het klamme regenseizoen in aantocht. On-
danks dat zullen we het leven in de Yolŋu gemeenschap ze-
ker missen.  

De doordeweekse kerkdiensten in de avonden gehouden 
onder een boom, de lofliederen die door de speakers over 
het hele dorp klinken maar ook het groeiende contact met 
onze Yolŋu buren. We zijn dankbaar voor de tijd die we in 
Yirrkala mochten wonen, mochten groeien en voor de rela-
ties die gelegd zijn.  
 
Familiebezoek 
De ouders, broer, schoonzus en twee nichtjes van Esther 
zijn eind juli op bezoek geweest bij ons. Wat was het een 
heerlijk weerzien en wat hebben we genoten van de tijd 
samen! Tien dagen was natuurlijk veel te kort om alles te 
laten zien, te vertellen en te ervaren, maar we zijn dank-
baar dat onze familie een beetje een beeld heeft gekregen 
van ons leven en werk hier. 

Bijbelstudie 
Esther: ‘Nu ik vanuit Nhulunbuy vertrek zie ik een mooie 
mogelijkheid om meer vrouwen op te halen voor de Bijbel-
studie en mee te nemen naar Yirrkala. Ik klop op de deur 
van een van de vrouwen om te vragen of ze mee gaat. 
‘Marrkapmirr Esther!’ (het betekent dat ze blij was me te 
zien). Ze gaat graag met me mee en vertelt me dat ze juist 
zin had om anderen te ontmoeten.’ Het is een mooie groep 
vrouwen die trouw blijft komen. Deze vrouwen zijn belang-
rijk in de community. Zo ontfermen zij zich over de kin-
deren die uit gezinnen komen waar geen stabiliteit is, zijn 
ze betrokken in pleegzorg voor Yolŋu kinderen, bidden ze 
op de school dagelijks voor de kinderen en creëren ze een 
netwerk waar dat ontbreekt.  

Het dorp Yirrkala vanuit de lucht
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Het is mooi en bemoedigend om te zien hoe deze vrouwen 
op zoek zijn naar verdieping van hun geloof, hun Bijbelken-
nis willen vergroten en nauw betrokken zijn bij het vertalen 
van de Bijbel in hun eigen stammentaal. ‘Naast de Bijbelstu-
dies zijn de vrouwen ook gemotiveerd om mij te leren over 
hun cultuur en laten ze enthousiast het handwerk zien waar 
ze mee bezig zijn. Laatst kreeg ik een maaltijd voorgescho-
teld van ‘mud mussels’, een grote versie van de mossel. 
Toen dit me goed afging werd er lachend geopperd dat we 
volgende keer de mangrove worm (een lokale delicatesse) 
gaan proberen…’ 

Visum 
Begin juli heeft Marijn in Cairns de IELTS test (Engelse taal 
test) moeten doen voor de aanvraag van ons nieuwe visum. 
Marijn had ruim voldoende punten, wat enorm bemoedi-
gend en een gebedsverhoring is. De papieren zijn nu alle-
maal ingeleverd en de aanvraag voor de visumverlenging zal 
op korte termijn worden gedaan. Dank God dat Hij Marijn 
heeft geholpen en gegeven heeft wat nodig was. Bid ook 
voor het laatste stukje in dit proces, dat het goed mag verlo-
pen en een nieuw visum mag worden afgegeven. 

 
Verlof 
Nog een maand of twee, dan hopen we op verlof te komen 
naar Nederland. We zijn er wel aan toe na bijna tweeënhalf 
jaar en we merken dat we moe aan het worden zijn. We kij-
ken er enorm naar uit om u en jou te ontmoeten! 
 
Hartelijke groet,  

Marijn & Esther,  
Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

Van de Thuisfrontcommissie 

Uiteraard zijn we druk met de voorbereidingen voor het 
verlof van Esther, Marijn en de kinderen. Een van de be-
langrijkste dingen is geregeld – de huisvesting, daar zijn we 
blij en dankbaar voor. Daarnaast worden er activiteiten 
georganiseerd, waarbij Marijn en Esther hun ervaringen 
kunnen delen en u en jij hen kan ontmoeten. O.a. worden 
er gemeenteavonden georganiseerd in Apeldoorn en Waar-
der. Ook zal er op DV zondag 15 december in de ‘thuis-
gemeente’ van Marijn en Esther aandacht zijn voor hen 
tijdens een van de diensten. Tenslotte zijn de voorbereidin-
gen voor ‘Zwarte Zaterdag’ op 14 december in volle gang. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! En, er is nog meer 
goed nieuws; de succesvolle wijnactie van afgelopen jaar 
zal ook dit jaar weer plaatsvinden. We hebben weer beslag 
kunnen leggen op de meeste wijnen die we vorig jaar kon-
den aanbieden. Net als vorig jaar zal deze actie in novem-
ber starten, waarbij we het ophalen van de bestelling com-
bineren met ‘Zwarte Zaterdag.’ ‘t Is maar dat u het weet, 
dan kunt u er alvast rekening mee houden! 
 
Een hartelijke groet namens de TFC,  
Marijn van Poelje 
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Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws

We wonen in een ander huis 
waar we meer ruimte hebben om 
te spelen. We houden heel erg 
van buiten spelen, maar als het 
straks weer zomer wordt is het te 
warm en regent het heel vaak. En nu kunnen we ook fijn 
binnen spelen. En we hebben een trap, dat is ook héél 
leuk! 

Wilt u danken voor: 

- De goed verlopen IELTS test van Marijn. 

- Het huis waarin wij nu mogen settelen. 

Wilt u bidden voor: 

- Momenteel wordt er gewerkt aan de strategie voor de 
komende vijf jaar voor het programma van MAF in Arnhem-
land. Bid dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt, 
tot opbouw van Gods Koninkrijk.  

- Het visum, dat deze mag worden afgegeven. 
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