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vrouwen werden betrokken om Gods Naam groot te 
maken.  
Het overbruggen van elkaars taal- en cultuurbarrières 
vraagt liefde en geduld. En kijkend naar wat de ‘blanken’ 
de Aboriginals hebben aangedaan vraagt het van de 
Yolngu ook een hoop vergeving om met ons als broeders 
en zusters in het geloof samen te werken. Het is een 
resultaat van Gods liefde in de harten van deze mensen en 
zo wordt een vloek veranderd in een zegen.  
 

 
 
Dat hebben we de week voor Pinksteren mogen zien 
tijdens een software training voor bijbelvertalers. Deze 
training voor zo’n 25 Aboriginalvertalers, ging over het 
werken met een nieuw soort ‘slimme’ software met de 
naam ‘AdapIT’ die het vertaalwerk versnelt. Het 
programma kan woorden herkennen en past dit 
automatisch toe op nog niet vertaalde stukken van de 
bijbel. Dit moet natuurlijk nog wel nagekeken worden 
maar het scheelt een hoop werk.  
 
MAF was ook betrokken met het invliegen en uitvliegen 
van de vertalers en de praktische ondersteuning. Jaco 
pikte zo de vertalers vanuit Goulburn Eiland en Maningrida 
op en Corrina werkte mee aan het begeleiden van de 
training. Naast de cursus was het ook een tijd van 
bemoediging en gezelligheid voor de Bijbelvertaalsters 

Het gaat goed met ons hier in Yirrkala -  Arnhemland. 
Het droge seizoen is laat op gang gekomen en het 
koelere weer is nu echt begonnen. We merken dat we 
veel meer buiten zijn en het werken minder energie 
kost dan in de zinderende hitte. Er is ook weer veel 
gebeurd. Zo heeft Corrina kunnen helpen bij een 
bijbelvertalingscursus en heeft Jaco flink wat vluchten 
mogen maken.  
 
Software training 
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen 
en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn 
eigen taal spreken. 7. En zij waren allen buiten zichzelf 
en verwonderden zich, en zeiden tegen elkaar: Zie, zijn 
het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8. En hoe 
kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal, 
waarin wij geboren zijn?(Hand 2.) 
 
Als we kijken naar de rijkdom en diversiteit van 
duizenden verschillende talen die op aarde gesproken 
worden, dan is het makkelijk te vergeten dat het 
verschil in talen voortkomt uit een straf op de zonde. 
In Genesis 11 lezen we dat God de spraak van de 
mensen verwarde, zodat de mensen niet konden 
samenwerken in hun ongehoorzaamheid naar Hem 
toe en de mensen ‘Geen Naam voor zichzelf’ kon 
maken. 
Op het Pinksterfeest lezen we echter dat Gods Geest 
de gelovige allerlei verschillende talen gaf om Gods 
grote daden in allerlei talen (zelfs weinig gesproken 
talen) te verkondigen. Jong en oud, mannen en 
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(meestal vrouwen) die hun werk vaak alleen moeten 
doen. Daarnaast werd zondags de bijbelvertaling van 
Markus, in Dhuwaya, officieel in gebruik genomen.  Mooi 
om te zien dat verschillende mensen en organisaties 
samenwerkten voor het verspreiden van Gods Woord. 
Het was een voorrecht om hierbij betrokken te zijn! 
Het was helemaal bijzonder dat er enkele jongere 
vertaalsters meekwamen die het werk van hun moeder 
of oma hopen over te nemen. Op deze foto zie je 
Ŋalambirra (oudere vrouw) die Corrina nog kent vanuit 
onze tijd op Milingimbi. Ze werkt samen met haar 
jongere nicht Aby (een professionele vertaalster). Op de 
achtergrond zit Aby’s moeder die ook een vertaalster is. 
Het is een antwoord op gebed dat er jongere mensen 
geïnteresseerd zijn in vertaalwerk en we bidden dat God 
hen wil bemoedigen en zegenen in het werk. We bidden 
ook dat de vertaling zelf en de wijze waarop de vertaling 
tot stand zal komen tot eer en glorie van Jezus Christus 
is. 

Team conferentie en visum 
Tijdens het pinksterweekend hadden we met het hele 
team van MAF en mensen van andere 
zendingsorganisaties in Arnhemland, een conferentie 
waarbij we ook konden kamperen. Het was een gezellige 
en opbouwende tijd. Helaas was het ook weer tijd om 
afscheid van families te nemen. Afscheid nemen is een 
terugkerend thema en  toch wel een van de moeilijkste 
dingen van het leven en werken hier. Toch is de team 
sfeer verbeterd de afgelopen tijd en hebben we hoop 
voor de toekomst. Wij hopen hier voor langere tijd te 
mogen dienen en zijn begonnen met de aanvraag voor 
een lange-termijn visum. Zou je willen bidden voor dit 
proces? 
 
