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Onze tijd in Engeland ligt inmiddels alweer heel wat weken achter ons. We kijken

met ontzettend veel plezier en soms wat heimwee terug op deze mooie en

leerzame tijd. Zeker als we bedenken dat we eigenlijk begin juli pas terug

zouden komen. 

 

Toch voelt deze periode vooral als het begin van iets nieuws en

niet als iets wat achter de rug ligt en afgestreept kan worden. Er is op zich

niets mis met het afstrepen van lijstjes, maar voor je het weet is je leven van

elke dag daar bewust of onbewust op ingericht. Dat moesten we in ieder geval

even achter ons laten toen we de oversteek naar Engeland maakten. Een tijdje op

zo’n eiland verblijven is goed voor van alles en nog wat, maar vooral ook zodat

andere stemmen kunnen zwijgen en God meer ruimte krijgt om tot ons door te

dringen. 

 

Wie heeft niet gehoord van de uitspraak: ‘het gaat niet om religie maar om relatie'?

Dit is het hoogste doel van ons leven: wij zijn door Hem gemaakt om in relatie met

Hem te leven. We merken in deze tijd hoe God hier telkens over spreekt. We leven

al door de Geest in relatie met God, maar het gaat dieper; dit is hét doel

in ons leven van iedere dag.

 

Hoewel we minder lang konden studeren dan gepland was, hebben we gelukkig wel

de vereiste training afgerond. We zien echt uit naar de tijd die komen gaat als we in

de praktijk kunnen gaan brengen wat we hebben geleerd. Toen we ongepland weer

terug in Nederland kwamen en er geen bezoek mogelijk was, moesten we natuurlijk

even schakelen en bedenken hoe we dit een positieve draai konden geven. Naast

de zorg voor Manoah & Seph en de vervolgstudie op basis van onze training

in Engeland, bleek deze periode hét moment te zijn om zaken geregeld te krijgen

zoals huisvesting. Het gaf ook de gelegenheid om de vliegtraining op te pakken

en zo ruimte te creëren in de strakke planning die na terugkomst in juli van

start zou gaan. Maar meer hierover in het vervolg van deze nieuwsbrief!

Learn to stay inside the grace of just one day

Danken & Bidden

We zijn God dankbaar voor de

bijzondere tijd die we in Engeland

hebben gehad.

Dank voor Gods zorg in het zoeken én

vinden van een nieuw huis in

Apeldoorn.

Graag uw gebed voor de verhuizing

naar Apeldoorn en een goede start

van de instructeursopleiding.         

Bid voor de wereldwijde situatie, ook

voor MAF als organisatie. De gevolgen

blijven niet uit en het zijn juist de

ontwikkelingslanden waar MAF

opereert waarvan de bevolking ernstig

te lijden heeft onder de crisis.

Terugblikken en vooruitkijken

https://vimeo.com/302710539
https://www.jaapenleanne.nl/


Ik heb de extra tijd in Nederland dus onder andere benut door verder te gaan met

vliegtraining. Eerst mocht ik alleen solo vliegen, maar inmiddels mag er ook

weer een passagier of instructeur mee. Eén bijzondere vlucht was een assessment

met een instructeur. Hij gaf namelijk de opdracht om IFR (op basis van instrumenten)

naar Schiphol te vliegen. Normaal gesproken is dit geen optie, maar omdat het

vliegverkeer bijna stilligt kreeg ik toestemming om kosteloos een landing op Schiphol

te maken! Je hoopt bij IFR vliegen op flink wat bewolking zodat je buiten je cockpit

ook echt niets ziet, maar het was dit keer een stralende dag! Ook leuk, want ik heb er

een mooi filmpje van kunnen maken (zie onze website). We vertrokken vanaf Teuge

en vlogen natuurlijk richting het westen naar Schiphol. Zo werd ik eigenlijk direct

voorgesorteerd voor baan 27. Dat is de Buitenveldertbaan en zo landde ik dus richting

het westen (= 270 graden =baan 27). Maar toen kwam het: we werden blij verrast

Schiphol

In onze nieuwsbrief van maart schreven we al over de vervolgstappen na onze

afronding van de bijbelschool in juli. Doordat de coronamaatregelen nu langzaam

worden versoepeld, kunnen we verder zoals gepland. Zo wordt Jaap binnenkort

opgeleid tot vlieginstructeur en kan hij daarna middels een stageplek vliegles gaan

