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N I E U W S B R I E F  -  D E C E M B E R  2 0 2 1 ,  N E D E R L A N D

Lieve mensen,

We zijn weer op Nederlandse bodem en dat voelt goed :). In de West-Betuwe om

precies te zijn. Het is ongelofelijk hoe we weer zijn voorzien in huisvesting met een

huis direct naast de ouders van Jaap. Onze spullen staan daar opgeslagen, dus het

is ook nog eens heel praktisch. Onze interne thermostaat moest wel even schakelen

in dit huis uit 1926, maar dat acclimatiseren gaat snel. Het duurt wat langer voor de

rust in ons jonge gezin weer is teruggekeerd. Het is na Apeldoorn en Amerika toch

weer een nieuwe tijdelijke plek voordat we naar Indonesië vertrekken. We genieten

van de mooie en leuke kanten, maar ervaren ook de uitdagingen die het met zich

meebrengt. Die kant krijgen we van elkaar niet echt mee want, op onze hechte

vrienden en familieleden na, wordt het beeld van de ander meestal gevormd door

wat we van de buitenkant zien. Zeker nu krijgen veel mensen het nodige te

verduren. 

Tijdens onze training in Amerika hebben we genoeg voorbeelden meegekregen

van collega’s bij MAF. De omstandigheden verschillen, maar de uitkomst wordt vaak

bepaald door hoe we zelf met de situatie omgaan. Het thema van onze training was

dan ook “How to thrive, not just to survive” (vertaald: “Hoe te floreren, niet alleen te

overleven”). Er zijn veel belangrijke dingen die we kunnen of moeten leren, waar we

professionals in kunnen worden, maar de sleutel tot het leven is Jezus alleen.

Lang reizen met drie jonge kinderen is
best een uitdaging, Maar wat hebben

de jongens het goed gedaan.

De laatste weken in Amerika volgden we samen de Orientation Training. Voor mij

(Leanne) was het heel leuk en fijn om er even uit te zijn, na weken van fulltime

zorgen voor de jongens. Ze waren tijdens de training in goede handen bij Dana, een

lieve vrouw en de vaste oppas die alle aandacht had voor hen. De jongens hadden

het erg naar hun zin met haar. Wij vormden een klas met drie andere stellen en een

single die binnenkort ook uitgezonden worden en we leerden elkaar in een korte

tijd best goed kennen.

orientation training

'How to thrive, not just to survive'

https://vimeo.com/302710539
https://www.jaapenleanne.nl/
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Zo hebben we twee dagen met counselors doorgebracht, die met ons de diepte

in gingen over onderwerpen als het huwelijk, gezin en de opvoeding van

kinderen. Gedurende de hele training hebben we veel sprekers (vaak collega’s)

leren kennen en door allerlei praktijkvoorbeelden kregen we ook een veel beter

beeld van de organisatie zelf. Er is binnen MAF veel aandacht voor het welzijn

van elkaar; het was bijzonder om dat al te ervaren. Andere onderwerpen waren

bijvoorbeeld hoe je anticipeert op de verschillen tussen generaties in je team.

Dat was een leerzaam onderwerp, omdat dit naar ons idee meer aan de orde is

in de Amerikaanse cultuur dan in de onze. Er is ook veel met ons gedeeld over

Indonesië. Veel praktische inzichten uit eerste hand, maar bijvoorbeeld ook een

serie aan lessen over de Islam (±90% van de bevolking is moslim), scholing voor

de kinderen, etc. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daarom was de

Orientation Training voor ons echt waardevol!

We zien natuurlijk uit naar het moment 

 van vertrek . We zullen dan eindelijk echt

kennis gaan maken met Indonesië. Te

beginnen met de taalschool op het eiland

Java, om vervolgens te starten op de MAF

basis in Sentani, Papoea. Eén van de

belangrijkste sleutels tot succes in een

andere cultuur is het beheersen van de

taal. De taalschool die we gaan volgen is

een combinatie van theorie en praktijk. ’s

Morgens in de schoolbanken en ’s

middags huiswerk maken en opdrachten

uitvoeren in de lokale buurt. De taalschool

duurt ongeveer 11 maanden en

aansluitend zullen we doorreizen naar de

MAF basis in Sentani. We weten dat

nieuwe medewerkers hard nodig zijn en

willen zelf ook heel graag aan de slag,

maar sommige dingen vragen veel

geduld. Het leert ons dat we dag bij dag

afgestemd moeten blijven op de Heilige

Geest, zodat we onder zijn leiding vrucht

dragen en tot zegen zijn.

Dat we in deze turbulente tijd als gezin

door de leiding en de kracht van de Geest

mogen bloeien, zegen zullen ontvangen

en tot zegen zullen zijn;

Dat de voorbereidingen, de visa procedure

en de conversie in Amerika voor Jaap

voorspoedig zullen verlopen;

Dat die weken voor Leanne en de

kinderen net zo voorspoedig gaan.

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.

De Laatste horde

www.facebook.com/jaapenleanne.nl

www.instagram.com/jaapenleanne.nl

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

Indonesië

Danken

Bidden

Voor een succesvolle afronding van alle trainingen in Amerika;

Dat God trouw is en telkens voorziet, ook opnieuw in een fijn tijdelijk

onderkomen in Nederland;

Voor alle hulp bij het schoonmaken en inrichten van ons huis; het was een

warm welkom dat ons als gezin echt heeft geholpen om, door de

veranderingen heen, ons weer snel thuis te voelen.

www.jaapenleanne.nl/

Samen met ons worden een aantal andere Nederlandse gezinnen ook

uitgezonden naar Papoea. Zij gaan daar werken als IT’ers en moesten ook voor

training naar MAF in Amerika. Het verschil is dat zij vanuit daar vrijwel direct door

konden reizen naar Indonesië. Dat was ook ons plan, maar toen kwam Covid. U

weet misschien dat Jaap zijn Europese vliegbrevetten moet converteren naar

Amerikaanse vliegbrevetten. Dat is hoofdzakelijk een kwestie van een aantal

theorie- en praktijkexamens afleggen. Hiervoor is een studenten- of werkvisum

nodig, echter vanwege Covid waren de consulaten een tijd lang gesloten en

konden wij alleen een toeristenvisum krijgen. Het gevolg is dat Jaap binnenkort

alleen terug moet naar Amerika voor de conversie, omdat het nu wel weer

mogelijk is om een visum te krijgen. Het zal niet gemakkelijk zijn om Leanne en

de kinderen voor een paar weken achter te laten, maar we weten ook dat er

praktisch gezien geen andere opties zijn. Dit is de laatste horde voor het vertrek

naar Indonesië. Zodra definitief is wanneer we vertrekken naar Indonesië zult u

van ons horen, maar de hoop is gevestigd op eind maart/ april 2022.

Namens de thuisfrontcommissie heel

hartelijk dank voor alle wijnbestellingen!

Er zijn weer heel wat dozen klaargemaakt,

opgehaald en rondgebracht. Tijd om te

proosten op de prachtige opbrengst van

deze actie, namelijk zo'n € 5.000!

Succesvolle wijnactie

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

