THuisfront

COMMISsIE

Bakker
MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?
Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Rutger & Elseline zal ondersteunen bij hun uitzending voor Mission Aviation
Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag bijstaan
op allerlei gebieden.
WAT DOET EEN THUISFRONTCOMMISSIE?
De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor familie Bakker en nauwe contacten met hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van de nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de
uitzending en de informatie uitwisseling tussen thuisgemeente en Rutger & Elseline. Ook geeft de TFC presentaties
op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Rutger & Elseline kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.
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HELPT U OOK MEE?
Rutger & Elseline zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun toekomstige uitzending voor

                   
absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie Bakker mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud
volledig afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal € 50.000 beschikbaar is in hun
steunfonds. Dit bedrag is jaarlijks nodig om de kosten voor hun uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een
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vaste toezegging te doen voor langere tijd, door het invullen en opsturen van de bijgesloten machtiging. Daarbij gaat
onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u
makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.
Tot slot: elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van de voorbereiding en uitzending van Rutger & Elseline.
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Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet, namens TFC Bakker,
Bram Verschoor
06-51380015 - tfcbakker1@gmail.com
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LIEVE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN,
Wij zijn Rutger en Elseline Bakker-Bal. Met onze
tweeling, Boaz en Sarah, maken we ons gereed om
als pilotenechtpaar uitgezonden te worden door MAF
– Mission Aviation Fellowship. Door onze nieuwsbrieven heen delen wij graag onze passie en nemen we
jou mee in onze belevenissen.
RUTGER & ELSELINE
Wij zijn op het moment van schrijven 25 jaar oud
en gezegend met een tweeling: Boaz en Sarah. We
wonen in Sliedrecht. In 2009 leerden wij elkaar
kennen en zijn in 2015 getrouwd. Rutger werkt
als Salesmedewerker op een uitzendbureau en
Elseline werkt als verkoopadviseur in een beddenspeciaalzaak. Door de tijd heen is het verlangen
gegroeid om te werken in Gods Koninkrijk. Afgelopen
februari (2018) zijn wij papa en mama geworden van
onze tweeling.

Ons leven veranderde daardoor ingrijpend en
vanaf dat moment is Elseline er in de eerste plaats
voor onze tweeling. We zijn blij en dankbaar voor de
twee gezonden kindertjes die ons zijn toevertrouwd!
Samen willen we ons in zetten voor de armen en
verdrukten. Toen we 1,5 jaar getrouwd waren viel het
foldertje van MAF door de brievenbus, daarop stond
groot ‘’piloten gezocht’’. Beiden houden we erg van
praktisch werk om zo een verschil te kunnen maken
voor onze naasten en dit foldertje sprak ons aan en
liet ons niet los. We besloten om dit voor te leggen in
gebed en God bevestigde ons meerdere malen om
de opleiding tot piloot te starten. We hebben toen
contact gezocht met MAF en zijn zo dit traject in
gegaan, waarna we eind 2017 door MAF zijn
aangenomen als pilotenechtpaar. We maken ons
gereed om over ongeveer 2 jaar (2020) uitgezonden
te worden naar een basis van MAF om van daaruit te
vliegen voor LEVEN.
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NIEMAND MAG ONBEREIKBAAR ZIJN
Regelmatig krijgen wij de vraag waarom we ons luxe leven in
Nederland achter willen laten. Laten we eerlijk zijn, ook voor ons
is deze stap als jong gezin heel spannend. Maar wij geloven dat
God ons deze rijkdom geeft om uit te delen aan onze naasten.
Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die lijden
onder armoede, slavernij of onbereikbaar zijn. Juist voor deze
mensen willen wij ons inzetten. Wij zien geld en materialisme niet
         
mag leren uit te delen. Van jezelf te delen, dat is wat we willen
leren en doen in afhankelijkheid van God. MAF vervult hier een hele
belangrijke rol in. Zij zijn het vervoermiddel voor ruim 1000
hulporganisaties in de armste landen, zowel christelijk als
niet-christelijk. Ieder mens is waardevol, geliefd en bedoeld! God
wil iedereen bereiken met Zijn Liefde. Daarom mag niemand
onbereikbaar zijn! Om dat te doen geven wij ons bestaan in
Nederland op om fulltime te gaan dienen.
PLANNING
In vertrouwen en afhankelijkheid willen we als gezin deze stap
zetten. We zijn ons ervan bewust dat God de Vader met ons gaat
en dat Hij ons zo zal sturen, zodat Zijn wil wordt gedaan. Op dit
moment is Rutger zijn vliegervaring aan het opbouwen. Naast
zijn werk volgt hij in de avonduren de theoriestudie (ATPL) om
zijn commerciële brevet straks te halen. Volgend jaar zomer zal
hij stoppen met werken om zich fulltime te concentreren op de
laatste onderdelen van de opleiding. In deze periode zal hij zijn
instrument- en nightrating behalen.
Begin 2020 hopen we de Bijbelschool ‘’All Nations’’ te gaan volgen
in Engeland. Als gezin zullen we ongeveer 3 maanden in Engeland
verblijven. Op de Bijbelschool zullen we veel leren over het leven
in een andere cultuur en het omgaan met de moeilijke omstandigheden in een land.
Onze bestemming is nu nog niet bekend, maar dat zal de
komende periode samen met MAF duidelijk worden en uiteraard
houden we je daarvan graag op de hoogte.

Stap je aan boord?
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/spreadyourwings
www.facebook.com/spreadyourwings

WWW.FLYINGBAKKER.NL

WIL JE VOOR ONS EN ONZE
MISSIE BIDDEN? GEBED IS
KRACHTIG EN ONMISBAAR!
ZOU JE ONS FINANCIEEL
WILLEN STEUNEN? WIJ
KOMEN JE GRAAG VERTELLEN
OVER ONZE MISSIE EN HOE JE
DEEL KUNT GAAN UITMAKEN
VAN ONZE GEZAMELIJKE
MISSIE.
STEUNFONDSREKENING:
NL48RABO0124597823
T.N.V. MAF NEDERLAND
O.V.V. STEUNFONDS BAKKER

www.flyingbakker.nl

KIJK ONS FILMPJE VIA
DE QR-CODE EN
VLIEG MEE MET ONS
OP AVONTUUR!

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 Thuisfrontcommissie 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.
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