geven op de vliegschool van MAF om de benodigde ervaring en vlieguren voor

Papua op te bouwen. Vanwege de te grote afstand van Dordrecht naar vliegveld

Teuge hebben we in de vorige nieuwsbrief de oproep voor huisvesting in

Apeldoorn geplaatst. Die zoektocht is achter de rug en het is bijzonder te

noemen hoe voorspoedig dat ging. We zien daarin Gods zorg en voorziening voor

ons en de bevestiging om in vertrouwen verder te gaan. Veel spullen hebben we

niet meer sinds de opruiming en verhuizing naar Engeland. Dat komt goed uit,

want we kunnen een mooi appartementje huren waar dat niet in zou passen ;-) Fijn

dus dat dit geregeld is en dat we dan dichtbij het vliegveld wonen, zodat Jaap

weinig reistijd heeft en hij ook tijd met het gezin door kan brengen. Mocht u

ons adres willen ontvangen, stuur dan even een bericht naar tfc@jaapenleanne.nl.

 

De laatste stap voor het vertrek naar Indonesië is de afsluitende training bij MAF in

Amerika (o.a. vliegtraining en veiligheidstraining voor wonen en werken in risicovolle

gebieden). Ons vertrek naar Amerika staat gepland voor eind februari 2021, maar

dit is natuurlijk onzeker in de huidige crisissituatie. We gaan ervan uit dat

het door kan gaan en Jaap heeft dit dus ook als deadline voor het behalen van

de benodigde vlieguren.

www.jaapenleanne.nl

U ziet het vast aan de foto’s: Manoah en

Seph zijn inmiddels échte peutertjes

geworden! Steeds vaker horen we ze allerlei

woorden nazeggen en op de fiets is het

alleen maar: ‘Botor (motor), wawa

(vrachtwagen), klikoooo, iets (fiets), koeter

(scooter)’. Het zijn dan ook echte jongens.

Alles wat wielen heeft en rijdt is reuze

interessant! Als de vuilniswagen voor de

deur de kliko’s komt legen, zijn ze er

als de kippen bij om het met de neuzen

tegen de ramen te bekijken. Ook krijgen

we steeds meer het antwoord: ‘Nee!’ als we

iets aan hen  vragen. Kortom: ze ontwikkelen

zich goed en het is heerlijk om veel tijd met

ze door te brengen. 

 

Manoah en Seph zullen de veranderingen in

hun leven steeds meer door gaan hebben

en we proberen ons zo goed mogelijk voor

te bereiden om hen te helpen. Ze zullen nog

heel wat keren gaan verhuizen, vriendjes

gaan maken en weer afscheid moeten

gaan nemen. Het helpt om hier met andere

moeders van MAF contact over te hebben

over hoe zij dat ervaren. Het boek ‘Overal en

nergens thuis’ is om deze reden zeer

waardevol om te lezen.

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van

de ervaringen van de familie Putters. 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 Jaap en Leanne als

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via

de website www.maf.nl/internationale-staf/jaap-leanne-

putters. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt

u  doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland,

Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de

familie Putters gaat.

www.facebook.com/jaapenleanne.nl

www.instagram.com/jaapenleanne.nl

Steunfondsrekening: NL37ABNA0540502227 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Putters

familie 
door Leanne

door Jaap

toen de toren voorstelde

om nog een tweede landing te maken,

maar nu op baan 06. Dat is de

Kaagbaan. Voor wie het denkbeeldige

plaatje kan maken:  ik steeg dus weer

op van baan 27 en naderde kort daarna

de kustlijn, waarna ik met een bocht

naar links op de 'final course' uitkwam'

voor baan 06. U weet wel, die aanvliegroute langs de A4 waar je de lijnvluchten

normaal gesproken in een rijtje achter elkaar binnen ziet komen. Daar hing ik nu in

een kleine Cessna... gek idee! De landingsbanen op Schiphol zijn zo'n 3,5 km lang, dus

ik had bij wijze van spreken wel vijf keer kunnen landen en opstijgen voordat ik bij het

einde van de baan zou zijn, maar het is toch leuk om een keer gedaan te hebben! 

Ik heb het vastgelegd, dus ga voor het bewijs even naar de website

www.jaapenleanne.nl/visuals

http://www.jaapenleanne.nl/
http://www.jaapenleanne.nl/wijnactie

