
Tijdens het vliegkamp Terrein vliegen in 

Duitsland nam Jaap zijn camera mee.  

Dat leverde leuke beelden op. Het 

filmpje dat hij er vervolgens van maakte 

geeft een mooi inkijkje in hoe er 

getraind wordt door de piloten in 

opleiding. 

Video Vliegkamp 

online
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JAAP EN LEANNE
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Lieve familie, vrienden en bekenden, het is erg fijn om te kunnen vertellen dat het 

goed met ons gaat! Leanne houdt zich nu voornamelijk bezig met de zorg voor 

Manoah en Seph en hoopt eind december weer te beginnen met werken bij De 

Hoop. De eerste maanden was het zorgen voor de jongens behoorlijk intensief. 

Gelukkig hebben wij nu goed onze draai gevonden en gaat alles wat gemakkelijker. 

De jongens zijn erg vrolijk, groeien en ontwikkelen zich goed. Alleen maar redenen 

om te genieten en dankbaar te zijn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbaar zijn we ook voor de mooie benefietavond die we hebben gehouden in 

september in Bonfire, Dordrecht. Er was veel belangstelling en we vonden het fijn 

om jullie mee te nemen in ons verhaal en motivatie om uitgezonden te worden. 

Leanne heeft op deze avond onder andere gedeeld dat Spreuken 3 vers 5 een 

belangrijke plek inneemt in de voorbereiding op uitzending voor MAF. Jaap heeft 

met andere muzikanten de avond geleid en tussendoor wat van zijn motivatie 

verteld. Erg geslaagd, wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

 

 

Hoe het met ons gaat

 

 

 

'Vertrouw op de HEER met heel je hart, 
steun niet op je eigen inzicht ’ - Spreuken 3:5

http://www.jaapenleanne.nl/
https://vimeo.com/302710539
https://www.jaapenleanne.nl/
https://vimeo.com/302710539
https://www.jaapenleanne.nl/


De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden 

van de ervaringen van de familie Putters. 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 Jaap en Leanne als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/internationale-staf/jaap-leanne-putters. 

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 Putters gaat.

Wist u dat u meer kunt geven met een 
schenkingsovereenkomst?  
Een schenkingsovereenkomst is namelijk 
100% aftrekbaar. Dit kan voor u 
aantrekkelijk zijn wanneer u Jaap en 
Leanne structureel financieel ondersteunt.
 
Het instapbedrag is 200 euro per jaar of 
15,- per maand voor minimaal 5 jaar. 
Meer informatie over zo'n 
schenkingsovereenkomst? Neem contact 
op met onze penningmeester Aart van 
Andel via aartvanandel@hotmail.com. 

TIP VANUIT DE TFC

www.jaapenleanne.nl

www.facebook.com/jaapenleanne.nl

www.instagram.com/jaapenleanne.nl

Steunfondsrekening: NL37ABNA0540502227

t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Putters

BESTEL DIT JAAR UW OLIEBOLLEN BIJ THUISFRONTTEAM PUTTERS! bestelling doorgeven: oliebollenactie@jaapenleanne.nl 

De wijnactie is afgerond en het resultaat mag er zijn: 204 dozen wijn zijn verkocht. 

Dit betekent een mooie opbrengst van ruim €2200,-. Wat ons betreft een zeer 

geslaagde actie en wie weet volgend jaar weer. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

BEDANKT NAMENS DE thuisfrontcommissie

Leanne over Jaap z'n studie: 'Nu het met de jongens zo goed gaat heeft Jaap 

ook meer tijd en ruimte om zich, naast het werk, weer te richten op de studie. 

Op de vrijdagen studeert hij voor de Airline Transport Pilot License (ATPL) en hij 

heeft ook alweer een aantal keer gevlogen, waaronder een nachttraining (zie 

de beelden hiervan op onze website). Gelukkig heb ik lieve ouders die mij bij de 

afwezigheid van Jaap helpen met de jongens! Het idee dat hij in de nacht ook 

solo zou vliegen vond ik maar niks, maar voor hem was het een hele mooie en 

leerzame ervaring en hij heeft de Night Rating nu op zak!'

Solo vliegen Danken & Bidden
Danken dat het erg goed gaat met de 
jongens en dat wij onze draai als gezin 
ook hebben gevonden.
Danken dat Jaap de Night Rating heeft 
gehaald en hij verder kan met de studie.
Bidden dat we visie mogen krijgen voor 
een gebied of deel van de 
wereldbevolking waar we mogen 
beginnen met werken.

Oliebollenactie
Wij hebben de smaak te pakken en doen er dit jaar nog 
een oliebollenactie achteraan. De oliebollen worden vers 
voor u gebakken op oudjaarsdag. 
Bestellen: vóór 28 december via 
oliebollenactie@jaapenleanne.nl of bel 06-53346805 
(tussen 19:00 - 21:00 uur)
Prijzen:  € 1,- per stuk, 5 voor €4,50 en 10 voor €8,- 
uiteraard met en zonder krenten.
Bestelling ophalen: maandag 31 december kunt u uw 
bestelling tussen 09:00 - 13:00 uur ophalen,  Reeweg 
Oost 223. Graag horen we vooraf in welk tijdsblok (van 
één uur, bijv.. 09:00 – 10:00 uur)  u uw oliebollen komt 
ophalen. Slecht ter been? Bezorging mogelijk.
Betaling: contant bij ophalen. 

Gezegend Kerstfeest 
alle goeds voor 2019!
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