
LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN,

Wij zijn Rutger en Elseline Bakker-Bal. Met onze  
tweeling, Boaz en Sarah, maken we ons gereed om 
als pilotenechtpaar uitgezonden te worden door MAF 
– Mission Aviation Fellowship. Door middel van onze 
nieuwsbrieven delen wij graag onze passie en nemen 
we je mee in onze belevenissen

UPDATE

Inmiddels zijn we alweer drie maanden verder. Zo 
vliegt de tijd voor ons in letterlijke en figuurlijke zin. 
In deze drie maanden is er veel gebeurd en hebben 
we samen met onze thuisfrontcommissie een aantal 
mooie acties gehouden. Dit heeft ons erg bemoe-
digd! In deze nieuwsbrief willen wij je daar wat meer 
over vertellen.

KICK OFF AVOND

Op 10 november hielden wij een kick off avond voor 
onze vrienden en naaste familie. Dit was een prachtige

avond waarin we gedetailleerd vertelde over onze 
roeping en onze reis met MAF. We startte de avond 
met een leuke quiz. Daarna hebben we een pre-
sentatie gehouden over het leer traject en onze 
roeping voor MAF. Na de presentatie hadden we 
een gezellige borrel met elkaar. Op deze borrel was  
tevens onze wijn te proeven die we verkochten  
middels een wijnactie, zie hierna. De borrel was  
gezellig en de reacties waren positief, dat is erg fijn. 
Tijdens de borrel hebben we een rondvlucht verloot 
onder de aanwezigen. We kijken terug op een fijne en 
gezellige avond!

WIJNACTIE

Onze TFC heeft in tussentijd niet stil gezeten! Actie 
coördinatoren Geert en Corstiaan hebben afgelopen 
periode een mooie wijnactie opgezet. Samen met de 
TFC hebben we de actie onder de aandacht gebracht 
bij onze familie, vrienden en kennissen. Erg leuk was
ook dat deze kring van mensen de wijn ook weer in 
hun eigen  netwerk wisten af te zetten. 
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te 
houden van de ervaringen van de familie Bakker. 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 Rutger & Elseline 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 Bakker 
gaat.

Daardoor hebben we een heel mooi aantal do-
zen mogen verkopen. Wij danken iedereen voor hun  
enthousiasme. Wilt u in de toekomst ook deelnemen aan acties? 
Op onze website en Facebook zullen we dit promoten.                       

VERLOOP OPLEIDING

Ondertussen is Rutger flink aan het leren voor zijn  
commerciële vliegbrevet. Daarnaast hoopt hij over enkele  
weken zijn Night Rating te behalen. Met dit brevet mag je s ’nachts 
puur op zicht vliegen. Dit betekend ook dat hij in de toekomst 
meer nachtvluchten zal gaan vliegen. Ervaring opdoen met  
vliegen is erg belangrijk. MATC, de vliegopleiding van MAF, heeft een  
aantal internationale vluchten opgesteld die je verder trainen in je  
vliegvaardigheden. Een aantal van deze vluchten zullen de  
komende tijd gevlogen worden.

Rutger hoopt in het voorjaar te stoppen met werken en zich  
fulltime te richten op de opleiding. Dit is een spannende tijd en we 
willen daarom vragen voor gebed. De planning is dat we in januari 
2020 met het gezin naar de bijbelschool zullen gaan.

BERICHT VAN DE TFC

Op de kick-off avond is er een goed begin gemaakt met de  
fondsenwerving. Per jaar hebben Rutger en Elseline €50.000,- 
nodig om de uitzending mogelijk te maken. Uw financiële bijdrage 
is geheel bestemd voor de uitzending van Rutger en Elseline. We 
zijn erg blij en dankbaar voor toezeggingen die reeds zijn gedaan.

Wilt u Rutger en Elseline ook steunen en deel zijn van hun  
uitzending, dan kunt u de herinneringsbrief invullen. U kunt dit 
ook via de website doen www.flyingbakker.nl

Graag willen wij u wijzen op de bijgevoegde herinneringsbrief.  
U ontvangt onze nieuwsbrief niet automatisch. Als u op de  
hoogte wilt blijven van familie Bakker, kunt u de herinneringsbrief  
invullen. Als u zich al heeft aangemeld hoeft u dit niet nogmaals 
te doen.

REKENINGNUMMER

Zoals u wellicht hebt gelezen in onze vorige nieuwsbrief, stonden 
er een 2 rekeningnummers vermeld. Zowel een rekeningnum-
mer van de Rabobank als van de ABN AMRO. Hetgeen van de  
Rabobank is een foutief, niet bestaand rekeningnummer. Het juiste  
rekeningnummer is: NL61 ABNA 0807 1281 20

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

We zijn erg dankbaar en willen dit 
ook graag met u delen. Het is be-
langrijk om altijd naar de positieve 
dingen te kijken en eerst te danken 
voor alles wat God ons al gegeven 
heeft!

- De succesvolle kick off avond.

- Dat het goed gaat met onze  
tweeling Boaz & Sarah

We willen u ook vragen om mee te 
bidden voor onderstaande punten. 
We geloven dat God ons zal voor-
zien in alles wat wij nodig hebben.

- Dat Rutger kracht en energie krijgt 
voor het voltooien van zijn  
opleiding

- Dat we ons als gezin goed mogen 
voorbereiden op en toeleven naar 
uitzending

www.flyingbakker.nl

Stap je aan boord?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Check dan onze 
website en schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op Instagram en 

Facebook!

www.instagram.com/spreadyourwings

www.facebook.com/spreadyourwings

WWW.FLYINGBAKKER.NL


