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De schuifdeur naar het balkon staat wagenwijd open. Ik voel een lekker windje.

De kamer koelt weer af. Vogeltjes fluiten en ik geniet van mooie grote bomen die

weer volop groen zijn geworden. Zomer 2021 in Apeldoorn. Volgens onze

planning zouden we nu in Amerika zijn; Jaap hard bezig met zijn vliegtraining en

ik met de kinderen in de tuin voor ons huis. Zo is het niet gegaan. Covid-19

gooide meer roet in het eten dan we van tevoren konden bedenken. We willen

zo graag vooruit, de laatste voorbereidingen doen en dan écht gaan. Het is

moeilijk als anderen ons voor gaan en wij voor ons gevoel letterlijk en figuurlijk

niet vooruitkomen. De laatste tijd komen we er echter steeds meer achter dat

deze extra tijd in Nederland waardevol is. Zo leren we bijvoorbeeld veel van het

zorgdragen voor ons gezin en ervaren dat we voorbereid worden op de tijd die

komen gaat. Ver weg van ons vertrouwde leven hier in Nederland. We leren

meer te vertrouwen op onze Hemelse Vader, juist als alles niet altijd vanzelf gaat.

Dit lied (Opwekking 756) sprak mij laatst erg aan, het is gebaseerd op Psalm 91:  

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, zijn in de schaduw van de Almachtige.  

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, overnachten in Zijn aanwezigheid.  

Ik ben veilig bij U, beschut onder Uw vleugels. Ik ben veilig bij U; U antwoord als ik roep. Ik

ben veilig bij U, veilig bij U als ik woon in de schuilplaats van de Allerhoogste.  

Het doet mij goed om te weten dat we in alles mogen schuilen bij God en dat we

veilig zijn in Zijn handen, waar we dan ook zijn. 

Schuilplaats

Evaluatie
Onlangs hebben we met de thuisfrontcommissie (TFC) en MAF een evaluatie

gehad. Het was goed om terug te blikken en open te zijn over wat er goed gaat

en wat anders of beter kan. Wij willen onze TFC op deze manier nog eens extra

bedanken voor hun geweldige support. Mede dankzij hun inzet kunnen wij

uitgezonden worden. Samen bouwen we aan het hemelse Koninkrijk! 

We genoten als gezin van een weekje vakantie
in Zeeland. Manoah en Seph hopen eind juni

alweer 3 jaar te worden :)

Heeft u de MAF livestream op Koningsdag

gezien? Echt een aanrader om terug te

kijken! De ‘waarom’ vraag wordt mooi

beantwoord. 

Zoekterm YouTube: MAF Vliegen voor het

Koninkrijk

 door Leanne

https://vimeo.com/302710539
https://www.jaapenleanne.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aQfHqYIeuhE


Onlangs werden wij benaderd of we mee wilden werken aan een aflevering voor het
youtube kanaal ‘Florian’. Dat hebben we gedaan. Met als resultaat een mooie video over
ons verlangen om te dienen en een inkijkje op de werkplek van Jaap op dit moment. Het

was in ieder geval erg leuk om hieraan mee te werken!
Zoekterm YouTube: Roeping ligt bij hart

Een andere mooie kant van deze tijd is de ervaring die ik op kan doen bij MATC en

het aandeel wat ik daar mag leveren. MATC staat op zichzelf, maar is in feite een

organisatie die onder de vleugels van MAF valt. Mijn hoofdtaak is lesgeven aan

nieuwe piloten en daarnaast komen er geregeld ook andere opdrachten voorbij. Zo

heb ik vandaag een dag voor de MAF Business Club gevlogen. Zij hadden een

evenement met een aantal ondernemers die MAF ondersteunen en die op zo’n dag

iemand mee mogen nemen voor een rondvlucht. Leuk om met hen te vliegen! 

Misschien heeft u het demovliegtuig van MAF wel eens op een evenement zien

staan? Recent stond het nog in Ridderkerk op een schoolplein. Dat is een Cessna 206

die een paar jaar geleden met pensioen is gegaan ;-) Hij is toen in de nieuwe MAF

kleuren gespoten en wordt nu getoond op evenementen. Het vliegtuig is niet meer

luchtwaardig, maar is technisch wel compleet inclusief motor en alle bijbehorende

onderdelen. Ik werk nu aan de opdracht om de techniek (motorgedeelte) in dit

toestel open te werken en in te zetten voor technisch onderwijs zodat o.a. piloten

met hun eigen ogen kunnen zien hoe de systemen werken. Een mooi project! 

Eén van de leukste werkzaamheden vind ik het afnemen van een vliegassessment

middels een scenario. We bedenken scenario’s die zo realistisch mogelijk zijn en die

zoveel mogelijk overeenkomen met het uiteindelijke werk voor MAF. In zo’n scenario

worden specifieke, van tevoren bepaalde, competenties getest. Dat betekent voor

mij als instructeur vooral veel voorbereidingstijd om een goed scenario te bedenken

wat aansluit bij de student. Tijdens de vlucht is het voornamelijk observeren en

beoordelen. Deze manier van trainen kan enorm leerzaam zijn en veel informatie

verstrekken over het niveau van de student. Overigens wordt Scenario Based

Training ook buiten de luchtvaart in andere branches toegepast.

.  

Hoe zit het nu met de planning? Voorop

staat dat we natuurlijk zo snel mogelijk

willen vertrekken en dat MAF er ook alles

aan doet om dit mogelijk te maken. Op

het moment van schrijven is er nog veel

onduidelijkheid over hoe het gaat lopen.

Het Amerikaans consulaat is gesloten en

neemt geen visumaanvragen in

behandeling. Het ziet er niet naar uit dat

dit op korte termijn gaat veranderen, dus

worden andere opties bekeken om toch

verder te kunnen. Er is gegronde hoop dat

we dit jaar alsnog met een alternatief plan

kunnen vertrekken en we zullen u

natuurlijk op de hoogte houden. 

We zouden het ontzettend fijn vinden

als u mee wilt bidden voor een

positieve doorbraak in deze situatie!

Dat deuren geopend mogen

worden om de volgende stap te

kunnen zetten.

Dat we als gezin in alle

omstandigheden sterk blijven staan

onder leiding van Gods Geest.

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.

Ervaring opdoen

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

Danken
Voor gezondheid, dat het goed met

ons gaat en dat we erg kunnen

genieten van Tobi.

Dat deze tijd van wachten gelukkig

ook positieve kanten heeft, waaronder

het werk op de vliegschool.

www.facebook.com/jaapenleanne.nl

www.instagram.com/jaapenleanne.nl

VERTREK

Bidden

www.jaapenleanne.nl/

door Jaap

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

