
'WE TELLEN AF...'

Nog even en dan is het zover. Halverwege december hopen we met het gezin
naar Nederland te komen voor een lang verlof. In februari is Elseline
uitgerekend en verwachten wij ons derde kindje. Ook Boaz en Sarah kunnen
niet wachten om hun zusje beet te houden. Ze hebben de grootste intenties in
het zorgen voor de baby. We zullen zien wat daar straks van over is.

Onze verblijfplaats in Nederland wordt Nieuw-Lekkerland. Een ontzettend
vrijgevig echtpaar heeft hun woning aangeboden voor de +/- 4 maanden die we
in Nederland verblijven. We hebben ervoor gekozen om ons verlof aan de
bevalling te plakken, zodat we voldoende rust hebben om aan de nieuwe
situatie te wennen. Ons verlof, wat gepland stond voor zomer 2023, komt op
deze manier te vervallen. We zullen onze periode in Suriname verlengen tot
zomer 2024. We zijn erg blij met onze thuisfrontcommissie die veel tijd en
energie stoppen in het regelen van alles wat nodig is. Hierdoor kunnen wij in
alle rust naar deze periode toeleven.

Boaz en Sarah hebben er alweer een flinke periode school opzitten. Eindelijk
hebben ze nu een week vakantie waar we dan ook lekker van gaan genieten
als gezin. Ze hebben het enorm naar hun zin op school, maar we merken ook
dat ze toe zijn aan een break. Het feit dat ze alles geven en zoveel leren maakt
dat ze eind van de dag helemaal op zijn. Soms zeggen we na schooltijd
weleens wat in het Engels waarna ze dan vaak zeggen: ‘Pap, nu echt geen
Engels meer hoor, daar heb ik echt geen zin meer in...’ We kunnen het
helemaal begrijpen; ze doen het super!



OP HOOGTE

Het vliegen gaat erg lekker. Inmiddels ben ik uitgecheckt op alle banen in
Suriname waardoor ze mij breed kunnen inzetten. Het is echt genieten van de
prachtige schepping. Het regenwoud van Suriname heeft een enorme
diversiteit aan flora en fauna. Wat is Hij een groot en wonderlijk God. Veelal in
slechte weersomstandigheden krijg je prachtige regenbogen te zien. Op zo’n
moment besef ik altijd direct: ‘wat de omstandigheden ook zijn, Hij is Getrouw
en dichtbij’.

Ook wordt er nog altijd hard gewerkt aan de bouw van onze nieuwe hangaar.
Het ziet er nu al ontzettend mooi uit en kunnen niet wachten om onze intrek te
nemen in deze nieuwe locatie.

ZWANGERSCHAP



Elseline is nu ruim 27 weken zwanger. In Suriname heb je veel controles die
vertellen dat alles goed en gezond gaat. Wel kost het veel energie om hier alles
op hetzelfde tempo te blijven doen. Elseline merkt dat ze het rustiger aan moet
gaan doen. Wat overdag niet lukt doen we dan samen in de avond. Ze ziet er
naar uit om de laatste fase van de zwangerschap in Nederland te zijn. Gezellig
samen als gezin bij onze vrienden en familie.



REINA

Ons MAF programma had de eer om Reina van MAF Nederland op haar
laatste werkbezoek te verwelkomen. Reina heeft ruim 20 jaar gewerkt voor
MAF waar ze verantwoordelijk was voor het selecteren van kandidaten voor het
missieveld. Ook wij hebben in de jaren van voorbereiding veel gehad aan haar
wijsheid en betrokkenheid bij het hele traject. Na al deze jaren was nu het
moment van afscheid gekomen. Hier in Suriname ben ik samen met Reina een
dag op pad geweest met een doktersvlucht. Een mooie vlucht, goede
gesprekken en een prachtige herinnering voor ons beiden.

VERLOF

Tijdens ons verlof zullen wij presentaties geven. Zo staat er voor zaterdag 21
januari een uitgebreid ontmoetingsmoment gepland met onze achterban.
Onderaan de nieuwsbrief is hier meer informatie over vanuit de TFC. We willen
diep ingaan op het leven als zendeling in een voor ons totaal vreemd land. In
het begin is dit echt opnieuw je balans vinden. Afijn, dit willen we dus graag
uitgebreid met jou delen.

KERSTKAARTEN & POSTERS (TFC actie)

Ook dit jaar hebben we weer een prachtige set met feestelijke kerstkaarten,
ontworpen door ons TFC lid Carolien ✨! Nieuw dit jaar zijn drie prachtige
posters op A4 formaat.  Zowel de kerstkaarten als de posters zijn voorzien van
een feestelijke goudfolie. Een set kaarten bestaat uit zes verschillende
kerstkaarten inclusief zes kraft enveloppen. De volledige opbrengst van de
kaarten is ten behoeve van Familie Bakker.  

1 setje kaarten = €10,-  
2 setjes kaarten = €17,50 

VOLG ONS AVONTUUR

https://www.instagram.com/mama.elseline/?hl=nl


1 poster = €7,95 

Verdere info over verzenden en eventueel ophalen van je bestelling kun je ook
op de desbetreffende webpagina vinden.

SAVE THE DATE 21 JANUARI 2023!

Tijdens de verlofperiode willen Rutger en Elseline u graag ontmoeten. Als TFC
zijn wij bezig met het organiseren van een moment daarvoor. Locatie en exacte
tijd worden nog aan u meegedeeld, maar zet 21 januari (einde van de middag-
begin avond) vast in uw agenda! We hopen u dan te ontmoeten.

BESTELLEN?

STEUN ONS

https://flyingbakker.nl/acties/
https://flyingbakker.nl/acties/
https://www.facebook.com/Rutgerpiloot/
https://www.instagram.com/mama.elseline/?hl=nl
https://www.flyingbakker.nl/
https://flyingbakker.nl/acties/
https://www.maf.nl/doe-mee/doneer/doneer-bakker/?bestemming=a1a5800000G1yiAAAR

