
 

 
 

 



    Willemijn  Annelien  Willem  Anke  Ruud  Willem  



"He is no fool who gives what he cannot

keep, to gain that which he cannot lose."

Jim Elliot 

Deze quote ligt dichtbij Lucas 9:24 en hij

inspireert ons om ons leven te delen.

Geen wet, geen "voor wat hoort wat",

maar een diepe overtuiging dat we

geschapen zijn om in vertrouwen te

leven van wat God ons geeft. 

ready for take-off?
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Lieve familie, vrienden en bekenden, 

In oktober 2017 zijn wij geselecteerd door Mission Aviation Fellowship (MAF)  

als pilotenechtpaar in voorbereiding op uitzending. Natuurlijk zijn we hier 

ontzettend enthousiast over en willen we graag de ins en outs delen. 

Laat je inspireren en help ons om hoop te brengen waar geen hoop meer is!  

Even voorstellen...  

De eerste vraag aan Leanne is vaak: wat ga jij doen? Daarom iets over haar werk,

want Leanne (25 jaar) begeleidt en coacht jongeren om los te komen uit

verslaving en / of psychische problemen. Dit werk is haar op het lijf geschreven

en ze hoopt er tijdens de uitzending ook mee aan de slag te kunnen gaan.  

Jaap (29 jaar) gaat voor MAF werken als piloot en werkt nu als Supply Chain

Projectmanager bij een fabrikant van voorgeïsoleerde leidingsystemen voor

warmte en koude toepassingen.  

Wat drijft ons om straks alles achter  

ons te laten? We vertellen je ons  

persoonlijke verhaal in een filmpje op  

onze site (zie rechts de QR code).  

Get your faith off the ground

Hele bevolkingsgroepen zijn afgesloten van de buitenwereld. Denk aan Zuid-

Soedan. Een land verscheurd door oorlog, 2 miljoen mensen op de vlucht en

honderdduizenden opgesloten in vluchtelingenkampen. MAF zet zich in om juist

die mensen bereikbaar te maken voor noodhulp en het evangelie. Met 130

vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd in zo'n 33 landen voor meer dan 1000 kerken en

(hulp)organisaties. Zowel christelijke als niet-christelijke organisaties. 

Elk mensenleven telt!! 

Dit moet je lezen
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Dank God voor Zijn aanwezigheid en alle

zegeningen die wij van Hem ontvangen; 

Dank God dat we in verwachting zijn van

een tweeling en bid voor een goede

zwangerschap; 

Bid voor wijsheid en kracht om de juiste

balans te houden in deze drukke tijd van

voorbereiding; 

Bid dat mensen om ons heen

enthousiast worden om ons te steunen. 

danken & BiddenOnze drijfveren 

Leanne: 'De droom waarover Jaap in het filmpje spreekt heb ik zeker niet vanaf

het begin gedeeld. Wel wilde ik al op jonge leeftijd dichtbij God leven en mijn

gaven inzetten om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Lange tijd heb ik gedacht

dat dit in Nederland zou zijn, maar samen met Jaap ben ik breder gaan kijken

naar Gods werk wereldwijd.  

Ik stond niet direct te springen om daar zelf in betrokken te worden, ook omdat ik

het spannend vond. In mijn zoektocht leerde ik dat het erom gaat dat we God  

vertrouwen en vervolgens Hem ook volgen in Zijn plannen voor iedere dag.  

Nu voel ik mij samen met Jaap meer dan geroepen om uitgezonden te worden

en ik kijk er naar uit! 

Voorbereidingstraject 

De voorbereiding voor een uitzending  

met MAF heeft heel wat voeten in de  

aarde. Dit traject bestaat uit: 

 - meerdere assessments; 

 - medische keuringen; 

 - gesprekken; 

 - psychologische onderzoeken;  

 - en de gehele opleiding tot beroepsvlieger.  

Bepaalde onderdelen doorlopen we samen en eind 2019 hoopt Jaap de

vliegopleiding 90% afgerond te hebben zodat we daarna voor een aantal

maanden naar een Bijbelschool in Engeland kunnen. Daar worden we in

geestelijke en praktische zin voorbereid op het leven in een andere cultuur.

Hierna zal Jaap de laatste vliegtrainingen volgen en zal ook bekend zijn naar

welk land we uitgezonden worden. De uitzending staat gepland medio 2020.  

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. 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. 
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Wil je op de hoogte blijven van alle

ontwikkelingen? Check onze website en

schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg

ons op Facebook! 

Wil je voor ons bidden? We strijden niet

'tegen vlees en bloed' zoals Paulus zegt,

daarom is het gebed onmisbaar! 

Wil je ons ook financieel steunen? Wij

komen graag vertellen over onze missie

en hoe je deel kunt gaan uitmaken van

onze (gezamenlijke!) missie. 

stap je aan boord?

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 
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