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tobi - gOD IS GOED
Lieve mensen, wat hebben we veel kaartjes, cadeautjes en aandacht gekregen
na de geboorte van Tobi. Door onze woonkamer hingen meerdere lijnen vol met
kaartjes. Ontzettend bedankt! Het gaat goed met ons alle vijf. De eerste weken
na de bevalling liepen natuurlijk heel anders dan normaal en daar moesten
vooral Manoah en Seph aan wennen, maar ze zijn heel lief voor hun broertje en
dat is erg leuk om te zien!
Even een terugblik naar begin december. De lockdown werd aangekondigd en
prompt kregen wij met heel het gezin corona. Gelukkig zijn we er niet zieker van
geworden dan bij een standaard griepje en hebben we er verder ook geen klachten
aan overgehouden. Wel zaten we tot en met de kerst in huis opgesloten. Leanne
was kort daarna op 10 januari uitgerekend, dus daar keken we naar uit. Tobi liet
alleen nog op zich wachten, want hij is pas op 22 januari geboren. De dagen na de
uitgerekende datum gaan uiteindelijk lang duren kunnen we nu uit eigen ervaring
zeggen :) Wat een zegen dat het verder allemaal voorspoedig is gegaan, God is
goed! Dit laatste is ook de betekenis van de naam Tobi.

betrokkenheid
Bijzonder ook om in de afgelopen tijd te
merken hoe betrokken de mensen zijn die
we hier in Apeldoorn hebben leren kennen.
Via de kring van de gemeente werd Jaap
gevraagd of hij één keer per maand met
cello mee wil spelen in de kerkdienst. Een
mooie manier om hier te dienen. Ook heeft
hij met een gezin uit de kerk de omgeving
vanuit de lucht verkend toen heel het land
bedekt was met sneeuw. Adembenemend
mooi!.
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GETUIGENIS IN DE VLIEGWERELD

PLANNING

In de vorige nieuwsbrief schreef ik (Jaap) over de opleiding tot vlieginstructeur en het

Zoals we in de vorige nieuwsbrief

examen wat toen gepland stond. Na het behalen daarvan ben ik aansluitend als

schreven, worden we in april op het

vlieginstructeur aan de slag gegaan bij MATC (Mission Aviation Training Centre).

hoofdkantoor van MAF in Amerika

Ontzettend leuk om die ervaring op te doen en zo ook mijn benodigde vlieguren te

verwacht. Hoewel het erop leek dat we de

maken. Wat het naar mijn idee mooi maakt, is dat je intensief bezig bent met de

dans ontsprongen waren, heeft de corona

combinatie ‘mens en machine’. Vliegen heeft natuurlijk een technische kant, maar het

pandemie nu toch roet in het eten

aspect ‘human factors’ is misschien wel net zo groot. Daarom ligt de focus in de training

gegooid. Het probleem is dat onze
visumaanvraag voor Amerika voorlopig

op de ontwikkeling en beoordeling van competenties. Het niveau van een piloot wordt

niet in behandeling wordt genomen en we

uiteindelijk bepaald door zijn kennis, vaardigheden en ervaring in combinatie met zijn

ook geen uitzondering krijgen. Om

houding. Iemands houding heeft veel invloed, want je kunt over nog zoveel kennis,

bepaalde redenen was dit niet de

vaardigheden en ervaring beschikken, maar een verkeerde houding kan zelfs een zeer

verwachting, een flinke tegenvaller! Nu

ervaren piloot in levensgevaar brengen. Het is bijzonder om bij MATC te ervaren hoe

kennen we meerdere mensen van binnen

professionaliteit en discipelschap in deze dingen bij elkaar komen. We merken dat daar

en buiten MAF die op vergelijkbare

een getuigenis vanuit gaat binnen de algemene luchtvaart in Nederland.

manieren getroffen worden door corona
restricties, maar het blijft erg vervelend. Er

Toen de lockdown in ging moest het lesgeven ook stopgezet worden. Dat heeft voor de

wordt gewerkt aan een alternatief plan,

vliegschool het moment gecreëerd om een aantal grote aanpassingen en verbeteringen

maar we kunnen niet voorkomen dat we

door te voeren. Zo heb ik naast het lesgeven dus ook andere werkzaamheden

vertraging oplopen. Hoe dit gaat

opgepakt, maar gelukkig mogen we sinds begin maart weer lesgeven.

uitpakken wordt in de komende tijd
duidelijk. Niet voor niets vraagt de Vader
ons om Hem te vertrouwen en Hem voor
ogen te houden bij alles, want Hij zal de
weg banen. Iets waar we telkens aan
herinnerd worden.

We zijn u erg dankbaar voor uw
trouwe steun en hopen dat u ons
wilt blijven steunen en mee wilt

VOORBEREIDEN

blijven bidden dat deuren

Hoewel de vertrekdatum nu dus nog niet vast staat, gaan we in onze voorbereidingen wel
uit van een vertrek rond april zodat we in ieder geval klaar staan. Zo heeft Jaap de

geopend worden. Veel mensen op

verscheping van onze spullen naar Papoea geregeld. Er zijn nog twee andere Nederlandse

Papoea leven afgesneden van de

gezinnen die ongeveer in dezelfde periode naar Papoea worden uitgezonden, dus we

buitenwereld waarbij het hen aan

combineren de verscheping met hen. Daarnaast zijn we enerzijds spullen aan het opruimen
die we niet meer nodig hebben en anderzijds moeten we wat specifieke dingen verzamelen
die noodzakelijk zijn. Denk aan gereedschap, een uitgebreide medische kit, waterfilter,
keukenspullen, etc. Maar denk ook aan de vaccinaties die we nodig hebben, en zo kunnen
we nog even verder gaan. Het is ook leuk om hiermee bezig te zijn, zo leef je er naartoe.

Danken

Bidden

De komst van Tobi en dat dit alles zo

Voor geestelijk inzicht in deze situatie

goed is gegaan.

om juist ook Gods leiding te ontdekken.

De vlieguren en de werkervaring die

Dat deuren geopend mogen worden om

Jaap op mag doen bij de vliegschool.

de volgende stap te kunnen zetten.

www.jaapenleanne.nl/
www.facebook.com/jaapenleanne.nl
www.instagram.com/jaapenleanne.nl
Steunfondsrekening: NL37ABNA0540502227 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Putters

veel ontbreekt. MAF is een life
line naar die mensen en vanwege
een tekort aan piloten is het van
belang dat we geen kostbare tijd
verliezen.

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-leanneputters. 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.
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