Vanuit Arnhemland wensen we u en jou een goede zomer 
en vakantietijd toe. Hartelijk dank voor het meeleven en 
meebidden.    
 

  Hartelijke groet van 
 
Jaco, Corrina, Joah en 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. 
 

Bericht vanuit de cockpit 
Op een dag dat ik niet stond ingeroosterd om te vliegen, kreeg ik laat in de middag toch een oproep om een vlucht te gaan doen. De 
dagen erna kon MAF niet vliegen, want alle piloten zouden dan bezig zijn met de jaarlijkse pilotentraining. ‘Als die leraren vandaag 
niet worden opgepikt, dan moeten ze 3 dagen wachten….’ Er waren die dag flinke buien voorspeld, dus moest ik een uur aan extra 
brandstof meenemen en ook een uur voor het donker wordt in de omgeving van Gove Airport zijn. Ik bereken dat het krap wordt, 
maar wel te doen is als het niet tegenzit…..  
Het weer onderweg het homeland Wundawuy is niet al te best dus ik wil graag zo snel mogelijk landen en weer opstijgen. In de buurt 
van het dorpje kan ik de landingsbaan van gravel niet zien want er hangt een bui boven. Er zit dus niets anders op dan langzaam te 
vliegen om weinig brandstof  te verbranden en rondjes te draaien totdat de bui over is. Hierdoor verlies ik kostbare tijd. Als ik de baan 
duidelijk kan zien, zet ik de landing in, maar dan begint het weer te regenen. Ik kan de baan bijna niet meer zien. Ik moet vol gas te 
geven, een go-around te maken en de bui te ontwijken. De tweede poging om te landen is succesvol.  
De leraar stond al klaar met z’n spullen en ik kan de motor na 7 minuten weer aanzetten. Het is wel even opletten, want de 
landingsbaan loopt door het dorp heen en wordt ook als racebaan, sportveld en wandelpad gebruikt. Ik zie iets waar ik niet blij mee 
ben, het heeft 4 poten en een staart en staat 50 meter verder op de baan me kwispelend aan te kijken. Ik besluit om dichterbij te 
taxiën en flink geluid te maken met de motor. De hond is er niet echt van onder de indruk. Dus er zit niet anders op dan de motor uit 
te zetten, het vliegtuig uit te springen en de hond weg te jagen. Gelukkig werkt dat wel en een man uit het dorp neemt de hond in een 
huis. Daarna moet de motor weer aan en moeten alle startup checks opnieuw gedaan worden. Ik taxi verder en zie kinderen langs de 
baan. Ze staan te wachten totdat ik voorbij ben en steken de baan over. Het lastige van deze landingsbaan is dat er in het midden een 
heuvel is. Als ik vol gas geef onderaan de heuvel kan ik niet zien wat er over de top van de heuvel gebeurd. ‘Wat als de kinderen of die 
hond weer terug op de baan zijn?’ Daar ben ik me altijd wel van bewust en als het moet trek ik het gas dicht en rem ik volop. Gelukkig 
ben ik niet vol beladen en accelereren we snel. Ik hou de top van de heuvel als een havik in de gaten en stijg op zo snel als het kan. Dat 
gaat goed en ik kan door vliegen naar Ruruwuy, de tweede stop. Ik reken uit dat ik 12 minuten  tussen landing en take off heb, zo niet 
dan moeten we allemaal in deze homeland overnachten. Na de landing kan ik binnen 4 minuten de motor weer aanzetten en opstijgen. 
De check-in is redelijk kortaf maar gezien het alternatief had de passagier daar geen moeite mee. Het weer richting Gove is niet zo heel 
best, maar genoeg om op een veilige manier te landen. Het was een intensieve twee uur vliegen op een dag die vooraf rustig leek te 
zijn. Je weet hier van tevoren nooit hoe je dag eruit ziet en dat maakt het werk ook erg leuk en uitdagend. Het gaat helaas niet altijd 
volgens plan. Een paar weken later moest  ik een nachtje in het vliegtuig kamperen. Het weer was te slecht en het was te laat om nog 
veilig naar huis te vliegen. Dit gebeurt gelukkig niet zo vaak.  
 

◄Luchtfoto van 
Yirrkala (ons dorp) 
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