Flying
Muilwijk
www.flyingmuilwijk.nl

Jesaja 40:31 ‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun
vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen
en niet moe worden.’
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God werkt door

Michaël en Samuël

We zijn al weer bijna een jaar in Arnhem Land. Wat gaat de
tijd hard en wat is er veel gebeurd. Begin juni hadden we de
jaarlijkse MAF-Arnhemland conferentie, een weekend vol
bezinning en ontspanning voor het hele team van MAF in
Arnhemland. Het was heel gaaf om zo met heel het team
bij elkaar te zijn en stil te staan bij ‘al moet je wachten,
God gaat door’! Al zie je niet altijd vruchten op je werk, God
is wel aan het werk. Bemoedigd en versterkt ging iedereen
die maandag weer zijns weegs. Inmiddels zitten we weer
helemaal in ons dagelijkse leven op Elcho Island.

Michaël gaat twee/drie dagen per week naar school, de
preschool. Hij heeft het heel erg naar zijn zin. Hij heeft
nu een meester en vindt het helemaal geweldig. Als we
hem brengen, komen er zeker een of twee jongentjes
aanrennen en roepen ‘Michaël’ waarna onze aanwezigheid direct overbodig is. Op de preschool knutselen en
zingen ze vooral. Tijdens de homeschooling oefenen we
vooral cijfers en sommen. Ook vindt Michaël het leuk
om letters te leren. We lezen Nederlandse prentenboeken over bijvoorbeeld school en de winter. Zo proberen
we de jongens niet wereldvreemd te laten worden.

Blijde verwachting
Ja u leest het goed, eind oktober verwachten we onze
derde spruit! Michaël begrijpt het al goed dat hij een
broertje of zusje krijgt. Hij vindt het alleen wel heel lang
duren! Samuël vindt het heerlijk om met zijn hoofdje op
mama’s buik te liggen en zacht liedjes te zingen voor het
kindje. We hebben behoorlijk wat strubbelingen rondom
de zwangerschap meegemaakt de afgelopen periode.
Marijke had veel last van misselijkheid, aanhoudend
ijzertekort en was hierdoor erg moe. Diverse medicaties
gekregen, maar deze veroorzaakten uiteindelijk heftige
bijwerkingen waardoor ze moest worden uitgevlogen
naar het ziekenhuis in Gove met de ‘air-ambulance’.
Voor de reguliere controles gaat Marijke naar de kliniek
hier op Elcho. De baby is gelukkig gezond en met Marijke
gaat het op dit moment ook weer beter. Begin oktober
zullen we naar Gove gaan waar de baby in het ziekenhuis
geboren hoopt te worden.

Samuël werd in maart 3 jaar en heeft samen met andere
MAF-kindjes die bij ons op bezoek waren, zijn verjaardag
gevierd. Hij speelt heel makkelijk met andere kindjes
op de playgroup. Het was wel even wennen dat Michaël
er niet meer bij was, maar nu gaat het heel goed. Soms
horen we hem een woordje in Yolngu taal zeggen, zoals
‘goed zo/oké = ManyMak’ en ‘nee = Yaka’

Vliegen
Nu het droge seizoen is aangebroken, maakt Piet weer
lange vliegdagen en zijn flexibiliteit wordt geregeld op
de proef gesteld. Vaak ziet z’n vliegschema er aan het
einde van de dag behoorlijk anders uit dan aan het begin,
bijvoorbeeld door onverwachte en ongeplande vluchten.
Zo had hij vorige week een medische evacuatie. Onderweg naar Gove kreeg hij een oproep met de vraag of hij
kon uitwijken naar een klein homeland omdat daar een

Kerkdienst in de open lucht.

tweejarig kind ademhalingsproblemen had en snel naar
het ziekenhuis toe moest. Na een snelle berekening
bleek hij net genoeg brandstof te hebben om deze omweg te kunnen maken.
Op een andere dag moest hij om 8 uur ‘s ochtends op een
homeland zijn om twee belangrijke Yolngu-mannen,
oudsten, op te halen. Ze moesten naar Gove voor een
bestuursoverleg. Echter bij aankomst bleek een van hen
nog te slapen. Yolngu mensen blijven tot laat wakker
en slapen lang uit. In de Yolngu cultuur mag je elkaar
niet wakker maken. Het vliegschema was krap, dus veel
tijd had Piet niet over. Deze keer liep het goed af, net op
tijd werd de man wakker. Vanaf nu vliegt Piet bij vroege vluchten een keer laag over, om de mensen te laten
weten dat hij er aankomt! 

