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Exodus 18:7 ‘Toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij
boog zich en kuste hem. En zij vroegen naar elkaars welstand en gingen de
tent binnen. ’

Tijdens de vergadering lazen we als
thuisfrontcommissie de bovenstaande
tekst en we zagen het voor ons, Mozes
en Jethro die elkaar na een lange tijd
weer ontmoetten. Zo zien wij er naar uit
om Piet en Marijke weer te zien en te
verwelkomen in Nederland!
Terwijl Piet en Marijke in Australië hun
koffers inpakken en de laatste dingen regelen voor het verlof, zijn we als
thuisfrontcommissie druk bezig met het
voorbereiden van de verlofperiode.

Wonen
In de afgelopen vergadering bespraken we bijvoorbeeld de inrichting van
de pastorie waar Piet en Marijke en de
jongens gaan wonen, het vervoer vanaf
Schiphol, de internetverbinding en nog veel meer praktische zaken. Een van de eerste punten die we tijdens
de vergadering bespreken is altijd: Hoe gaat het met
Piet en Marijke en de jongens?
We zijn dankbaar om u te kunnen vertellen dat het goed
gaat met Piet en Marijke. Ze hebben een goede kraam-
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periode achter de rug en het gaat goed
met de kleine Joël.
Samen met de jongens kijken Piet en
Marijke uit naar het verlof in Nederland, een periode waarin ze geen vakantie hebben, maar wel tot rust hopen
te komen. Tijdens het verlof zullen
Piet en Marijke zich ook voorbereiden
op de nieuwe uitzendperiode in Papoea-Nieuw-Guinea door het regelen
van praktische en administratieve zaken.
Een ander belangrijk doel van het verlof
is het versterken van de band met familie, vrienden en de kerkelijke gemeente. Het is voor Piet en Marijke niet
mogelijk om alle mensen die betrokken
zijn bij hun werk persoonlijk te bezoeken. Dit betekent niet dat u hen niet kunt ontmoeten! In de vorige
nieuwsbrief is vermeld dat Piet en Marijke presentaties
gaan geven over hun leven en werk in Arnhemland en
Papoea-Nieuw-Guinea. Ze zouden het erg fijn vinden
om u op die avond(en) te kunnen ontmoeten. Van harte
welkom!

TIP

Zie https://www.flyingmuilwijk.nl/videos voor beelden van de periode in Arnhemland

Datum en locatie presentaties
Vrijdag 4 januari	Adventkerk Veenendaal
jeugdavond Start 19:30 Vijftien
Morgen 51
Vrijdag 11 januari 	Hervormde kerk Lunteren
16:00-21:30 Dorpsstraat 34
Vrijdag 18 januari 	Hervormde kerk Wekerom
Start 19:00 Edeseweg 77
Donderdag 24 januari 	Hervormde kerk Harskamp
Start 19:00 Edeseweg 143

Na het verlof…
Na het verlof zullen Piet en Marijke nog enkele weken
naar Mareeba gaan voor de laatste trainingen en voorbereidingen, om vervolgens de oversteek naar Papoea-Nieuw-Guinea te maken.

Kaartje
Tijdens het verlof zullen Piet en Marijke in de pastorie
van Lunteren gaan wonen.
Wilt u hen verwelkomen of fijne feestdagen toewensen

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

door middel van een kaartje? Dan kan dit verstuurd
worden naar:
Familie Muilwijk
Dorpsstraat 180
6741 AR Lunteren
We willen u bedanken voor alle hulp die we aangeboden
krijgen omtrent het regelen van het verlof. Het doet
ons goed om te ervaren dat we samen met u om Piet en
Marijke heen staan. We zien ernaar uit om u te ontmoeten op één van de presentatieavonden!
Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie:
Breunis van Driesten
Hettie van Eck
Gerco op ’t Hof
Andreas Moerman
Esther Theunissen
Susanne van de Weerd
Paulien Wildeman
Ook krijgt u de hartelijke groeten vanuit Arnhemland.

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.

