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‘En, weten jullie dan ook naar welk land jullie gaan?’ In de afgelopen jaren is dit

een van de meest gestelde vragen. Ons antwoord was vaak iets als: ‘Nee, dat

weten we nu nog niet. Er wordt gekeken waar piloten nodig zijn en wat past bij

Jaap als piloot, maar ook bij ons als gezin. Als we een roeping voor een bepaald

land ervaren dan wordt daarnaar gekeken. Het gaat in ieder geval wel echt in

overleg met ons.’ Als we deze vraag nu weer gesteld krijgen zullen wij

enthousiast reageren met: ‘Ja, we hopen uitgezonden te worden naar Papua,

Indonesië!’. 

 

De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de uitzending in een

stroomversnelling geraakt, vooral omdat MAF begin dit jaar dus heeft gevraagd of

we naar Papua willen gaan. Wij hadden geen roeping voor een specifiek land en

kregen ruim de tijd om naar een antwoord op zoek te gaan. We hebben het bij God

neergelegd en ons verder verdiept in het land, in het werk wat MAF doet en we

hebben o.a. gesproken met twee gezinnen die (recent) in Papua voor MAF hebben

gewerkt en gewoond. Ons enthousiasme laaide op en we raakten bewogen met het

land en de nood die er is.
 
Verlangend

In deze zoektocht realiseerden 

we ons opnieuw hoe bijzonder 

het leven met God is. Dat we 

een levende God dienen en 

dat we ervaren dat Hij ons vrij 

maakt en leven geeft in over-

vloed. Dat niets ons kan 

scheiden van Zijn liefde en dat 

we van Hem zijn gaan houden. 

Dat we Zijn liefde kunnen ontvangen en uitdelen. Wat maakt dit alles ons

verlangend naar meer van Hem! We hebben het antwoord ontvangen en willen

graag naar Papua uitgezonden worden. Een besluit waar we diepe rust over hebben

en waardoor we er natuurlijk erg naar uitzien!

 

een nieuw seizoen Vlieguren maken
In de afgelopen maanden heeft Jaap veel

energie in de vliegopleiding gestoken met

goede resultaten als gevolg! Van alle

theorievakken (14 in totaal) hoeft hij alleen

voor het laatste vak nog examen af te

leggen. Daarna ligt de focus tot het einde

van dit jaar op het behalen van de

praktijkexamens. De agenda zit vol, maar

het ziet er naar uit dat alles volgens plan

gaat lukken.

 

Extra vliegtraining

Zoals we op verschillende plekken al

hebben toegelicht is er extra vliegtraining

nodig voordat we naar Papua gaan. Papua

is ongeveer het moeilijkste vliegland ter

wereld. Dit betekent dat Jaap na de

Bijbelschool waarschijnlijk training krijgt

en vlieguren gaat maken op Teuge. We

verwachten dat dit minimaal een half jaar

in beslag zal nemen en dat we daarom in

het eerste half jaar van 2021 kunnen

vertrekken naar Indonesië. 

We proberen deze extra training zo

efficiënt mogelijk te plannen. Aan die

plannen wordt op dit moment gewerkt

dus we weten nog niet precies hoe dit zal

verlopen. We houden u op de hoogte!

door jAAP &  jleanne

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

Kleine introductie papua

Nieuw-Guinea is de benaming voor het eiland waar we naartoe gaan. Een eiland dat

grotendeels bestaat uit tropisch regenwoud met een schatrijke flora en fauna. De

oorspronkelijke bevolking van het land leeft in stammen die samen ruim 800

verschillende talen spreken, van de 6800 talen wereldwijd. Staatkundig gezien is het

eiland opgedeeld in twee delen. Het westelijke deel hoort bij Indonesië en heeft de

twee provincies West-Papua en Papua (samen ±13 keer groter dan Nederland). Het

oostelijke deel is een onafhankelijk land en heet Papua Nieuw-Guinea. Wij gaan naar

het westelijke, Indonesische deel van het eiland. Dit deel was tot 1962 een kolonie

van Nederland, maar Amerikanen en Nederlanders hebben eigenlijk pas rond de

tweede wereldoorlog serieus voet aan land gezet. Op wat kustgebieden na was het

eiland voor het grootste deel onbereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel onbereikten veel nood

Na 1962 hebben veel veranderingen

plaatsgevonden en zijn veel Indonesiërs

op Papua komen wonen vanwege de 

overbevolking in andere delen van 

Indonesië. Inmiddels wonen er meer 

Indonesiërs dan oorspronkelijke 

Papua’s waarbij de laatste groep 

voornamelijk in de binnenlanden woont. 

Papua is het minst ontwikkelde deel van

Indonesië. Onderwijs en gezondheidszorg zijn zeer slecht of afwezig, daarom wordt

er veel opbouwend werk verricht door zendings- en ontwikkelingsorganisaties. Er

wordt al decennialang zendingswerk verricht, maar er zijn nog steeds veel mensen

onbereikt en op geestelijk vlak is er nog steeds veel nood. Alles bij elkaar betekent dit

dat er ook veel vraag is naar het werk van MAF. Het is voor ons natuurlijk erg fijn om

te weten dat het werk echt noodzaak is, dat het is tot opbouw van Gods Koninkrijk en

ten dienste van de lokale gemeenschap.

door jaap &  Leanne

Dit jaar organiseert TFC Putters opnieuw een

wijnactie. Er zijn weer verschillende wijnen

geselecteerd. Zo koopt u een heerlijke doos

wijn (6 flessen) voor maar €37,95 en steunt

u tegelijk de missie van Jaap en Leanne. In

de feestelijke decembermaand komt dat

mooi uit.

 

Doe eenvoudig online uw bestelling via

www.jaapenleanne.nl/wijnactie. Op de site

leest u ook meer informatie over de 

wijnensoorten en over de actie. 

Let op: bestellen kan tot en met 

woensdag 30 oktober!

Dat God leidt en we door Hem echt

gezegend worden;

Dat we ons verder voor mogen

bereiden om te dienen in Papua;

Dat de ATPL-theorie bijna is afgerond

en dat de studie verder erg goed

verloopt.

Voor een goede voorbereiding op de

Bijbelschoolperiode in Engeland;

Voor een goede afronding van de

vliegopleiding dit jaar.

danken

www.jaapenleanne.nl
/wijnactie

Bidden

door tfc

Nieuwe wijnactie

http://www.jaapenleanne.nl/
http://www.jaapenleanne.nl/wijnactie
http://www.jaapenleanne.nl/wijnactie

