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Flink aan 'T studeren

door leanne

Mooi eerste jaar

door tfc

Wat vliegt de tijd! 2019 is inmiddels alweer een eindje onderweg en het belooft

Als TFC kijken we terug op een heel mooi

een bijzonder jaar te worden. Jaap heeft gepland dit jaar 90% van de

eerste jaar. In de startfase zijn we goed

vliegopleiding af te ronden. Hij studeert tot midden zomer voor het behalen van

geholpen door de mensen van MAF NL

de ATPL (Airline Transport Pilot Licence) theorie-examens en daarna volgt de

om ons als team in te zetten voor Jaap en

praktijk van de IR (Instrument Rating) en CPL (Commercial Pilot License). Het

Leanne. Mooi om met hun beiden samen

duurt nog even, maar de uitzending komt toch snel dichterbij. Het is een

te werken zodat hun roeping, om voor

bijzonder en spannend proces om steeds een fase verder te komen in de

hulpverleningswerk te worden

voorbereidingen.
Ik roep al een tijdje: ‘Ik moet echt wat aan mijn Engels gaan doen’, want om mijzelf
goed te kunnen uiten moet er nog wat bijgespijkerd worden. Zo ben ik Engelse
boeken gaan lezen en zal ik binnenkort een online cursus volgen. Dit komt al snel
van pas want we staan ingeschreven om vanaf januari 2020 voor een aantal
maanden met ons gezin naar een bijbelschool in Engeland te gaan.
Gezegend
En hoe het met de jongens gaat? Ontzettend goed! Wat voelen wij ons gezegend
met onze (bijna) altijd lachende, leuke en lieve jongens. We vinden het bijzonder dat
ze nog niet een keer ziek zijn geweest en dat ze, ondanks hun vroeggeboorte en
het lage geboortegewicht van Seph, goed ontwikkelen en groeien. Daarnaast ben ik

uitgezonden, mogelijk wordt.
We zijn heel dankbaar voor de
enthousiaste response die we kregen op
de nieuwsbrieven en de acties van het
afgelopen jaar.
De komende tijd staat in het teken van de
verdere voorbereiding voor de uitzending.
Wij zien er naar uit om Jaap en Leanne
daarin verder te ondersteunen. Uw
suggesties en vragen zijn hartelijk
welkom! tfc@jaapenleanne.nl
Ruud Speksnijder - 06 51 18 37 92

ook weer begonnen met werken. Ik bouw het rustig aan op, maar ik heb het met de
jongeren en collega’s bij de Hoop weer erg naar mijn zin!

Wielertocht en recreatieve fietstocht - zaterdag 15 juni
Noteer zaterdag 15 juni alvast in uw agenda! TFC Putters organiseert dan samen met andere vrijwilligers een
mooie wielertocht en een recreatieve fietstocht, beide vanuit Dordrecht. Om mee te doen vragen wij een
minimale sponsorbijdrage en die gaat rechtstreeks naar de missie van familie Putters. Haal je meer dan € 500,sponsorgeld op, dan krijg je een rondvlucht cadeau! Meer informatie: www.jaapenleanne.nl en facebook.

Trainingsvlucht Engeland

door jaap

Danken

door jaap en Leanne

Onlangs maakte ik een trainingsvlucht naar Engeland samen met een medestudent
van de vliegschool. Wij zijn de opleiding tegelijk gestart en hebben zodoende

Voor de weg die God met ons gaat

samen al heel wat vlieguren gemaakt. Samen kom je verder! Dit keer vloog ik de

en om zo te dienen in Zijn Koninkrijk.

heenweg over Dordrecht en Midden Zeeland langs de kust naar Calais (FR). Daar

Dat het goed gaat met Seph en

hebben we een geplande tussenstop gemaakt om te tanken, zodat we daarna de

Manoah, we genieten.

oversteek naar Lydd (EN) konden maken.

Dat we er niet alleen voor staan, maar
dat velen om ons heen staan.

Bidden
We zijn in gesprek over de landen
waar we naar uitgezonden kunnen
worden. Een mooi proces waarin we
Gods leiding zoeken. Wilt u bidden
dat we in dit proces bevestiging
ontvangen van God?
We slapen sinds de geboorte van de
jongens slecht, omdat ze nog steeds
vaak en vroeg wakker worden. Gebed
om betere nachtrust is fijn.

Stevige wind
Vanwege een stevige zuidwestenwind duurde de heenweg een stuk langer dan de
terugweg. Calais en Lydd zijn kustplaatsen, dus ook daar stond een stevige wind
waardoor ik mijn vaardigheden voor het landen goed kon oefenen. De oversteek
naar Engeland was adembenemend! Ik ben zo hoog mogelijk gaan vliegen zodat ik

De theorie- en praktijkstudie van Jaap
zal t/m het najaar extra intensief zijn.
Wilt u bidden voor goede
studieresultaten?

bij een motorstoring op alle punten het land nog zwevend zou kunnen bereiken. Al
met al was de vliegtrip een erg leerzame ervaring en zijn de trainingsdoelen
behaald, dus op naar de volgende!

bidders gezocht

door tfc

Jaap en Leanne gaan binnenkort starten met het versturen van een maandelijkse
gebedsbrief. Daarin worden o.a. de gebedspunten uit de nieuwsbrief wat uitgebreider
toegelicht. Daarnaast worden er concrete punten genoemd waar Jaap en Leanne
gebed voor vragen.
Bent u een bidder en leeft u graag op deze manier met hen mee, dan kunt u zich
opgeven via het e-mailadres van de thuisfrontcommissie: tfc@jaapenleanne.nl.

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

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.

