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We leven in een bijzondere tijd. Plannen worden in de war gegooid 
en dingen gaan totaal anders dan verwacht. De één heeft het ontzet-
tend druk en de ander heeft juist meer tijd over, omdat zijn/haar werk 
niet uitgevoerd kan worden. Ik geloof dat dit de tijd is om op te staan 
en het aangezicht van God de Vader te zoeken. Juist nu er aan ons 
fundament geschud wordt en we gedwongen worden om ons leven 
anders te leven, kunnen we des te meer van betekenis zijn. Juist nu is 
het zo belangrijk om Gods aangezicht te zoeken en te vragen: ‘Heer, 
wat kan ik op dit moment betekenen?’. Wellicht is het in praktische 
zin of misschien geeft deze vraag wel een hernieuwing van een veel 
eerder verlangen om een weg met God in te slaan. Je ziet in het Oude 
Testament dat Nehemia en Ezra ‘hun hart richtten op de Heer om Zijn 
aangezicht te zoeken’. Laten wij dat ook doen en vragen waar we onze 
tijd mogen inzetten. Nederland heeft ons nodig!

… Suriname 5x groter is 
dan Nederland en een 
kleine 600.000 inwoners 
heeft, waarvan de helft 
in Paramaribo woont?

… Suriname één van de 
bosrijkste landen ter 
wereld is? Ongeveer 
80% bestaat uit tropisch 
regenwoud.

… Nederland in 1647 
het huidige New York 
(destijds Nieuw Amster-
dam) heeft geruild met 
de Engelsen voor Suri-
name?

wist je dat?

richt je hart op god 
EN ZOEK ZIJN AANGEZICHT!



Ook onze plannen zijn in de war gegooid. Waar we ons hadden ingesteld 
op een 6 maanden verblijf in Engeland, zijn we na 3 maanden terug. Het 
is even wennen, want we hadden een fantastische tijd op de Bijbelschool. 
Het onderwijs, de vele internationale contacten en de prachtige omgeving 
zullen we gaan missen. We kijken terug op een leerzame tijd waar we ver-
anderd zijn in onze kijk op zendingswerk en andere culturen. Zo zijn we 
bijvoorbeeld toegerust met tools om te integreren in een totaal andere 
cultuur en hen te bereiken met het Evangelie. Het is teveel om nu over uit 
te weiden, maar vraag ons gerust naar onze tijd op de Bijbelschool!

Inmiddels hebben we diverse gesprekken gevoerd met MAF en de vliegop-
leiding over onze planning en wat te doen. Zover als dat we nu kunnen kij-
ken staat onze uitzending gepland in januari 2021. Dit betekend dat we de 
komende 8 maanden ons kunnen voorbereiden. Er ontstaat nu iets meer 
tijd, doordat we eerder terug zijn van de Bijbelschool. In deze tijd willen we 
ons verder verdiepen in de leerstof van de afgelopen maanden. Ook zal 
Rutger een extra vliegtraining gaan volgen om zichzelf nog beter te trainen 
voor uitzending naar Suriname.

de voorzitter 
AAN HET WOORD

We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid en steun aan familie Bakker, die 
in opleiding zijn om voor MAF uitgezonden te worden. De verwachting is 
dat zij begin 2021 klaar zijn voor uitzending. Het is in deze periode belang-
rijk dat Rutger en Elseline steeds meer de focus leggen op de komende 
uitzending. Dat brengt minder beschikbaarheid en focus voor acties met 
zich mee en meer en meer afhankelijkheid van structurele steun en sup-
port uit de achterban. De reeds gegeven steun en ervaren support geven 
hen kracht, moed en middelen om door te gaan. En het geeft motivatie 
om structurele steun te blijven zoeken. U kunt helpen door deze nieuws-
brief aan iemand door te sturen/geven waarvan u denkt dat hij/zij dat zal  
waarderen. Of ga naar www.maf.nl/bakker en gebruik de steunbutton.

gebeds- 
EN DANKPUNTEN

- Transitie naar Nederland verliep   erg voorspoedig
- Rutger zijn vliegtraining ondanks de omstandigheden kan voortzetten
- Overzicht en rust in voorbereiding naar uitzending.
- Uitgebreide vliegtest op 8-9 juni

update 
PLANNING

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

‘HIJ DIE U ROEPT, IS GETROUW: HIJ ZAL HET OOK DOEN.’ 

Voorstellen 
TFC-LID: 

PHILIP BOERMAN 

Zou de TFC een studenten-
vereniging zijn geweest zou 

op mijn pet waarschijnlijk 
‘thesaurier’ of ‘quaestor’ 

hebben gestaan, oftewel 
penningmeester. Mijn rol is 

vooral het regelmatig meten, 
weten, spiegelen en stimule-
ren. De fondsen moeten op 
peil komen en blijven zodat 

de noodzakelijke uitgaven 
gedaan kunnen worden 

zonder dat Rutger en 
Elseline die lasten letterlijk 
en figuurlijk zelf hoeven te 

dragen.


