
LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN,

Lead me where my trust is without borders

‘Lead me where my trust is without borders’. Een zin 
uit een bekend Christelijk lied. Wij als gezin hebben 
het verlangen dat ons vertrouwen op Hem grenzeloos 
wordt. Daarnaast weten we ook dat de weg hier naar 
toe niet altijd even makkelijk is. Op dit moment zitten 
we in een drukke, pittige fase. Rutger is de laatste tijd 
veel van huis geweest voor het instrument vliegen. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de bijbel-
school in volle gang. Zo hadden we een oplossing ge-
vonden voor ons huis gedurende de periode naar de 
bijbelschool en een childminder (kinderoppas) gevon-
den voor de kinderen tijdens de bijbelschoolperiode. 
Hier heeft veel tijd in gezeten en we waren dan ook 
erg blij dat dit geregeld was. Totdat in één week tijd 
zowel het huis als de oppas wegvielen. Dat kwam hard 
aan, maar tegelijkertijd wilde we blijven vertrouwen op 
Hem. We zijn ontzettend dankbaar dat we een ande-
re oplossing hebben gevonden voor ons huis die zelfs 
beter is dan die daarvoor. Voor een childminder zijn 
we nog wel druk op zoek. 

Wij ervaren dat we erg veel dankbaarheid halen uit het 
feit dat ons vertrouwen wordt beloond. Tegelijkertijd 
merken we dat de tijd die tussen het ‘in vertrouwen 
gaan staan’ en de uitkomst daarop erg spannend 
en soms ook wel lastig kan zijn. Een zoektocht die jij  
misschien wel herkend.

Er valt iets te vieren
Na 2 jaar studeren heeft Rutger zijn burgerluchtvaart-
theorie behaald. Een belangrijke mijlpaal in het traject, 
omdat je zonder deze theorie het commerciële- en het 
instrumentenbrevet niet kan behalen. Over 2 weken 
legt Rutger examen af voor het brevet, waarmee hij 
kan vliegen op basis van instrumenten. Hier op vol-
gend hoopt hij in november tevens zijn commerciële 
brevet (CPL) te behalen. Het is dus nog even een druk-
ke periode, maar het einde is in zicht. Op 2 januari ho-
pen wij te vertrekken naar bijbelschool ‘All Nations’ in 
Engeland. Hier zullen we tot begin juli verblijven. We 
zien er erg naar uit om dit als gezin te volgen.

Het komt steeds dichterbij...

Door meerdere zendingsorganisaties was er in okto-
ber een leerzame dag opgezet. Een voorbereidings-
dag om met je gezin de zending in te gaan. Op deze 
dag hebben we gehoord hoe je als gezin door een 
transitieperiode gaat van het ene land naar het ande-
re land. Ook zijn we dieper ingegaan op het leven in 
een andere cultuur. Een confronterende dag, maar 
ook erg mooi om alle wonderlijke verhalen te horen 
van zendelingen en kinderen van zendelingen.
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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, sup-
portbedrag 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.

Wijnactie

Als thuisfrontcommissie hebben wij ook dit jaar een wijnactie. We 
hebben een uniek aanbod van bijzondere wijnen geselecteerd in 
samenwerking met Wijnhandel van Ouwerkerk uit Arkel. Meer in-
formatie over de wijnactie kunt u lezen in bijgevoegde flyer!

Voorstellen TFC-lid 

Gebed- en Dankpunten

- Gebed voor een childmimder tijdens periode in Engeland. 
- Gebed voor het examen voor de instrument rating 
- Dankpunt dat we een oplossing hebben voor ons huis. 
- Danken voor Gods goedheid en trouw die we nadrukkelijk ervaren

Oceans

Spirit lead me where my trust is 
without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could 
ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

I will call upon Your name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

Hillsong United 

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/mama.elseline

www.facebook.com/spreadyourwings

WWW.FLYINGBAKKER.NL

Mijn naam is Geert van den Born.  
Samen met Corstiaan Bossenbroek 
ben ik actief als actie coördinator. Ik 
ben getrouwd met Hester en vader 
van een dochter; Lotte. In het dagelijks 
leven ben ik actief in de personeelsbe-
middeling. Hobby’s zijn koken en pia-
nospelen. Binnen de TFC ben ik mede-
verantwoordelijk voor het coördineren 
en organiseren van acties. Het is iedere 
keer opnieuw een uitdaging om samen

H I J ,  D I E  U  R O E P T ,  I S  G E T R O U W ,  D I E  H E T 
O O K  D O E N  Z A L .
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met de andere TFC-ers een actie te bedenken en tot goede uitvoe-
ring te brengen. We hebben een hele leuke en enthousiaste groep. 
Vergaderingen zijn dan ook niet altijd even efficiënt, maar wel altijd 
gezellig!



W I J N A C T I E
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UIterlijk bestellen
voor 6 december 2019

 

Als thuisfrontcommissie van Rutger en Elseline Bakker hebben wij een uniek aanbod 
van bijzondere wijnen geselecteerd in samenwerking met Wijnhandel van Ouwer-
kerk uit Arkel. Deze wijnspeciaalzaak bestaat als sinds 1860 en is al meer dan 155 
jaar vertrouwd in het vak. Het betreft dan ook wijnen van zeer goede kwaliteit.

Deze 6 prachtige wijnen kunnen we dankzij grootschalige inkoop voor een mooie 
prijs aanbieden. De opbrengst van de wijnen komt volledig ten gunste van de MAF 
en Rutger en Elseline in het bijzonder!

