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Met grote dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen periode, wat een zegen

geeft God ons! We hebben de eerste verjaardag van Manoah en Seph gevierd en

genieten elke dag van ze. Ook de studie van Jaap en alle andere

voorbereidingen verlopen goed. Het wordt natuurlijk steeds concreter. 

 

Er zijn meerdere landen waar piloten nodig zijn, maar recent heeft MAF ons een

voorstel voor een specifiek land gedaan om in te gaan wonen en werken. Wij

hadden zelf nog geen duidelijke voorkeur voor een land en staan open voor waar

God ons wil leiden. Om een besluit te kunnen maken, zijn we bijvoorbeeld bij twee

pilotenechtparen op de koffie geweest om uit eerste hand te horen hoe ze daar als

gezin hebben gewoond en gewerkt. Zowel voor MAF als voor ons is het

belangrijkste dat God ons leidt en bevestigt. Een mooi proces!

 

Vol vertrouwen

Over ruim een jaar staat de daadwerkelijke uitzending gepland. Dit maakt ons

dankbaar en enthousiast. We kijken er naar uit om in vervulling te zien gaan

waarvoor we zijn geroepen. Aan de andere kant is moeilijk dat het moment steeds

dichterbij komt waarop we onze lieve vrienden en familie gaan achterlaten. Als we

daaraan denken vinden we dit lastig, maar tegelijkertijd ervaren we bemoediging

omdat God erbij is en Hij ons helpt. Door de kracht die in ons werkt is Hij bij machte

oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. In dat vertrouwen willen wij

gaan naar de uitersten van de aarde!

 

 

Uitzending dichterbij bijbelschool
Nog maar een klein half jaar en dan hopen

we voor minimaal drie maanden op de

Bijbelschool All Nations in Engeland te

verblijven. Dit is een open universiteit waar

“missie” centraal staat in iedere studie. All

Nations wordt door MAF aanbevolen

omdat ze een zeer goede training hebben

ter voorbereiding op het wonen en

werken in een andere cultuur. 

 

Op 6 mei zijn wij naar een open dag

geweest om een beter beeld te krijgen

van wat ons te wachten staat. We zijn erg

blij dat we dit hebben gedaan, want het

heeft ons erg enthousiast gemaakt. We

maakten kennis met de docenten, kregen

een rondleiding over het terrein en

hebben een gedetailleerd beeld gekregen

van het programma. Het wordt voor ons

de eerste periode als gezin in een

internationale community. We zien dit als

een unieke mogelijkheid om ons goed

voor te bereiden op de uitzending.

door jaap &  leanne door jaap &  Leanne

Aan Hem di� do�� de k�a�h� di� in on� we��t bi� ma��t�
is on����ig ve�� me�� te do�� da� wi� v�a��n of de���n,

a�n Hem ko�� de e�r to�, in de ke�� en in Ch�i�t��
Jez��, to� in al�� ge����ti��, to� in al�� e��wi����d. Ame�!  

-Efe��ër� 3:20,21.

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.

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

studie-update

We willen graag wat meer delen over de studie van Jaap. Wie niet bekend is met de

luchtvaartsector zal weinig opmaken uit alle afkortingen die in deze wereld worden

gebruikt, dus dat blijft u bespaard. Heel eenvoudig gezegd moet Jaap net als bij het

behalen van een autorijbewijs eerst zijn theorie op zak hebben voordat hij de

praktijkexamens mag afleggen. In 2017 heeft Jaap zijn privébrevet al behaald, maar

voor MAF is een commercieel brevet nodig. Dit brevet is gelijk aan het brevet van een

piloot in de burgerluchtvaart, alleen de praktijkopleiding die Jaap krijgt is volledig

toegespitst op het werk van MAF. Geen kilometers geasfalteerde landingsbaan

waarbij nagenoeg alles geautomatiseerd is, maar een korte onverharde landingsbaan

in de jungle op een berghelling bijvoorbeeld.

 

Theorievakken en examens

Er zijn in totaal 14 theorievakken. Vakken als luchtvaartwetgeving, (radio)navigatie,

vluchtplanning, vliegtuigsystemen, instrumenten, communicatie en aerodynamica.

Ook een heel interessant vak is “human performance and limitations”. Ken de werking

en de risico’s van bepaalde zintuigen en organen die cruciaal zijn voor een piloot.

Denk ook aan besluitvormingsprocessen en psychologische effecten in situaties waar

je als piloot bijvoorbeeld samenwerkt met een copiloot. Al met al een hele boeiende

studie! In april zijn de eerste 7 examens afgelegd, waarvan de 5 moeilijkste vakken

zijn behaald. Er zat bijvoorbeeld een vak tussen waar Jaap 74,6% voor scoorde, maar

de minimaal vereiste score per vak is 75%. Jammer van de herkansing, maar dat gaat

wel goed komen. In juli volgen examens van de volgende 7 vakken met daarna de

herkansingen uit beide rondes. Vanaf half augustus tot het einde van het jaar volgt

het praktijkgedeelte en dan zijn alle papieren op zak. Nog even te gaan, dus er

tegenaan!

door jaap &  Leanne

Met zes brugklassen is afgelopen voorjaar actie gevoerd voor de missie van Jaap en

Leanne. Als aftrap gaf Jaap op het Wartburg College locatie Marnix een voorlichting

over het werk van  MAF en haar piloten(echtparen). De leerlingen haalden vervolgens

op allerlei creatieve manieren geld op. Als blijk van waardering mocht uit elke klas de

leerling met het hoogst ingezamelde bedrag genieten van een rondvlucht (vanaf

vliegveld Teuge) met Jaap als piloot. De gezichten op de foto (pagina 1)  zeggen

genoeg toch?!

door tfc

scholieren in actie

door jaap en Leanne

Voor verschillende mooie kansen

waardoor Jaap in de afgelopen tijd

veel vliegervaring op kon doen;

Dat we mochten vieren dat Manoah

en Seph 1 jaar zijn geworden en dat

zij gezond zijn.

Bidden

Voor goede resultaten bij de

komende theorie-examens;

Voor leiding en bevestiging van 

     God in de keuze voor een land;

Dat we voor de periode in Engeland

een goede gastouder vinden.

Zaterdag 15 juni organiseerde TFC Putters

voor het eerste een sportieve activiteit. Er

stapten 16 wielrenners op de fiets voor een

tocht van 125 km en 25 mensen deden mee

met de recreatieve fietstocht van 25 of 40 km.

Een van de deelnemers na afloop: ‘het was

heel geslaagd en gezellig met een leuke

groep. Volgend jaar weer zo'n fietstocht met

nog meer fietsers!’ Voor de missie van Jaap

en Leanne leverde deze dag € 1000,- op.

Heel hartelijk dank fietsers en donateurs! Ook

A-Garden voor het beschikbaar stellen van

de kantine als rustpunt en Plus Valkzicht voor

de boodschappen.

danken

Sportieve dag

Bidden

door tfc

http://www.jaapenleanne.nl/

