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Begin juli lieten we het vertrouwde Dordt achter ons voor het mooie Apeldoorn!

De eerste twee weken hielden we vakantie en hebben we de omgeving verkend.

Wat een prachtige omgeving is het hier. Genoeg leuke dingen te doen, erg fijn!

Voor onze verhuizing merkte ik weinig spanning. Het voelde als een goede stap om

dichter naar de vliegschool toe te verhuizen en daarmee ook een stap dichterbij

onze uitzending te komen. Wel wist ik dat ik het niet gemakkelijk zou gaan vinden

om een stuk verder bij familie en vrienden vandaan te wonen. Ik ben echt een

gezelligheidsmens en ik geniet er dan ook erg van als ik zo af en toe een ‘bakkie

koffie’ kan doen en eens een ander praatje heb dan gesprekjes op het niveau van

een peuter 😉. Toch dacht ik dat het een goede tussenstap zou zijn met het oog op

het vertrek naar Indonesië. Eerlijk gezegd begon het me na een aantal weken toch

wat zwaarder te vallen om veel alleen te zijn met de jongens. En toen kwamen daar

ineens bijzondere ontmoetingen waarin Gods zorg voor ons zo zichtbaar werd. Zo

ging ik op een ochtend naar de kinderboerderij en zat ik naar Manoah en Seph te

kijken die zich met wat andere kinderen vermaakten op een verkeerspleintje. Naast

mij zat een andere moeder en we raakten aan de praat over de jongens. Op een

gegeven moment vertelde ik waarom we verhuisd waren naar Apeldoorn en deelde

ik over onze toekomstplannen. Het bijzondere was dat zij ook gelovig bleek te zijn,

en zo nodigde ze ons uit om naar haar kerk te komen. We wisselden nummers uit

en ik hield contact met haar. Zo zijn we in contact gekomen met medegelovigen

hier, een antwoord op ons gebed.

Op een andere ochtend – toen ik er eigenlijk helemaal geen zin in had – ging ik toch

maar met Manoah en Seph naar buiten toe. Dit keer op hun loopfietsjes naar de

speeltuin. Daar aangekomen zie ik een moeder met drie jongens. ‘Hey, jij hebt ook

een tweeling zie ik’, zegt de moeder tegen mij. En weer raakte ik aan de praat en

wisselden we nummers uit. Naast deze twee ontmoetingen heb ik nog twee andere

vrouwen/ moeders leren kennen waar ik leuk contact mee heb.Ik deel dit om te

zeggen dat ik me echt gezien en gezegend voel! God weet het beste wat ik nodig

heb en geeft niet één nieuw contact, maar inmiddels al vier andere vrouwen met wie

ik op de een of andere manier een verbondenheid/ gelijkenis voel. Wauw! 😊

Bijzondere ontmoetingen  In verwachting & verdere planning

We hebben héél mooi en bijzonder nieuws:

we verwachten in januari een derde zoon!

Inmiddels ben ik al ruim over de helft van de

zwangerschap heen en het gaat zowel met

mij als het kindje ontzettend goed. Natuurlijk

zijn we daar erg blij en dankbaar om.

U vraagt zich misschien af of de plannen nu

wijzigen, maar dat verwachten we niet. We

worden eind april op het hoofdkantoor van

MAF in Amerika verwacht voor onze

voorbereiding op het Amerikaanse

programma in Papua. Na Amerika zullen we

een paar weken in Nederland zijn waarna

we naar Indonesië vertrekken om te

beginnen aan de taalstudie. Het is een lange

weg van voorbereiding, maar we weten en

zien ook dat dit noodzakelijk is. Daar

tegenover verwachten we voor een lange

tijd uitgezonden te worden. We merken hoe

we in dit alles gevormd en gezegend

worden, juist omdat er voor ons geen

andere weg is dan die weg met God te gaan.

door Leanne

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


Direct hierna ging de instructeursopleiding van start. Een mooie opleiding, omdat

alles bij elkaar komt en je het vliegerschap nu ook aan een ander moet uitleggen en

demonstreren. Kun je het je voorstellen, de eerste keer waarop jij als instructeur het

besluit mag nemen om uit het vliegtuig te stappen en je student voor het eerst solo

de lucht in te sturen met een vliegtuig? Dan moet je wel zeker zijn van je zaak!