Nieuw is dit jaar dat u ook de flessen kunt laten bezorgen door PostNL. U kunt uw 
bestelling doorgeven middels de bijgevoegde bestellijst aan de thuisfrontcommissie



Deze Quinta is ontstaan uit een blend van de beste 
rode Portugese druivensoorten Castelão (Periquita), 

Tinta Miúda en in kleinere hoeveelheden Touriga 
Nacional en Camarate. Na een vrij lange gisting op 

lage temperatuur ondergaat de wijn een houtrijping 
van ca. 4 maanden op Portugees eikenhout. Al met al 
levert dit een intens donker rode wijn op met geuren 

van bramen en zwarte bessen. De wijn is vlezig en 
rond met zachte tannine.

2018 Quinta das Amoras Tinto
€ 37,95 per doos 6 stuks €

Rode wijn

2014 Maray Cabernet-Sauvignon 
Maipo Valley, Chili
€ 42,95 per doos 6 stuks
(

De kleur is aantrekkelijk dieprood met een violette 
weerschijn. De geur van deze elegante wijn doet 

denken aan kersen, zwarte bessen en viooltjes en 
een fijne kruidigheid. De wijn is vol, goed in balans en 
heeft geconcentreerd fruit. De tannines zijn zacht en 
soepel en de goede samenhang met het fruit geven 

deze wijn complexiteit en diepgang. De afdronk is 
lang en zacht.

2015 Nooitgedacht – Merlot 
Stellenbosch – Zuid-Afrika
€ 39,95 per doos 6 stuks

De wijn heeft een diepe robijnrode kleur en een 
duidelijke geur van wilde bosbessen, donkere vlezi-
ge pruimen en prikkelend nuances van eiken. In de 

afdronk stevige rijpe tannine en levendig sappig fruit. 
De wijn is een uitstekende begeleider van in gegrilde 

kogelbiefstuk, noodles met runderfilet, 
oesterzwammen of blauwschimmel kazen.

2018 Quinta das Amoras 
Branco
€ 37,95 per doos 6 stuks 

De witte Quinta das Amoras wordt gemaakt van de  
inheemse Portugese druivensoorten Fernão Pires, Arinto, Vi-

tal en Rabo de Ovelha aangevuld met de Chardonnay druif. 
Een aromatische en fruitige wijn met exotische geuren van 

abrikozen en perzik, wat in combinatie met het frisse 
limoenzuur een levendige, heerlijk drinkbare wijn oplevert.

2017 Maray Sauvignon Blanc 
Reserva Maipo Valley, Chili
€ 39,95 per doos 6 stuks 

De wijn heeft een ingetogen bleekgele kleur met 
tinten van groen, zuiver en schitterend. De neus is 
intens, complex en elegant met verfijnde vleugjes 

citrus, passievrucht en groene aroma´s. Het palet 
is vol en bruisend. De hoge zuurgraad geeft frisheid 
en brengt de wijn tot leven. Een zeer lange, frisse en 

fruitige afdronk.

100% Chardonnay zonder fustrijping. De kleur is glin-
sterend goud met een sprankeltje oranje. In het palet 
zijn citroen en limoen te vinden met levendige tonen 
van perzik. Daardoorheen een fijn vleugje vanille dat 
het frisse fruit begeleidt. Heerlijk bij een Salade met 
milde fruitdressing en noten, geroosterde kip of kip 

in kruidensaus, visgerechten, pasta’s met vis, romige 
risotto, zachte witte kazen.

2017 Nooitgedacht – Chardon-
nay ‘Unwooded’ Stellenbosch, 
Zuid-Afrika
€ 39,95 per doos 6 stuks 

witte wijn



Bestellijst wijn
2019 TFC bakker

Naam:

Adres 

Woonplaats:

Telefoonnummer:     

E-mailadres:               6x per jaar nieuwsbrief

Soort         Prijs    Aantal

2018 Quinta das Amoras Tinto      € 37,95 per doos  ..............

2014 Maray Cabernet Sauvignon Maipo Valley   € 42,95 per doos ..............

2015 Nooitgedacht Merlot Stellenbosch    € 39,95 per doos ..............
  
2018 Quinta das Amoras Branco     € 37,95 per doos ..............

2017 Maray Sauvignon Blanc Reserva Maipo Valley  € 39,95 per doos ..............

2017 Nooitgedacht Chardonnay ‘Unwooded’ Stellenbosch € 39,95 per doos ..............

Bezorgkosten 1 doos      €  8,95  ..............

Bezorgkosten 2 dozen      €  10,95  ..............

Bezorgkosten 3 t/m 6 dozen     €  13,95  ..............

Totaal         €..............  ..............

Kies uw betaalmethode:
 
      Contant   Via Tikkie (graag wel telefoonnummer invullen)

Kies uw levering:

      Bezorgen (vindt plaats rond 20 december)   Afhalen (zie info hieronder)

Ophalen van de bestelling kan 21 december vanaf 10:00 - 14:00 uur aan de achter zijde van het kantoorge-

bouw van ‘Werken met Passie’ te Sliedrecht. De voorzijde bevind zich aan de Jacob Catsstraat 2, de achterzijde 

ter hoogte van de Frans Halsstraat nummer 5. Doorrijden richting de Jumbo en dan 2 keer rechts afslaan. 
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