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Terugblik op 2017 
We zijn nu zo’n 10 maanden op Milingimbi. Het is een 
mooie en intenstieve tijd voor ons geweest. We 
waren lang het enige zendingsgezin op het eiland en 
we hebben langzaam maar zeker meer contacten 
opgebouwd. Door de bijbelverkoop, het gezin dat ons 
geadopteerd heeft, de bijbelvertaalster, de pre-
school van Joah en natuurlijk de boekingen en de 
vluchten die Jaco maakte, hebben we het gevoel dat 
we de mensen beter hebben leren kennen. 
Milingimbi is zo toch wel een beetje een thuis voor 
ons  geworden.  
 
Weer verhuizen  
We kwamen half februari aan en Jaco kon vanaf 
maart als zelfstandig MAF-piloot aan de slag. Echter 
in dezelfde maand merkte hij al dat er s’nachts soms 
op het vliegtuig werd geklommen om brandstof te 
stelen. (Dit is bijna nooit gelukt maar toch bleef men 
het proberen) In de ochtend vond Jaco dan de 
modderige voetafdrukken (soms van kleine voetjes!!) 
op de voorruit en de vleugels.  Brandstofsnuiven is 
levensgevaarlijk voor de sniffers zelf en brengt ook de 
vliegveiligheid in gevaar. Het vliegtuig moest daarom 
een aantal keer van het eiland af. Omdat de pogingen 

tot brandstofdiefstal niet ophielden heeft MAF half mei 
besloten het vliegtuig voor onbepaalde tijd van het 
eiland af te halen. Jaco werd toen op werkdagen 
opgehaald en ‘s avonds weer teruggebracht.  Dit was  
een omslachtige manier van werken om een korte 
termijn te overbruggen en niet hals-over-kop het eiland 
te moeten verlaten en zo het zendingswerk in de steek 
te laten. Naarmate de maanden voorbij gingen bleek 
dat de politie, beleidsmakers en de gemeenschap niet 
echt een vuist kon maken tegen deze jongeren.  Nadat 
het vliegtuig vertrokken was namen vandalisme en het 
aantal inbraken toe. Dit gebeurt meestal tijdens de 
zoektocht naar iets om te snuiven. 
MAF verwacht dat er ook in 2018 helaas geen vliegtuig 
op Milingimbi gestationeerd kan worden. Het heeft 
daarom geen zin om op het eiland een piloot te 
houden. Kortom, we moeten helaas (weer) verhuizen. 
Dit keer naar de hoofdbasis op Gove-Airport.  
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Corrina en ŋalambirra in gesprek over de bijbelvertaling van 
het Evangelie van Markus in Gupapuyngu 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
  

Toekomstplannen 
Het vliegwerk voor Milingimbi wordt overgenomen 
door naburige vliegbases.  Corrina hoopt in december 
nog een aantal dingen rondom het vertaalwerk af te 
maken en in 2018 hoopt ze de bijbelvertaalster op te 
blijven zoeken d.m.v. MAF-vluchten. 
Daarnaast is er het  goede nieuws  dat er in december 
een zendingsechtpaar van de organisatie Pioniers op 
Milingimbi gekomen is. (Dit zijn de eerste full-time 
zendelingen die hier sinds 40 jaar zijn toegelaten!!)  
Deze mensen gaan de zendingstaken zoals de 
bijbelverkoop, de contacten met lokale christenen 
overnemen. Ook gaan ze zich toeleggen op het 
toerusten van Yolŋu-christenen. Mooi om te zien God 
Zijn werk hier door laat gaan. 
 
Wij gaan vanaf half-januari in Yirrkala wonen, dit is ook 
een Aboriginal dorp, maar niet zo afgelegen als 
Milingimbi. Het is vlakbij de hoofdbasis en er wonen 
meedere collega’s. Voor Joah zijn er genoeg kinderen 
van zijn leeftijd in de straat en wat onderwijs betreft zijn 
er goede mogelijkheden. Dit zijn dingen die hier wel 
gemist hebben. Ook zijn daar kansen voor Corrina`s 
bijbelvertaalwerk.  Dus er zijn dus ook positieve dingen 
aan deze verhuizing. Toch overheerst op dit moment 
vooral de teleurstelling. We voelde wel aan dat de 
situatie zo niet ongewijzigd door kon gaan en we 
begrijpen dan ook dat deze beslissing genomen moest 
worden. Het was een voorrecht om op deze unieke plek 
iets te kunnen betekenen voor Gods koninkrijk en we 
vertrouwen erop dat God ook hier door zal gaan met 
Zijn werk.  
 Ook deze verhuizing en aanpassing zullen de nodige 

energie vragen. Zouden jullie voor ons willen bidden 
voor de komende tijd van transitie?  

 
Joah en Amy 
Met de kinderen gaat het goed. Joah gaat nu al een half 
jaar naar de pre-school (soort kleuterschool) en Amy is 
een schattige en levendige peuter. Haar favoriete 
spelletjes zijn: klimmen, rondjes draaien tot ze duizelig is 
en Joah’s speelgoed afpakken en er hard mee weg 
rennen. Het is op dit moment erg heet en benauwd. Als 
je niet naar buiten hoeft, dan is het beter om binnen te 
blijven waar  de airconditioning de hele dag aan staat. 
Iedereen kijkt daarom ook reikhalzend uit naar het 
regenseizoen.  
 
We hopen kerst nog op Milingimbi te kunnen vieren met 
de mensen uit de kerk en het echtpaar dat ons 
geadopteerd heeft. 
 
Hartelijk dank voor je meeleven ook het afgelopen jaar! 
Vanaf Milingimbi wensen we je  een gezegend kerstfeest 
en een goed 2018 toe, 
  

Jaco, Corrina, Joah & Amy 

 

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 
de familie Loenen. 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 Jaco & Corrina 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 

adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7  postcode 7390 AA 

Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Loenen gaat. 
 

  Zou je willen bidden 
voor de yolŋu-christenen 
hier op Milingimbi? Dat ze 
Gods licht mogen zijn in de 
moeilijke tijd die het dorp 
doormaakt. 

In November waren we een paar weken op vakantie in 
Cairns en konden het Great Bariere Rif bezoeken. Dat 
was erg mooi ! 

http://www.maf.nl/

