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van de Evangelie van Markus in de Dhuwaya taal (de taal 
die door kinderen wordt gesproken). De laatste punten 
op de ‘i’ moeten nog nagekeken worden door de 
Dhuwaya-sprekers. Daarnaast wordt er nog gekeken 
naar de lay-out van de kaft maar ook naar de invulling 
van de opdraag/dankdienst 
 
Uitwijken naar  Milingimbi 
Nu het regenseizoen is aangebroken vliegen piloten vaak 
langs de buien heen om zo een weg te vinden naar de 
bestemming. Dat lukt niet altijd en Jaco moest een keer 
uitwijken naar Milingimbi. Daar werd hij welkom 
geheten door de collega’s van Pioneers en kon hij 
overnachten in zijn ‘oude’ huis. Het was erg  
bemoedigend om te zien dat het werk dat deze 
zendelingen doen gezegend wordt. Bemoedigend dat 
God doorgaat met Zijn werk, dat Hij ook moeilijke zaken, 
zoals het sluiten van de MAF-basis, kan omdraaien naar 
iets goeds en positiefs.  

Weer naar school 
Voor ons gevoel ligt het verlof (najaar 2018 in 
Nederland) alweer heel lang achter ons. We kijken 
terug op een mooie periode waarin we frisse moed 
kregen om verder te gaan met het werk hier in 
Arnhemland. Na de zomervakantie (eind januari) ging 
Joah voor het eerst naar de ‘grote’ school. We wisten 
niet hoe hij deze verandering zou gaan vinden en 
vooral het rooster van 5 volle schooldagen leek ons 
best pittig voor hem, maar hij vindt de school 
fantastisch! Hij komt terug met enthousiaste verhalen, 
liedjes en wil zelfs ook op zaterdag naar school. We zijn 
gezegend dat we hem naar deze christelijke school in 
Nhulunbuy kunnen brengen. Ook Amy gaat nu 3 
ochtenden naar de opvang hier in het dorp Yirrkala en 
dit geeft Corrina weer meer tijd voor het leren van de 
taal.  
 
Bijbelvertaling 
Nu Corrina meer tijd heeft kan ze ook betrokken zijn 
bij meer dingen. Zo gaat ze elke donderdagavond  
samen met Esther de Zwart naar een bijbelstudie van 
Yolngu en Balanda- vrouwen. De familie de Zwart 
woont bij ons in de  straat en is ook werkzaam bij MAF. 
De bijbelstudiegroep is ontstaan door het initiatief van 
een oudere Yolngu vrouw. Vaak dragen de oudere 
vrouwen allerlei andere verantwoordelijkheden zoals 
het zorgen voor de familie, het bestuur van de school 
en kerk, pleegouder voor kinderen en het dagelijks 
werk. Het is een voorrecht om hen te bemoedigen en 
om door hen bemoedigd te worden.  
 
Corrina kan ook meer tijd steken in het leren van de 
taal en ondersteuning van het vertaalwerk. Op dit 
moment ligt de focus op het uitgeven en verspreiden 
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Op tijd 
opgestegen. 

Zie jij de 
landingsbaan? 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 

  
 
 
  

Prison Ministry 
In onze kerk komt er elke zondag een groep mannen in 
gele t-shirts binnen. Het zijn gevangenen uit de low-
security gevangenis uit Nhulunbuy. Soms geven ze een 
getuigenis hoe God in hun leven werkt en vragen om 
gebed als ze weer vrijkomen en hun dagelijkse leven 
zullen oppakken. Het is voor hen moeilijk om niet terug 
te vallen in de oude levensstijl. MAF werkt samen met 
andere organisaties om elke zondagmiddag een 
bijbelstudie te houden in deze gevangenis en Jaco hoopt 
daarin dit jaar ook mee te doen. Zou je willen meebidden 
voor deze mannen en deze bijbelstudies?  
 
