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‘Play with other kid’ is het dagelijkse antwoord wat ik krijg als ik Boaz 
en Sarah vraag wat ze gedaan hebben bij de Childminder. Als ze op 
de terugweg in de auto ‘Good boy’ en ‘Good girl’ zeggen liggen ze 
allebei dubbel van het lachen. Ze vinden het maar een raar com-
pliment wat ze tal van keren op een dag te horen krijgen. Langza-
merhand beginnen ze te wennen aan de nieuwe taal en het nieuwe 
land..

Allereerst willen we zeggen dat we het ontzettend leuk vinden dat jij 
ook dit jaar weer betrokken bent bij onze missie. Er ligt een span-
nend jaar voor ons, waarin er heel veel gaat veranderen en al veran-
derd is. Hierin kunnen we jou support enorm goed gebruiken, zeker 
in gebed. Wat veranderd er dan allemaal dit jaar? We hopen najaar 
2020 voor MAF uitgezonden te worden naar Suriname. Dit houdt in 
dat er veel geregeld moet worden en dat Rutger de laatste onderde-
len van de vliegopleiding moet afronden. Een drukke periode, maar 
ook een mooie periode waar we absoluut naar uit zien!

Boaz en Sarah zijn 
2 weken geleden 2 jaar 
geworden. Wat hebben 
ze genoten van deze 
dag. We hebben het 
samen met onze 
klasgenoten bij ons 
thuis gevierd. Ook 
vanuit Nederland zijn 
ze erg verwend.  
Ontzettend bedankt 
voor alle cadeautjes en 
kaartjes. Tot slot werden 
ze tijdens het avondeten 
toegezongen door heel 
de school.

HIEPER DE PIEP:
HOERA

WE HEBBEN ER ZIN IN!



Op dit moment verblijft familie Bakker op de bijbelschool ‘All Na-
tions’ in Engeland. De laatste weken van 2019 stonden in teken 
van heel erg veel inpakken en afscheid nemen, om vervolgens op  
2 januari te arriveren op de bijbelschool.

We zijn ontzettend dankbaar voor de woonruimte die we hebben gekregen 
van ‘All Nations’. Waar we in eerste instantie 2 kamers zouden krijgen voor 
het hele gezin, hebben we nu een eigen appartement op het terrein van de 
bijbelschool. Dit heeft er voor gezorgd dat we een klein ‘thuis’ hebben, waar 
we de mogelijkheid hebben om ons terug te trekken en er ook meer dan 
voldoende ruimte is voor Boaz en Sarah om lekker te spelen en een eigen 
plekje te hebben. We zien dit als een geschenk van God en zijn Hem hier 
erg dankbaar voor. Daarnaast zijn we ook ontzettend blij met de gastouder 
voor Boaz en Sarah. Tracey (de gastouder van de tweeling) is een bijzonder 
lief mens en de tweeling gaat met veel plezier naar haar toe!

Inmiddels zijn we 5 weken onderweg en wát is deze voorbereiding op uit-
zending waardevol! We doorlopen diverse modules waarin we inzoomen 
op allerlei onderwerpen die bijzonder interessant en leerzaam zijn! De eer-
ste week hebben we gekeken naar onze identiteit in Christus, gevolgd door 
de tweede week waarin Bijbel en missie centraal stonden. Het is bijzonder 
om te zien hoe deze twee onlosmakelijk van elkaar verbonden zijn. Door 
de hele Bijbel heen komt missie naar voren, zowel in het Oude als in het 
Nieuwe testament. In week 3 keken we naar cultuur en religie, het is goed 
om te zien en te weten dat ook onze cultuur en onze geloofsbeleving door-
spekt is met het Nederlandse / Westerse denken. Het is dus ook logisch 
dat de niet Westerse culturen zo ook hun eigen geloofsbeleving hebben! 
Beiden zijn niet goed of fout maar om te integreren van het een naar het 
ander is het wel noodzakelijk dat je bereid bent om je Nederlandse cul-
tuur bril af te zetten en te kijken door de bril van de andere cultuur. Alleen 
dan kun je begrijpen waarom een andere cultuur bepaalde dingen – voor 
ons vaak ongewoon – doen, zoals ze die doen. We hebben een bezoek 
gebracht aan de Hindu tempel, Sikh tempel en de Moskee, tijdens deze 
bezoeken staat de relatie centraal! Relatie en community zijn onlosmake-
lijke elementen in de (meestal) niet Westerse culturen. Deze vormen van 
relatie en community kennen wij niet zo in onze westerse cultuur. Maar 
als we deze mensen willen bereiken is het noodzakelijk dat we bereid zijn 
om een relatie met hen te bouwen en ons in hun community te begeven. 
Beiden waren wij erg getroffen door de gastvrijheid van de Sikh tempel. 
Zo is de Sikh tempel ongeveer 20 uur dag en nacht geopend om ieder-
een die maar wil te voorzien van een heerlijke maaltijd! Ik denk dat we als 
Christenen voorbeeld kunnen nemen aan de gastvrijheid en vrijgevigheid 
van deze mensen.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.

BENIEUWD NAAR WAT WIJ LEREN?

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 Thuis-
frontcommissie 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.

STAP JE AANBOORD?

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

TERUGBLIK 2019 
ü Theorie burgerluchtvaart
ü Night rating
ü Instrument rating
ü Commerciële brevet

VOORUITBLIK 2020
-      t/m Juli bijbelschool
-      Vlieguren opbouwen
-      Bushvliegen Australië
-      Voorbereiding uitzending

‘BID U MEE VOOR GEZONDHEID EN KRACHT IN 
HUN VERBLIJF OP DE BIJBELSCHOOL’ ?


