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Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht
nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
- Psalm 91:4 Voor het eerst onze nieuwsbrief vanuit de andere kant van
de wereld: Down Under! We waarderen uw betrokkenheid
enorm en ervaren nu des te meer, ver van onze vertrouwde
omgeving, hoe waardevol het is om mensen te hebben die
ons steunen doormiddel van meeleven en gebed. Dank ook
voor alle lieve kaartjes, zeker met onze verjaardagen zijn we
enorm verwend!
Voor ons vertrek heeft Piet alle opleidingen en trainingen
mogen afronden. In de laatste weken waren we druk met
inpakken, uitzoeken en alles wat bij een verhuizing komt
kijken.
Op 5 februari was onze uitzenddienst. De Heere God gaf ons
bovenstaande woorden uit psalm 91. Bijzonder, bemoedigend
en om stil van te worden. Het jawoord van de gemeente, familie en vrienden op de belofte om betrokken te zijn op deze
missie klinkt nog na in onze oren en dat zal zeker zo blijven.
Met een dubbel gevoel kozen we op 7 februari het luchtruim
richting Australië. Een vlucht van 12 uur naar Singapore, en
na de tussenstop een tweede vlucht van 8 uur naar Cairns. We
werden letterlijk en figuurlijk warm onthaald! Een uitgebreid
reisverslag met filmpje vindt u op onze website.
Samuël had een pittige start. Vlak voor de tweede vlucht viel
hij van twee treetjes af. Na aankomst gingen we gelijk naar
het ziekenhuis en bleek hij zijn beentje, net boven zijn enkel
gebroken te hebben. Het was mooi om te zien dat, hoe jong
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hij nog is, hij naar mogelijkheden zocht in plaats van frustratie of klagen. Ondanks de warmte/zweten en dat hij niet
mocht zwemmen, was hij blij en opgewekt en ‘liep’ vrolijk
rond. Samuël is inmiddels bekend als ‘het dappere jongetje
met het gebroken beentje’. Op vrijdag 3 maart mocht zijn
gipsje eraf. Nu is het nog oefenen met goed lopen, maar hij
geniet van het water en zijn vrijheid! En wij zijn een hele
ervaring rijker.
Michaël geniet. Hij pakt het Engels
goed op. Als we ergens zijn en we
zijn hem kwijt, dan vinden we hem
vaak bij andere mensen en is hij in
gesprek. Heel ontspannen brabbelt hij Nederlands en Engels door
elkaar. We wonen in een appartementje met vlakbij nog meer
MAF-gezinnen. Twee kindjes zijn
van zijn leeftijd, dat is een zegen!
Door de week gaat Piet naar het MAF trainingscentrum op het
vliegveld om te studeren en natuurlijk te vliegen. De theorie- en praktijkexamens voor zijn CPL-conversie heeft Piet
mogen halen. Vliegen hier is hele andere koek dan in Europa
(regels, weer, terrein, etc.), maar ook heel erg mooi!
Overdag is het rond de 35°C. Gelukkig hebben we airco en
buiten kunnen ze lekker met water spelen. Marijke is vaak
thuis met de jongens. Als ze op pad gaat is het voor boodschappen, elke woensdagochtend basismuziek voor kinderen
in de kerk en vrijdagochtend naar een speeltuintje in de buurt
met nog drie andere MAF-gezinnen. We hebben ons ritme
een beetje gevonden, de jetlag viel gelukkig heel erg mee. We
zijn gewend aan de warmte en genieten van het mooie land.
Zondags gaan we naar een kerk in Mareeba. Hier gaan bijna
alle MAF-medewerkers ook naar toe. Tijdens de dienst van
2 uur is er voor Michaël zondagsschool. Hij vind dit helemaal leuk, Samuël is bij ons en doet vaak een slaapje. Na de
dienst drinken we koffie met elkaar. Een waardevol moment

om anderen te spreken, van ervaringen te leren en elkaar te
bemoedigen. Dit geldt ook voor de MAF-vrouwengebedsochtend elke dinsdag. Een bijzonder moment, zoveel vrouwen
met veel en weinig ervaring die allemaal Gods aangezicht
blijven zoeken, voor elkaar, voor een specifiek MAF-gezin en
voor MAF wereldwijd.
Op 27 maart start onze oriëntatieweek. Daarna is de Bushtrainig van Piet, de standaardisatie. Inmiddels is ons werkvisum ook aangevraagd, het is best spannend of we deze op
tijd zullen krijgen. Begin mei hopen we naar Arnhemland te
gaan. Piet gaat met de auto, een reis van 3000 km in 5 dagen.
Hij rijdt samen met een ander MAF-gezin. Marijke en de jongens zullen met het vliegtuig gaan.

Dank- en gebedspunten
We mogen
•
Danken voor de bemoedigende uitzenddienst
en de veilige aankomst en voorspoedige start
in Australië
•
Danken voor de genezing van Samuëls beentje
•
Danken voor het behalen van de conversie.
•

•
•

Bidden voor een goede oriëntatieweek en
standaardisatie en een veilige reis naar
Arnhemland
Bidden om het werkvisum
Bidden om kracht en wijsheid op de
moeilijke momenten.

Lieve groet, Piet, Marijke, Michaël en Samuël Muilwijk

Fietsdag Harskamp
Op 17 juni 2017 hopen we weer een fietsdag te organiseren in Harskamp. Reserveer deze datum vast in uw agenda! U
kunt deze dag een fietstocht maken van
20 of 35 kilometer.

Vanuit de TFC
Susanne van de Weerd Secretaris
Nu Piet en Marijke daadwerkelijk uitgezonden zijn komt er
voor ons als TFC een hele andere periode aan. Voorheen waren zij nog erg actief betrokken bij onze vergaderingen, acties
en presentaties. Nu is dat veel minder doordat de afstand
toch wel redelijk groot is.
Als secretaris van het TFC zorg ik ervoor dat wat er besproken wordt op de vergaderingen goed vastgelegd wordt in de
notulen en heb ik contact met MAF-Nederland. Verder houd
ik ook het mailaccount van het TFC in de gaten, en bied ik
ondersteuning bij allerhande taken binnen het TFC.
Het is heel mooi en dankbaar werk om dit samen met de andere enthousiaste TFC-leden te mogen doen! We mogen ook
zeker de leiding van de Heere ervaren en de vruchten zien van
ons werk. Echt om stil en dankbaar van te worden!

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.
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Er zal een duidelijke route aangeboden
worden. Ook zal er onderweg een rustpunt zijn waar kinderen kunnen ontspannen en u een moment pauze kunt nemen
om wat hartigs tot u te nemen. Inchecken hiervan is tussen
11.00u en 12.00u
Dit jaar is er ook sponsortocht. Mensen die zich hiervoor
aanmelden hoeven geen professional zijn, maar moeten
in ieder geval veel doorzettingsvermogen hebben. 150 km
trappen. Omdat dit echt de moeite waard is zullen de deelnemers zich laten sponsoren. Minimaal bedrag waarvoor
zij zullen fietsen is 150 euro.
Bent u geen fiets-fan? Als u houdt van lekker eten bent u
van harte welkom in ECHOS HOME te Harskamp. De hele
middag tot 18.00u kunt u aanschuiven om te genieten van
een heerlijke klaargemaakte maaltijd. Meer informatie
kunt u vinden op Facebook en op www.flyingmuilwijk.nl

