Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw:
Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal
met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
- 1 Kor 10:13 -

Visa en verhuizing Arnhemland
Hierbij dan eindelijk onze eerste nieuwsbrief vanuit
Arnhemland! We hebben een bijzondere tijd achter
de rug met veel onzekerheid betreffende de visa situatie. Zie onze website voor een uitgebreid bericht
hierover. Een periode die ons dichter bij God en onze
roeping heeft gebracht, Hem volgen, waarheen Hij ons
ook zendt. Door alle onzekerheden en wisselingen van
plannen besef je iets meer wat deze roeping in praktijk
inhoudt. Ook hebben we ervaren dat de duivel je extra
aanvalt, juist als je de Heere wilt volgen. Maar het allerbelangrijkst, door de moeilijke periode heen mogen we
nu ook zegeningen tellen!

Eind juli zijn we veilig gearriveerd. Piet met de auto en
alle spullen, een reis van ruim 3000 km in vier dagen.
Marijke en de kinderen per vliegtuig. Tot eind september
wonen we in Yirrkala. Daarna hopen we naar onze voorlopige woon- en werkplek te gaan verhuizen, het dorpje
Galiwinku op Elcho Island.

Werk Piet
Op dit moment wordt Piet ingewerkt op de MAF hoofdbasis in Gove zodat hij zelfstandig als piloot passagiers
mag gaan vervoeren. Hij moet veel handleidingen en
documenten leren, examens maken, briefings en cursussen volgen, etc. Daarnaast vliegt hij eerst mee met
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andere piloten in de rechterstoel om te zien hoe alles
operationeel gaat. Ook krijgt hij training op de GA8
Airvan, een vliegtuigtype waar hij nog niet eerder op gevlogen heeft. Dan zal hij een aantal weken operationeel
(met passagiers) gaan vliegen onder toezicht van checken trainingspiloten voordat hij dit solo mag gaan doen.

MAF in Arnhemland
Maf vliegt met 13 vliegtuigen naar 80 verschillende ‘airstrips’ om de communities en dorpjes verspreid in heel
Arnhem Land te bereiken, een gebied drie keer de omvang
van Nederland en wat eigendom is van de Aboriginals.

MAF gezinnen wonen veelal tussen de communities.
Na meer dan 40 jaar is MAF hier nog steeds onmisbaar
en niet meer weg te denken en waardering, vertrouwen
en respect zijn diep geworteld. MAF is bijna de enige
externe christelijke invloed hier en naast vliegdiensten
(onderwijs, gezondheid en ontwikkelingswerk) doet
MAF hier ook erg veel aan zending en evangelisatie en
ondersteunt de lokale kerk.

Bijzondere kerkdienst
Op een zondag toen veel verschillende kerken een gezamenlijke kerkdienst hadden, hebben we iets bijzonders
meegemaakt. Er werd gepreekt over het ‘liefhebben van

Dank en gebedspunten
We mogen:
- Danken dat piloten weer een visum kunnen krijgen om voor MAF in Arnhemland te werken
- Danken voor goede auto- en vliegreis en dat we
veilig zijn aangekomen in Arnhemland
- Bidden voor positief settelen en een voorspoedige verhuizing eind september
- Bidden voor onderlinge liefde tussen de Aboriginal christenen en kerken in Arnhemland
- Bidden voor bescherming tegen de satan
- Bidden voor veilige vluchten voor Piet

elkaar’. Niet omdat we (als christenen) het altijd met
elkaar eens moeten zijn, maar omdat we familie van
elkaar zijn, in Christus verbonden als één lichaam. Dan
zal er een grote opwekking in Arnhemland komen en als
beschamend voorbeeld dienen voor het ‘witte’ Australië.
De voorganger vroeg vervolgens of alle dominees, oudsten, landeigenaren en leiders van
communities naar voren wilde komen.
Daar hebben ze gezamenlijk met en
voor elkaar gebeden voor eenheid en
liefde! Dit was erg bemoedigend! Juist
omdat de duivel constant, op vele
manieren het de Aboriginal christenen zo moeilijk maakt d.m.v. verstrooing en verscheuring te zaaien.

Gezin
Als gezin proberen we weer te wennen aan een
andere cultuur en omgeving. We zijn enorm dankbaar
dat Michaël en Samuël zich snel aanpassen. Michaël
geniet van zijn nieuwe buurjongetje van 2 weken oud.
Hij koestert alles wat klein en schattig is met veel liefde.
Hij geniet intens van een prachtige zonsondergang of

mooie schelp op het strand. Hij communiceert volledig
in het Engels en Samuël doet al een aardig mondje mee.
Zo bijzonder om te zien hoe makkelijk kinderen zich
aanpassen.
Het is een heel ander Australië vergeleken met Mareeba.
Bijvoorbeeld een kleine supermarkt met beperkte
keuze en voorraad. Het vraagt een veel meer
anticiperende manier van denken. Ook
maakten we ’s nachts een aantal heftige
gevechten mee in onze straat. Tijdens
de kerkdienst lopen honden in en uit
en een paar kruimels op de bank is
binnen een uur een mega mierennest.
In de derde week dat we hier waren
kregen we een tweedaagse taal- en
cultuurtraining. Dat was erg leerzaam
en interessant, maar ook verdrietig. Er is
echt veel nood onder de Aboriginals. Zij hebben
naast hulp veel gebed nodig. We moeten bidden voor
het sterk staan in de aanvallen van de duivel, dat meer
Aboriginals christen mogen worden en de moed krijgen
om op te staan en te spreken. We hopen in de volgende
nieuwsbrief hier meer over te vertellen.

Voorstellen
Mijn naam is Erik Hendrikse en ik kom uit Harskamp. Op het moment volg ik de studie Agrotechniek
in Wageningen. Ik ken Piet en Marijke nog van de jeugdvereniging te Harskamp, waar zij toen lid van
waren. Door mee te werken en denken in de TFC hoop ik wat voor hen te kunnen betekenen, zodat
zij hun handen vrij(er) hebben om de verre medemens bekend te maken met de blijde Boodschap
van het Evangelie. Ik hoop me bezig te gaan houden met de PR.

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
aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigin-

gen (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.

