
in het noorden. Vooral in de Western Province ziet de lo-
kale bevolking Piet als hún piloot en dat laten ze ook goed 
merken. Met kerst kregen we een soort kerstcadeau van 
fruit: een ananas, een pawpaw en nog een heel bijzondere 
vrucht, waarvan we geen idee hadden van hoe of wat. Ge-
lukkig wist google het wel en wist die zelfs wat we er mee 
moesten doen. De smoothie was heerlijk! Er is lange tijd 
zeer onregelmatig gevlogen in dit gebied. Het is mooi om 
te zien hoe nu het vertrouwen groeit tussen de inwoners 
en Piet, door de structuur die hij aanbrengt. Door de dy-
namische omstandigheden blijft het echter vaak nog wel 
zoeken, maar we zien hoe veel het voor hen betekent!

Een ander bijzonder moment tijdens de kerstdagen was 
het zingen van kerstliederen in het ziekenhuis. Met 
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Psalm 73:28  “Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik 
neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.”

Papoea-Nieuw-Guinea wordt ook wel genoemd, ‘land of 
the unexpected’, land van het onverwachte. En dat was 
in de kerstvakantie, maar ook in het afgelopen jaar zeker 
waar. In het plannen en uitzien naar dingen in 2022 zijn 
we dan ook wat voorzichtiger geworden. “De wereldse 
definitie van geluk is vaak gerelateerd aan onze omstan-
digheden, maar de Bijbelse vreugde is gebouwd op God.” 
Een waardevol voornemen en goede les voor 2022.

In de afgelopen drie maanden mochten we verder op-
knappen van corona en ons dagelijks leven weer oppak-
ken. Piet is veel aan het vliegen. Drie dagen per week in 
de ‘Western Province’, een gebied ongeveer drie keer zo 
groot als Nederland. En de rest van de week in de bergen 
rondom Telefomin, soms zelfs ook helemaal naar de kust 

“Als tweede kerstdag anders loopt dan verwacht...”, de titel van een facebookbericht 
over de onverwachte ambulancevlucht die Piet tijdens de kerstdagen moest doen. Er 
volgden er nog een aantal in die week en het weekend daarop. Kerst en oud-en-nieuw 
in de tropen is altijd weer een uitdaging en een belevenis. Alle omstandigheden, sfeer 
en gewoontes die je gewend bent in Nederland zijn afwezig. De familiebijeenkomsten 
mis je. Maar als je dan je roeping door middel van ambulancevluchten zo duidelijk in de 
praktijk mag brengen, is alles goed. 
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het andere MAF-gezin gingen Marijke en de kinde-
ren naar de twee afdelingen en zongen we met gitaar 
verschillende liederen. Daarna deelden we wat spullen, 
boekjes en Bijbels uit. Op de ene zaal lagen twee zieke 
mannen, een zieke vrouw en een kind. Het weg zijn bij 
hun familie is tijdens deze dagen extra moeilijk. Op de 
andere zaal lagen drie moeders met baby’tjes. Een van 
de baby’tjes was met 28 weken geboren, een heel klein 
minimeisje. Een couveuse is hier niet. Het meisje was 
een week oud en ze zag er goed uit. Zo bijzonder! 

Marijke wilde graag helpen. Het is belangrijk dat de 
moeder goede voeding binnenkrijgt, in plaats van alleen 
maar noedels, een soort aardappels en cola. Cola is ge-
makkelijk verkrijgbaar in Telefomin, maar waterflesjes 
en melk helaas niet. Een week later bracht Marijke wat 
glazen potten met melk, wat wortels, een ei en natuur-
lijk oer-Hollandse dikke bruine botterhammen! Marijke 
was blij om iets voor deze vrouwen te betekenen en de 
vrouwen waren blij met het lekkers. De volgende keer 
hoopt ze wat langer te kunnen blijven hangen om te 
zien of de moeders het eten ook echt zelf op eten of dat 

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 en 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 fa-
milie Muilwijk.

TIP  Zie de website en facebookpagina van flyingmuilwijk voor laatste nieuwsupdates, foto’s en filmpjes. 

een familielid die toevallig langskomt er mee vandoor 
gaat...  Het blijft ‘the land of the unexpected’!

Een lieve groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël

Om voor te bidden
- de patiënten die Piet vervoerd heeft
-	 de	baby’s	en	hun	ouders	in	Telefomin
- Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël

Om voor te danken
- herstel na corona
-  de groeiende vertrouwensband tussen de 

inwoners van de Western Province en MAF
-  de wereldwijde impact van het Kerstevangelie 

en de vreugde die God geeft

http://www.maf.nl
www.flyingmuilwijk.nl
https://www.facebook.com/flyingmuilwijk
https://www.flyingmuilwijk.nl/fotos
https://www.flyingmuilwijk.nl/videos

