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Dankbaarheid

Lieve familie, vrienden en bekenden, afgelopen maanden is er veel gebeurd en
daarom hoog tijd om jullie hierin mee te nemen. Allereerst hartelijk dank voor alle
positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief! Bijzonder om te merken dat zoveel
mensen om ons heen op de hoogte willen blijven van onze missie. Daarnaast zijn er
ook al mensen die ons financieel willen ondersteunen, heel erg fijn.
De afgelopen periode stond voor ons vooral
in het teken van de zwangerschap. Na een
spannende tijd zijn op 28 juni onze zoons
Manoah en Seph geboren. Leanne heeft bijna
6 weken in het ziekenhuis gelegen omdat
Seph onvoldoende groeide. We hebben de
kracht van het gebed in deze tijd enorm
ervaren. Het is een wonder van God dat beide
jongens gezond zijn, goed groeien en ook
alweer even bij ons thuis zijn.We genieten enorm!

Manoah & Seph

bushpiloten
Altijd al willen weten hoe een gezin
leeft die uitgezonden is voor MAF? Wat
zijn de werkzaamheden van zowel de
piloten als hun partners? In juli en
augustus heeft de EO de serie
Bushpiloten uitgezonden. Deze is terug
te zien op de site van NPO of via
www.bushpioloten.nl. Zeer de moeite
waard!

WWW.BUSHPILOTEN.NL

Manoah &Seph

Ondertussen is de thuisfrontcommissie (TFC) opgestart. We zijn ontzettend blij met
deze groep mensen, die dichtbij ons staan en zich zo inzetten. Dit geeft ons veel
enthousiasme en energie!

benefietavond - ben je erbij?

Raak geïnspireerd en kom naar onze benefietavond op zaterdag 22 september in
Bonfire te Dordrecht. Het belooft een bijzondere avond te worden met muziek en
een boeiend persoonlijk verhaal van Marco Koffeman. Hij vloog 15 jaar voor MAF
en leidt nu piloten op. Ook vertellen wij over onze missie; Wat drijft ons? Hoe ziet
de weg naar uitzending eruit en hoe bereiden wij ons als gezin erop voor?
Toegang gratis. Neem zoveel mogelijk mensen mee. Met jouw aanwezigheid
steun je onze missie!

zaterdag 22 september 2018
inloop 19.30 uur start 20.00 uur
bonfire, wijnstraat 117 Dordrecht

Vanuit de thuisfrontcommissie

Nu de plannen van Jaap en Leanne echt vorm krijgen, is de TFC ook aan de slag
gegaan. We hebben een mooi en veelzijdig team. Eens per 6 tot 8 weken
komen we bij elkaar. Tijdens onze vergaderingen komt van alles langs: een
update van Jaap en Leanne (en gezin), de studievoortgang van Jaap,
communicatie met de achterban, bedenken en uitvoeren van acties en de
financiële stand van zaken.
Vanuit de TFC dragen we er zorg voor dat Jaap en Leanne op termijn
voldoende support hebben om daadwerkelijk te kunnen vertrekken. Hun
uitzending laat nog even op zich wachten (2020 D.V.), maar de pilotenopleiding
en de voorbereiding op uitzending, waaronder de Bijbelschool, kosten flink tijd
en geld.

danken & Bidden

Dank God voor het wonder van de
geboorte van Manoah en Seph;
Dank God voor de support die wij al
ontvangen van mensen;
Bid dat Jaap in de komende tijd de
studie weer voorspoedig kan oppakken;
Bid dat we zien waar het op aankomt,
zodat we Hem niet voor de voeten lopen
maar juist in geloof volgen op Zijn
woord.

vliegen & studeren
Steun familie Putters onmisbaar
Tijdens de laatste fase van de opleiding en ook wanneer Jaap en Leanne
werken voor MAF stoppen hun reguliere werk én salaris. Ze zijn dan helemaal
afhankelijk van giften. Het is daarom van groot belang dat Jaap en Leanne nu al
veel mensen bereid vinden die hen (structureel) steunen, zodat er op jaarbasis
genoeg geld in hun steunfonds komt. Op dit moment zijn er nog zeker zo’n 50
mensen nodig die € 25 per maand willen geven. Daarnaast zoeken we ook
bedrijven die willen doneren. Het geld is dus ook al nodig om te kunnen
vertrekken. Geef je al? Hier zijn wij erg dankbaar voor! Wil je Jaap en Leanne
gaan steunen? Via www.jaapenleanne.nl kun je donateur worden of een gift
toezeggen.
Goed om te weten: elke euro komt 100% ten gunste van het steunfonds van
Jaap en Leanne en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Jouw donatie wordt
niet gebruikt voor de organisatiekosten van MAF Nederland.
Heb je een briljant idee voor een actie of wil je hulp
aanbieden bij een bepaalde actie? Neem dan contact op
met de TFC: tfc@jaapenleanne.nl Alvast hartelijk dank!

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

In de afgelopen tijd stond het vliegen en
studeren even op een laag pitje
vanwege de spannende tijd rond de
zwangerschap, maar nu pakt Jaap dit
weer op. Eind augustus stond een
trainingsvlucht (zonder instructeur) naar
Ierland gepland, alleen deze kon
vanwege het weer niet doorgaan en blijft
dus nog op de planning staan.
In september volgt nog een vliegkamp
waar Jaap in Duitsland gaat oefenen met
terrein vliegen. Volg onze
Facebookpagina en je zult hopelijk
mooie beelden te zien krijgen. Verder
staan de eerste theorie-examens van de
Airline Transport Pilot Licence (ATPL)
eind dit jaar gepland, waarvoor nog hard
geblokt moet worden. Een intensieve
tijd!

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. 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.

