
LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN,

SPANNENDE TIJD

De lente doet zijn intrede en de zomer hebben we in 
het vooruitzicht. Wij kunnen hier als gezin enorm van 
genieten. Ook is deze tijd een spannende tijd. Per 1 
mei komt de focus volledig op het MAF-traject te  
liggen. Rutger zal stoppen met werken en fulltime gaan 
studeren. Omdat dit uiterste aandacht en discipline 
vereist zijn we op zoek gegaan naar een studeerplek 
voor Rutger. Dit is bijzonder geleid en willen wij graag 
met u delen. 

Via vrienden zijn we in contact gekomen met een  
bedrijf wat gevestigd zit in een kantoorpand. Hier 
was nog een kantoorruimte beschikbaar, maar dit 
moest overlegd worden met de eigenaar. We konden  
maandelijks geen extra huurkosten dragen, maar er 
stond wel een bedrag tegenover het huren van deze 
ruimte. Het contact met de eigenaar was bijzonder. 
‘toevallig’ is hij in het verleden operationeel een week 
mee geweest met MAF.

Hij heeft meegevlogen en gezien wat voor bijzonder 
werk MAF verricht. In het gesprek hebben we het 
voornamelijk over de zending gehad en uiteindelijk 
zei hij dat Rutger vrij gebruik mag maken van de kan-
toorruimte en faciliteiten. Wij ervaren hierin een ge-
bedsverhoring en zijn ontzettend dankbaar dat God 
op deze manier voorziet. 

Het is goed dat onze focus volledig bij MAF komt te 
liggen. We zien hier ook naar uit. Het is een spannen-
de stap, maar boven alles weten we dat Hij met ons 
meegaat en ons leven leidt. Wij willen u vragen om 
gebed voor kracht en energie die Rutger en Elseline 
hard nodig hebben in deze nieuwe periode die aan-
breekt. Rutger zal na het studeren in augustus de 
praktijkopleiding verder oppakken.

Nieuwsbrief

APRIL 2019 - NR. 3

fam. Bakker

‘ S P R E A D
Y O U R 
W I N G S ’

‘ ’ H E T  O O G  V A N  D E  H E E R  R U S T  O P 
W I E  H E M  V R E Z E N  E N  H O P E N 

O P  Z I J N  T R O U W . ’ ’ 
PSALM 33:18



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.

BIJBELSCHOOL

Rutger en Elseline zijn aangemeld voor de bijbelschool  
‘All Nations’ die in januari 2020 start. We hopen daar als gezin 
voor 3 maanden te verblijven. In mei bezoeken we de open dag 
van de bijbelschool in Engeland. Op deze manier krijgen we een 
indruk van de school en de lesinvulling. Wij hebben veel zin in 
deze tijd, waar we als gezin focussen om te leven als zendeling in 
een andere cultuur.

VERLOOP OPLEIDING

Na een intensieve nacht vliegen heeft Rutger zijn Night Rating  
behaald. Het geeft een extra dimensie aan het vliegen en was erg 
gaaf om te doen. Daarnaast is Rutger naar Engeland gevlogen om 
zo ervaring op te doen. Er stond een enorme wind en het was 
ontzettend uitdagend. U begrijpt het wel; genoeg leerpunten en 
mooie verbetering van de vliegskills. Nu staat het vliegen even op 
een lager pitje vanwege de theorie studie. In augustus gaat de 
fulltime opleiding van start: ‘Instrument Rating’.

ACTIE JOHANNES CALVIJNSCHOOL

De Johannes Calvijnschool in Krimpen a/d IJssel heeft zich  
ingezet voor de missie van Rutger en Elseline bij  MAF. De afgelopen 
tijd is er een actie gehouden, waarvan de opbrengst volledig ten 
goede komt aan het steunfonds van Rutger en Elseline. Er is een  
ongekend hoog bedrag van €9.250,- opgehaald. Dit hadden we 
nooit kunnen bedenken en zijn we, na de Here God, de kinderen 
en de school ontzettend dankbaar voor!

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

We zijn erg dankbaar voor onderstaande punten en willen dit ook 
graag met u delen. Het is belangrijk om altijd naar de positieve 
dingen te kijken en eerst te danken voor alles wat God ons al  
gegeven heeft! 
• De trouw die de Heer telkens weer opnieuw laat zien
• De volledige focus die we nu op het werk van MAF mogen hebben

We willen u vragen om mee te bidden voor onderstaande punten. 
We geloven dat God ons zal voorzien in alles wat wij nodig hebben 
op dit moment.
• Energie en wijsheid bij het studeren de komende maanden
• Hulp en bijstand binnen het gezin, zodat we als gezin mogen 

toeleven naar uitzending

HET EERSTE MAF 
TRAININGSVLIEGTUIG

Een grootte mijlpaal voor 
onze vliegschool MATC. Het  
eerste vliegtuig in de MAF-stijl is  
gekocht. Een ontzettend mooi 
toestel met een moderne  
cockpit. Daarbij komt dat er 
bij dit vliegtuig grote stappen 
zijn gezet in het verminderen 
van CO2 uitstoot. Wij zijn trots 
dat we dit als studenten mee  
mogen maken en op dit toestel  
ervaring kunnen opdoen.

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