Dank en gebedspunten

Leven op Elcho

Piet en Marijke zijn vanaf begin januari volgend jaar
beschikbaar voor het geven van presentaties of andere
ontmoetingen. Contactpersoon is Hettie van Eck via
tfc@flyingmuilwijk.nl of 0318-483606.

Half Augustus hoopt er een nieuw gezin op Elcho te
komen. Wij kennen hen nog van de tijd in Mareeba. Zij
hebben drie jonge kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd
als onze jongens. We kijken hier zeker naar uit, omdat
we nu sinds mei het enige gezin van MAF op Elcho zijn.
We hebben sinds twee maanden weer op het kerkplein
gestaan met verkoop van Bijbels en boeken. We verkochten er nu ook tweedehands kleding bij en daar waren de
mensen heel blij mee! Sindsdien zijn er ook weer verschillende mensen aan de deur geweest voor een Bijbel of een
leesbril. Tijdens de ochtenden op de playgroup proberen
we onze nieuwe talenkennis uit en de vrouwen reageren
heel positief. Ze willen ons graag meer leren en waarderen
het duidelijk. Marijke merkt dat ze echt een plekje krijgt
tussen deze vrouwen. Iets om heel zuinig op te zijn.

Inpakken
Inmiddels zijn we ook al begonnen met voorbereidingen
treffen voor de verhuizing naar Papoea-Nieuw-Guinea
(PNG). Dit staat voorlopig gepland voor begin volgend
jaar. Half december hopen we ons wonen en werken hier
in Arnhemland af te sluiten, om daarna voor een aantal
weken op verlof te komen naar Nederland. De afgelopen
week zijn we al druk bezig geweest met inpakken. Er
stond een half lege container in Gove die naar PNG ging,
dus werd ons gevraagd alvast spullen te versturen.
Een hartelijke groet weer vanuit Arnhemland en alvast
een hele goede zomervakantie toegewenst!

We mogen:
•	Danken voor de fantastische fietsdag in Harskamp
met een geweldige opbrengst.
•	Danken en bidden voor de zwangerschap. Het geeft
soms nog best wel een onzeker gevoel dat deze
zwangerschap zoveel ‘problemen’ met zich mee
brengt. We hopen en bidden op een voorspoedig
verloop vanaf nu.
•	Danken dat Samuël zijn verjaardag mocht vieren en
dat Michaël het zo naar z’n zin heeft op school.
•	Bidden voor veiligheid tijdens het vliegen.
•	Bidden voor de christenen in Arnhemland dat ze het
licht van Christus mogen uitstralen in de duisternis.

Vanuit het TFC

Fietsdag

De opbrengst van Fietsdag Harskamp was alles overtreffend. Vorig jaar werd een kleine zesduizend euro
opgehaald. Dit jaar mocht de organisatie zich verheugen in de prachtige opbrengst van 20.000 euro! Het
grootste gedeelte van dit geld werd verzameld door
de mannen die de sponsortocht van 150 km fietsten.
Daarnaast was er net als de drie voorgaande jaren
een fietstocht van 20 en 35 km. Ook waren er heerlijke
maaltijden te nuttigen in ECHOS HOME. Het organiserend team is dankbaar voor de vele gelden en middelen die sponsoren beschikbaar stelden.
N.B.: Fietsdag Harskamp zal ook volgend jaar op de derde
zaterdag van juni weer een fietsdag organiseren.

Piet, Marijke, Michaël en Samuël Muilwijk
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.

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.

