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Psalm 121: 1-2 “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen
zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”
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Wat kan er veel gebeuren in een paar maanden tijd! Tijdens het schrijven van onze
vorige nieuwsbrief, drie maanden geleden, hadden we nog geen idee wanneer en
waarheen we na aankomst in Mount Hagen zouden gaan verhuizen. En nu wonen we
al op een outstation!
Op woensdag 21 april jl. vertrokken we uit Nederland
naar Papoea-Nieuw-Guinea. De jongens hadden afscheid genomen op school, het huis was weer leeg. De
meeste spullen op zolder bij Piet zijn ouders en een heel
aantal koffers mee.
In de laatste dagen voor ons vertrek kregen we het
voorstel te horen om na aankomst in Mount Hagen
onze spullen uit ons vorige huis in te pakken en gelijk door te gaan naar Telefomin. Een afgelegen dorpje,
midden tussen de bergen. Hier zal Piet dan het laatste onderdeel van zijn training volgen met een van
MAF-piloten die daar woont met zijn gezin. Na Piets
training van ongeveer anderhalve maand vertrekken zij
naar een andere plaats. Daarom het plan voor ons om
daar voor lange termijn te blijven wonen.
En zo is het gegaan. Eerst twee weken quarantaine
waarin we vooral veel hebben kunnen doen aan thuisonderwijs. En wennen aan het idee dat we nu toch echt
in PNG zijn. Ook Piet had deze weken nodig om zich
weer helemaal in te lezen als voorbereiding op het operationele vliegen in PNG op de Cessna Caravan. Dit was
namelijk al weer meer dan een jaar geleden!
We werden verwend door ons team met allemaal lekkernijen en mooie tekeningen. We voelden ons geliefd
en welkom.

Daarna hadden we twee weken om ons boeltje in te
pakken en een boodschappenvoorraad aan te leggen
voor de komende 10 weken. Piet had in die twee weken ook nog een ruime week aan vliegtraining om weer
helemaal up-to-date te zijn.
Op 21 mei vlogen we met een MAF-vliegtuig naar Telefomin, ongeveer 1,5 uur vliegen vanaf Mount Hagen. Bij aankomst lag een prachtig bloemenveld op de
grond en we werden hartelijk welkom geheten door de
drie andere MAF-gezinnen die in Telefomin zijn en de
lokale staf. We kregen sinaasappels, een ananas en een
bananentros van de lokale bevolking om ons welkom te
heten!
Telefomin is alleen te bereiken per lucht. De mensen
zijn afhankelijk van het vliegtuig voor de aanvoer van
goederen, medicijnen en een aantal etenswaren. Er is
een lokale markt, maar daar kun je niet van op aan. De
verkopers moeten vaak een halve dag lopen. Vanwege
het klimaat hier regent het veel. En na regen is de tocht
niet te doen.
Vanuit Mount Hagen worden er eens per 1 of 2 weken
verse groenten en eieren naar ons opgestuurd. Ongeveer
eens per 10 weken mag je als gezin voor een aantal dagen naar Mount Hagen om een nieuwe voorraad vlees/
zuivel/medicijnen/shampoo etc. aan te schaffen.
Stroom hebben we via zonnepanelen. Dat is superfijn,
maar ook wel wennen hoor, want als drie apparaten
tegelijk aanstaan, stopt-ie ermee. Dus goed nadenken
voor je stroom gebruikt. Zeker omdat we zelf ons brood
bakken, yoghurt maken en natuurlijk de was.
De kinderen genieten heel erg van de lokale kinderen
uit de buurt. Al vanaf de eerste dag kwamen ze trots
vertellen dat ze nieuwe vrienden hadden gevonden. En

TIP

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

Om voor te bidden

•	Veilige vluchten
•	Praktische oplossingen voor het huis dat nog geschikt gemaakt moet worden om er goed te kunnen
wonen en thuisonderwijs te kunnen geven.
•	Vertrouwd raken met de nieuwe leefomgeving.