Veruit het grootste deel van de opleiding bestaat uit theorie/ didactiek. We hebben

veel geoefend met het voorbereiden en geven van klassikale lessen. Ook al heb ik

mijn Airline Transport Pilot License, het is natuurlijk een vak apart om te doceren. Als

het je lukt om complexe theorie op een eenvoudige manier uit te leggen, dan heb je

één van de sleutels in handen. ’s Middags krijgen we praktijkles. Mijn instructeur

gaat dan links in het vliegtuig zitten (de plaats van de Pilot in Command) en ik op de

rechterstoel (de plaats van de instructeur). Dat is echt even wennen, want net als bij

lesauto’s is het vliegtuig vanaf beiden kanten te besturen. We hebben vaak met een

rollenspel gewerkt, dus mijn instructeur speelde dan een paar dagen een bepaald

type persoon/ student. Dat werkt verrassend goed, mits je er beiden natuurlijk

serieus mee omgaat. Eén van mijn instructeurs heeft het acteren in de vingers, zelfs

zo dat hij een vrouwelijke student speelde en met een hoog stemmetje

communiceerde over de radio. Op een dag hield ik het niet langer! Hij had ons net

over de radio aangemeld bij de verkeersleiding om naar het begin van de

landingsbaan te taxiën toen ik echt de slappe lach kreeg.

Graag zou ik vanuit mijn enthousiasme veel meer willen vertellen over wat ik

geleerd heb, maar dat  komt misschien in een volgende nieuwsbrief. Inmiddels ben

ik mij aan het voorbereiden op het examen wat ik als het goed is heb gehaald als u

deze brief leest. Hierna ga ik lesgeven bij de vliegschool om de vereiste vlieguren te

maken voor ons vertrek in april.

Ik neem u even mee terug in de tijd naar het

allereerste begin van de vliegopleiding. Met

mij startte Rutger Bakker ook zijn

vliegopleiding voor MAF en tot onze

verbazing ontdekten we dat we beiden uit

Dordrecht kwamen. Het begin van een

bijzonder verhaal en een bijzondere

vriendschap! We zijn naast elkaar

opgelopen, hebben veel met elkaar gedeeld

en gevlogen. Het bijzondere is dat hij met

zijn vrouw Elseline een paar maanden voor

ons óók een tweeling kreeg. We zijn als

gezinnen hele goede vrienden geworden!

Nu zijn we beiden aan het einde van de

opleiding gekomen en zal het niet lang meer

duren voordat onze wegen scheiden. Zij

hopen binnenkort naar Suriname te

vertrekken, wij naar Papua (Indonesië). 

Voor wat betreft het vliegen hebben we eind

juli één van de laatste onderdelen van de

opleiding afgesloten door samen naar

Noorwegen te vliegen. We hebben

Noorwegen o.a. doorkruist van oost naar

west ter hoogte van Florø. De bergen en

fjorden in combinatie met het weer geven

veel uitdagingen voor het vliegen, maar daar

zijn we voor getraind. Het was een

onvergetelijke reis waarin we veel goede

vliegervaring en mooie herinneringen

hebben opgedaan.

Dat we een fijne start hebben gemaakt in Apeldoorn;

Voor de zwangerschap;

Dat Jaap zoveel goede en mooie dingen heeft geleerd tijdens zijn opleiding die hij

nu direct in praktijk kan brengen bij MATC.

Voor een voorspoedig verloop van de zwangerschap;

Dat we goede relaties op mogen bouwen in Apeldoorn.

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.

Flight Instructor Course

www.facebook.com/jaapenleanne.nl

www.instagram.com/jaapenleanne.nl

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

friends never say goodbey door Jaap
door Jaap

Danken

Bidden

Vanaf nu zijn er weer heerlijke (nieuwe) wijnen te bestellen 

via TFC-Putters! Lees meer over de vijf wijnen en bestel één, 

twee of meer dozen via www.jaapenleanne.nl/wijnactie/ 

Bestellen kan tot 30 oktober. Alvast heel hartelijk dank!

Wijnactie

http://www.jaapenleanne.nl/wijnactie

