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Lukas 24:1a “En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen...”
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Het is paasmorgen 2022 in Telefomin. Langzaam maar zeker lichten de bergen op. De
blauwachtige, grijze schemerkleur verdwijnt en maakt plaats voor een prachtige warme oranje kleur. Terwijl de zon haar stralen over het berglandschap laat glijden zitten
we als MAF-gezinnen bij elkaar op een open stukje halverwege de berg. We kwamen in
het donker en met een trui aan. Brr, wat was het koud. De Bijbel open, we lezen uit het
Lukasevangelie over de hoop en vreugde van Pasen. We zingen ‘Blessed Assurance’ en
‘By Grace Alone’. Langzaam wordt de lucht steeds feller blauw en zien we de eerste stralen op de hoge bergtoppen. En dan ineens, in slechts enkele seconden, voelen we intens
warme zonnestralen op ons. Het zícht is al bijzonder, maar dan de stralen vóélen... dat is
anders. Ineens is daar die warmte, overal om je heen. Je ogen gesloten, want het licht is
te fel. Pasen, het feest van het Licht, van Leven en Hoop! ‘Heere, wat een voorrecht om U
in Telefomin te mogen dienen, met onze broeders en zusters in geloof.’ Hier, maar ook
verbonden met u als lezer. Gods licht is grenzeloos!

Dank u wel voor het lezen van deze nieuwsbrief. Graag
willen we u vertellen hoe belangrijk uw betrokkenheid
voor ons is. Uw gebed en meeleven zijn als zonnestralen,
ze zijn om ons heen, het geeft ons warmte en moed! Dank
u wel.
Sinds onze laatste nieuwsbrief heeft Piet 220 uur gevlogen met 350 landingen. Dat is prachtig, maar ook bovengemiddeld. Er is zoveel te doen! Daarbij komt dat een van
de drie piloten in Telefomin op verlof is. Airstrips moeten gecontroleerd worden en van alles moet er vervoerd
worden: schoolmateriaal en onderwijzers, dominees,
voedsel, bouwmaterialen, muskietennetten, passagiers
naar hun bestemming en zieke mensen naar het ziekenhuis. Soms dezelfde persoon een of twee dagen later
weer, maar dan het levenloze lichaam. Terug naar huis
om begraven te worden. In de laatste maanden betrof dit
onder andere kinderen van de leeftijd van onze jongens.
Dat raakt je diep en het geeft je zo’n machteloos gevoel. Je
vloog hen de dag ervoor om ze te redden. Je herinnert je
het gezichtje met ogen waarin pijn en hoop samenkomen.
Was ik te laat? Heb ik hun familie teleurgesteld? Had ik
iets anders kunnen doen?

Elke keer weer leren de mensen ons een les. Of het nu de
vlucht naar het ziekenhuis is, of de terugkomst met het
lichaam, ze zijn je zo ontzettend dankbaar. Het zet ons
stil bij waarom we hier mogen zijn. We zijn slechts een
middel in Gods hand. God staat overal boven. Hij regeert
en heeft een plan, Hij heeft ons aller leven in Zijn hand.
En daar lijken deze mensen zich meer bewust van te zijn
dan wij zelf. Leven in afhankelijkheid en dankbaarheid:
een dagelijkse les!

TIP

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

Om voor te bidden

-	de gezondheidszorg in PNG
-	Piet, Marijke en de kinderen als ze door het werk
soms langere tijd niet samen kunnen zijn
-	veiligheid in PNG rond de verkiezingen

Om voor te danken

-	bescherming in de lucht en op de grond
-	de lessen die geleerd worden van de Papoea’s
-	het paasevangelie!
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jaarlijkse fietsdag, maar
dan uitgebreider!
Braderie + kleedjesmarkt
van 10-17 uur met o.a. een gezellige eethoek,
woonspullen, groenten, fruit, kaas, sieraden, speelNatuurlijk is er de
goed, kraamcadeautjes, hobby producten, baby-en
kinderkleding, Jemako, Optidee, NEOLIFE, kaarten,
sponsortocht van 150
tassen en een knutselkraam voor de kids!
kilometer en zijn er de
Sponsortocht (150 km)
Bolussen
Voor meer info neem contact op met Marc Visser
vooraf
via marc.visser0395@hotmail
gewone fietstochten,
bestellen
Fietsroutes
maar daarnaast is er nu
Vertrouwde fietsroutes van 25 of 40 km
ook op de locatie zelf
Huifkartocht
Van 11.00 tot 15.00 uur
van alles te doen, zoals
een braderie en uitgebreid eten en meer.
Zelfs als u niet van
fietsen houdt, is het
dus toch meer dan de
Echos Home, Otterloseweg 12a, Harskamp
moeite waard om te
komen.
Hopelijk tot ziens op 18
juni bij ECHOS Home in Harskamp!
he

Michaël en Samuël hebben inmiddels dit schooljaar afgerond. Komende weken heerlijk vakantie! Michaël houdt
van insecten en beestjes. Hij heeft nu een hele bak vol
met rupsen, we denken van de monarchvlinder. Er zijn
al wat cocons. Samuël geniet van het voetballen met de
jongens, maar als je hem kwijt bent zit hij meestal ergens
te lezen. Dat vindt hij zo leuk! En Joël is ons zonnetje in
huis. Begin van het jaar is hij erg ziek geweest. Na ongeveer 4 weken knapte hij eindelijk op. Inmiddels is hij weer
helemaal de oude. Hij rent overal rond en is vaak bij onze
PNG-buren te vinden. Twee keer in de week komen wat
andere kinderen van zijn leeftijd bij ons een ochtendje
luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, kleuren, knutselen en spelen. Deze ochtenden worden verzorgd door
ons buurmeisje die dit jaar niet ingeloot was voor haar
opleiding. Een mooie win-win oplossing. Het is prachtig
om deze kinderen zo samen te zien, wat een voorrecht!

www.flyingmuilwijk.nl/actiedag

Op die bewuste paasmorgen in Telefomin, tijdens het
gesprek met het andere gezin beseffen we dat we hier
zoveel mogen leren! We stonden erbij stil dat we hier niet
alleen zijn om mensen naar een bestemming te brengen.
Bovenal heeft God ons geroepen om mensen, in hun reis
naar hun eeuwige bestemming te wijzen op Jezus, die de
dood heeft overwonnen! Jezus leeft! Halleluja!
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 sup-

Verblijf in Nederland

Marijke en de kinderen komen deze zomer een
aantal weken naar Nederland. In PNG zijn er verkiezingen en dat brengt veiligheidsrisico’s met zich
mee, waardoor het gezin beter hier kan zijn. Piet
vliegt nog zo lang mogelijk door en zal aan het eind
een paar weken aansluiten. Ze zullen deze zomer
weinig gelegenheid hebben voor uitgebreide
ontmoetingen, maar wees niet verbaasd als u ze
in Lunteren tegen het lijf loopt. Tijdens het officiële
verlof in 2023 zal er meer gelegenheid zijn voor
ontmoeting en presentaties.

porter 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.