Om voor te danken

•	De voorspoedige reis van Lunteren via Mount Hagen naar Telefomin.
•	Een veilige plek waar familie Muilwijk mag wonen en
werken om te dienen.
•	Het goede contact tussen de jongens en de lokale
kinderen.
elke dag kijkt Michaël herhaaldelijk op de klok om te
checken wanneer hij weer met zijn nieuwe vrienden
kan spelen, vooral samen voetballen! Samuël vindt het
ook nog wel prima om lekker binnen wat te spelen of
te lezen. Hij is dol op de stapel Duckies die we meegenomen hadden. Joël besloot om precies in deze transitietijd zindelijk te worden. Wat niet echt een goede
timing is, maar ja. Het makkelijke is wel dat hij hier
regelmatig in het gras zijn plasje doet en niemand
stoort zich er aan. Al hoorde Marijke hem laatst ineens
zeggen, ‘o nee, ik moet drukken’, waarna hij zich
omdraaide en op zijn gemakje de grote boodschap in
het gras legde. Die hebben we toch maar even netjes
verwijderd.
De eerste week hebben we voornamelijk uitgepakt. De
tweede week is Piet begonnen met vliegen.
De kerk waar de andere MAF-gezinnen ook heengaan
is een paar minuten lopen van ons huisje. Wat bijzonder altijd weer om in Christus verbonden te mogen
zijn, waar je ook bent! We werden hartelijk welkom
geheten en er werd niet alleen voor ons gebeden,
maar ook voor onze familie, vrienden, kerk, enz. die
we hebben achtergelaten om naar PNG te komen en
de mensen hier te dienen. Je merkt zoveel dankbaarheid, zeker wanneer ze dit beseffen. Wij mogen op
onze beurt dan weer vertellen dat we het niet zonder
de steun, betrokkenheid en gebed van onze achterban
zouden kunnen doen. Bij deze willen we de dankbaarheid van de mensen dan ook graag overbrengen aan u
en jullie, onze trouwe achterban!
Bovenal weten we ons gedragen door de hulp van
HEERE (Psalm 121). Mooi dat hier voldoende bergen
zijn om ‘onze ogen naar op te slaan’.
Een hartelijke groet,
Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël

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

Van de thuisfrontcommissie

Na zich vijf jaar voor 200% ingezet te hebben, neemt
Breunis van Driesten afscheid als voorzitter van
de TFC. We zijn hem heel dankbaar hoe hij in deze
cruciale jaren de TFC met moed en daadkracht heeft
opgebouwd en uitgebouwd. We gaan hem missen
als voorzitter, maar bij de acties zult u hem zeker
nog tegenkomen. Ds. Gerco op ’t Hof die in de TFC al
betrokken was als gebedscoördinator, neemt nu de
taak van voorzitter op zich.
Vanuit Lunteren neemt er een nieuw lid zitting in de
TFC als bedrijvencoördinator: Alex Kelderman. Hieronder stelt hij zich voor.
Graag wil ik mij even aan u/jou
voorstellen. Ik ben Alex Kelderman,
35 jaar, getrouwd met Alinda en we
hebben samen 4 kinderen. Wij wonen
in het mooie Lunteren waar wij ook
lid zijn van de Oude Kerk. Wij zijn via
onze gemeente in contact gekomen en
ook bevriend geraakt met Piet en Marijke
Muilwijk. Het werk wat zij mogen doen via MAF spreekt
mij enorm aan, de projecten waar MAF aan werkt zoals
het verspreiden van het evangelie, het verlenen van
medische zorg, echt fantastisch! Als lid van de TFC wil ik
me graag inzetten om Piet, Marijke en hun kinderen te
ondersteunen bij het werk in Gods koninkrijk.
Samenstelling thuisfrontcommissie:
Voorzitter – Ds. Gerco op ’t Hof
Secretaris – Susanne Wanner
Penningmeester – Andreas Moerman
Coördinator voorlichting/presentaties – Hettie van Eck
Coördinator nieuwsbrieven – Paulien Wildeman
Actiecoördinator – Janneke Bouwheer-Muilwijk
Bedrijvencoördinator – Alex Kelderman

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.

