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Johannes 15:5 “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We zijn
vertrokken uit Arnhemland, op verlof geweest in
Nederland, hebben training gehad in Mareeba, zijn
verhuisd naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG), moesten wennen in een nieuw land en moesten geduld
hebben in het opstarten met vliegen. Ook hebben
we als gezin het nodige meegemaakt. We voelen
ons inmiddels thuis in PNG en mogen weten dat
God ons hier heeft gebracht. In dit vertrouwen zien
we ook het nieuwe jaar vol verwachting tegemoet!
Het gaat goed met de kinderen, ondanks wat schrammen en builen. Ze zijn namelijk ondernemend en spelen
graag buiten. Maar eerst hebben Michaël en Samuël ’s
ochtends school. Samuël vindt school leuk en hij geniet
van nieuwe dingen leren. Michaël zit steeds meer in de
routine en dit helpt voor zijn motivatie en prestatie: het
lezen en rekenen gaat met sprongen vooruit. We zijn
dankbaar voor de goede tijd die we hebben met Ruth en
voor de zegen die zij is voor ons als gezin! Het is goed
om te zien hoe de stabiliteit die zij mag geven in de
homeschooling ten goede komt voor beide jongens.
Joël is ons zonnetje in huis. Hij stapt stevig rond en is
heel ondernemend. Voor het oog een gezond en sterk
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kereltje. Toch hebben we ons best zorgen gemaakt om
hem, betreffende zijn gezondheid. Al een paar maanden
na zijn geboorte kwam het breath-holding syndroom
(BHS) openbaar en sinds we in PNG waren werd dat
steeds erger. We zijn in Australië naar een kinderarts
geweest en Joël kreeg diverse onderzoeken. In PNG zijn
deze onderzoeken niet mogelijk. De arts bevestigde het
BHS opnieuw en kon gelukkig geen andere oorzaken
vinden. Na het bezoek aan de arts heeft Joël wonderlijk genoeg geen uitvallen meer gehad. Dank aan onze
hemelse Vader, die gebeden verhoort!
In oktober is Piet flink aan de tand gevoeld met twee
vliegtesten. Een interne jaarlijkse ‘basecheck’ voor MAF
PNG en een externe voor CASA (de luchtvaartautoriteit
hier in PNG) om een PNG- vliegbrevet te krijgen. Beide
zijn gelukkig goed gegaan en het beoogde resultaat is
behaald: geslaagd! Helaas duurde het vanwege allerlei vertragingen erg lang voordat hij uiteindelijk zijn
PNG-brevet binnen kreeg. Tot die tijd heeft hij gelukkig
wel kunnen meevliegen met andere piloten. Inmiddels
is Piet nu zelf aan het vliegen, weliswaar onder begeleiding en supervisie van ervaren instructeur-piloten.
Dit is nodig om uitgecheckt te worden op de airstrips en
routes en uiteindelijk gereed te zijn om solo te mogen
opereren.
In november was er ook de jaarlijkse ‘pilot-meeting’.
Drie dagen lang zijn er samen met alle PNG-piloten

TIP

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

veel onderwerpen behandeld, is er veel geleerd en zijn
er de nodige verplichte examens gemaakt. Er was een
goede binding met elkaar, wat maakte dat dit in een
ontspannen sfeer kon gebeuren!
Onlangs kregen we een bemoediging toegestuurd:
“Steeds worden jullie verplicht om weer bezig te zijn
met onzekerheden rondom verhuizen, brevetten en

Voor in de agenda

Warmhoudavond 27 maart
Spreker Jan Zwart (ex-MAF-piloot met veel
verhalen), videoboodschap Piet en Marijke,
kampvuur, goed eten. Locatie: Theehuis
Grootveen (max. 100 pers). Meer informatie
volgt!

We mogen danken voor

•	De positieve uitslag m.b.t Joëls gezondheid
en dat hij geen uitvallen meer heeft gehad.
• Het vliegbrevet wat binnen is gekomen.
• De homeschooling die Ruth mocht doen.
•	De Cessna Caravanvloot in PNG die nu
compleet is met 9 vliegtuigen.

We mogen bidden voor

•	Veilige vluchten voor Piet en de andere
piloten hier. Het regenseizoen is begonnen, en dit maakt het vliegen extra
uitdagend.
•	Geduld als dingen soms tegenzitten of
langer duren dan verwacht.
•	Gezondheid; het MAF-team hier wordt
veel getroffen door ziekte.

Verjaardagen

• Piet 27 februari
• Marijke 9 maart
• Samuël 10 maart

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

trainingen. Steeds ben je ‘onderweg’… En dat kan iets
frustrerends hebben. Maar ik vond dit een aansprekende les: “God gebruikt mij niet pas als ik daarvoor al de
goede stappen heb afgelegd. Hij gebruikt mij al tijdens
het afleggen van die stappen.” Amen!

Piet, Marijke, Michaël, Samuël en Joël

Vanuit de cockpit

Er stond een vlucht gepland naar
een klein bushdorpje om mensen heen te brengen en andere
passagiers op te halen. Toen we
daar aankwamen wilde er ook een
moeder met een zieke baby van
ongeveer 1 jaar meevliegen naar
een MAF-basis, waar een klein
ziekenhuis is. Ik hielp de moeder
met de gordel omdoen. Haar
zoontje was ze op haar schoot
aan het voeden, en toen hij naar
me keek en ik de blik in zijn ogen
zag en hoorde hoe onrustig, snel
en piepend hij ademde, besefte
ik snel dat hij dringend medische
hulp nodig had. We vlogen hem
naar het ziekenhuis toe, vertrouwend dat hij nu in goede handen
was. Een aantal dagen later vlogen
we weer terug naar dezelfde plek.
Ik bekeek de passagierslijst en zag
de naam van de moeder er ook
op staan, maar niet de baby. Ik
las verder en zag toen staan: ‘kist
met lichaam’... Toen ik het kleine
kistje zag aankomen, realiseerde
ik me het met een schok: het is de
overleden baby van de moeder.

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.

Meteen zag ik in m’n gedachten
z’n oogjes weer naar me kijken en
hoewel ik weet dat dit realiteit is
hier, had ik toch even de tijd nodig
om het te verwerken. Wij mogen
hier zijn om de mensen te helpen
en het is geweldig om alles wat
we doen als ‘succesverhaal’ te
categoriseren. Soms gaat het echter ook wel eens anders dan we
hoopten, maar ook hierin mogen
we vertrouwen op Gods ondoorgrondelijke wijsheid, met de hoop
dat Hij ook met deze situaties Zijn
bedoelingen heeft!
PNG-statistieken: 1 op de 28 baby’s overlijdt binnen een jaar. Jaarlijks overlijden 6000 baby’s binnen
4 weken na de geboorte en 10.000
baby’s door tuberculose.

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.