Meer dan een vliegservice 
Het viel Jaco de afgelopen maanden op dat mensen MAF-
piloten niet alleen beschouwen als vliegende 
taxichauffeurs. Men deelt soms heel openhartig hun 
verdriet of andere moeilijke dingen die in hun leven 
spelen. Als het passend is probeert Jaco voor de vlucht 
met en voor passagiers te bidden en meeleven te tonen 
in de soms moeilijke situaties waarin men zich bevindt. 
De oudere Aboriginals die we vliegen zijn vaak de 
leidinggevenden in hun familie, in de politiek en in de 
kerk. Er komt veel op ze af en de gezondheidsproblemen 
en lage levensverwachting hebben ook vaak te maken 
met de stressvolle omstandigheden. Zou u vooral voor 
deze groep mensen willen bidden? 

Het team 
Ook in het team zijn er veel dingen veranderd. Nadat we 
tegen veel collega’s  ‘hallo’ of ‘tot ziens’ moesten zeggen 
lijkt er nu een periode van stabiliteit aan te breken. Daar 
zijn we dankbaar voor! We vragen ook gebed voor hen die 
net zijn aangekomen in Arnhemland en voor hen die grote 
verantwoordelijkheden dragen.  
 
We willen u hartelijk danken voor uw meeleven en steun 
voor het werk dat we hier mogen doen onder de Yolngu 
bevolking in Jezus’ Naam.  
 

           Groeten 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 
 Nu de scholen weer zijn begonnen, vliegt MAF elke maandag docenten en materialen naar de afgelegen ‘homelands’ en aan het eind 
van de week halen we hen weer op. Ik heb altijd veel respect voor deze docenten die een nacht of 4 per week doorbrengen in kleine 
dorpjes, zonder airconditioning in de zinderende hitte, met alleen het eten dat ze meenamen en weinig manieren om muggen en 
vliegen van zich af te houden. Vermoeiend, maar o zo belangrijk om onderwijs te geven aan de kinderen in deze dorpjes. Op een 
vrijdagmiddag deze maand, stond er een vlucht op mijn rooster om een lerares op te halen uit homeland ‘Ruruwuy’. Het is een korte 
baan (korter dan 700m met hoge bomen aan het einde) en met 38°C  levert de motor dan behoorlijk minder vermogen. Dit zorgt ervoor 
dat er nog eens 80 kg van het startgewicht af gaat. Het is lastig uit te leggen aan omstanders waarom ik soms maar 2 of 3 mensen mee 
kan nemen terwijl er 8 stoelen in het vliegtuig zitten. Door een korte de startbaan, en de ijle de lucht kan ik minder vracht kan 
meenemen. Een docent met koffers is op deze dag niet zo moeilijk voor de Airvan waarin ik vlieg. Tijdens de landing probeerde ik goed 
de korte-baan techniek oefenen. Aangekomen bij de parkeerplaats was er niemand te bekennen. Dat gebeurt wel vaker, dus ik 
bereidde alvast de papieren van de terugvlucht voor. Daarna liep ik de baan nog af om te kijken waar ik precies neerkwam op de baan. 
Ik was niet tevreden en ga proberen de volgende keer nog korter te landen. Er is altijd ruimte voor verbetering. Terug bij het vliegtuig 
zag ik een kind op een fiets die in heel gebrekkig Engels zei dat de leraar eraan kwam. Het is 3km van het dorpje naar de landingsbaan 
dus dat kon nog wel even duren. Ik liep met het jongetje mee richting het dorp en kwam de lerares en een Aboriginal vrouw tegen, die 
een kruiwagen met een lekke band voortduwden door het losse zand. De enige auto in het dorp was kapot en ze waren bang de vlucht 
gemist te hebben. Na alles ingeladen te hebben stegen we op en 20 minuten later landden we in Gove.  
Een van de punten van feedback van onze klanten is dat ze deze flexibiliteit voor extra tijd en hulp van MAF ontzettend  waarderen. 
Het leven hier in de outback is immers niet van minuut tot minuut te plannen. Mooi om zo ook te kunnen bijdragen aan het onderwijs 
en de ontwikkeling van de kinderen in deze homelands.  
 
 

Een groep Yolngu-rangers thuis gebracht na een week van training. 

Een kar vol brandstof, cement, boodschappen. Het past allemaal in de Airvan. 
Een perfect vliegtuig voor het helpen van de Homelands. 

http://www.maf.nl/

