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Familie, vrienden, bekenden, 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op 
de maand december. Naast het werken 
bij Krusada hebben we de laatste week 
vrij gehad en met ons complete gezin de 
feestdagen doorgebracht en 
verjaardagen gevierd. We hebben hier 
erg van genoten! Het was heerlijk en 
mooi om op deze bijzondere dagen 
samen te zijn, maar ook lastig omdat we 
veel andere mensen mistten. 

 

Werken bij Krusada 
In december heeft Gerrit diverse klussen 
gedaan. Bijvoorbeeld het repareren van 
de hoofd electrakabel naar het 
mannencentrum en een lichtmast voor 
het volleybalveld klaargemaakt en 
geplaatst. Verder is hij voornamelijk 
bezig geweest met regelzaken rondom 
de nieuwbouw. 
Andre heeft ook een paar dagen 
geholpen. Samen met Gerrit hebben ze 
o.a. de kozijnen op het mannencentrum 
weer gangbaar gemaakt en hij heeft een 
paar airco’s een servicebeurt gegeven. 
Marion hoopt in januari te beginnen bij 
de Walk-Inn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Gast’blog (eind december) 
Het zit er al weer bijna op… Nog een 
paar dagen en Andre en ik zitten weer in 
het koude Nederland. Ik had het eigenlijk 
niet erg gevonden als we het afscheid  

 
 
 
 
 

nog een poos voor ons uit konden 
schuiven, want ik wil nog helemaal niet 
naar huis. Dat ligt niet aan de mensen in 
Nederland hoor, maar het is echt heel fijn 
om hier zo samen te zijn. We hebben nog 
niet eens veel bijzondere dingen gedaan, 
maar juist de kleine, normale dingen zijn 
leuk. Ik kan nu zien wat papa en mama 
elke dag doen, ik heb gezien wat voor 
mooi werk Krusada doet, waar Petra en 
Rick naar school gaan, hoe ze hun vrije 
tijd indelen, en ik kan weer lekker met 
Thamar spelen en met Petra kletsen.  
De omgeving hier is super mooi en het 
weer is heerlijk. De zee is helder blauw 
en de meeste mensen op het eiland zijn 
heel aardig en spontaan. Dat klinkt dus 
als een sprookje… Zo heb ik deze 
vakantie eigenlijk ook wel beleefd (al 
was het natuurlijk niet voor iedereen 
altijd even makkelijk). 
Papa, Petra en ik zijn pas naar het 
centrum (Playa) geweest, hebben even 
‘gewinkeld’, wat foto’s gemaakt en een 
ijsje gegeten. Dat was heel gezellig.  
Bijna elke dag zijn we wel even naar de 
zee geweest, ook met mama en Thamar. 
Even zwemmen en snorkelen en 
natuurlijk bruin (of rood) worden.  
Mama en ik zijn allebei bijna jarig, we 
houden samen een feestje voor de 
mensen van Krusada en wat verdere 
bekenden op het eiland. Dan gaan we 
nog het nieuwjaar vieren en daarna 
moeten we toch echt onze koffers weer 
pakken. Nou, we genieten nog van deze 
dagen en tot snel! 
Groetjes van Bianca 
 

Wekerommers op visite 
In december is de familie Essenstam een 
dagje geweest. Ryan zat bij Rick in de 
klas en was met zijn ouders en broertje 
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http://www.famvankruistum.nl/berichten/wekerommers-op-visite/
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op vakantie op Curaçao. Ze hebben leuk 
met elkaar gespeeld en gezwommen.  
 
 

 
 
 
 
 

Kerst op Bonaire 
Vóór Sinterklaas zie je hier al kerstbomen 
uit de grond schieten. Net als de 
versieringen. Ruim op tijd dus. 
Voor ons als gezin was het best wennen. 
De kinderen voor het eerst op een niet-
christelijke school. Dus geen kerstviering 
zoals wij die in Wekerom kennen en geen 
kerstfeest van zondagsschool of club.  
Ook de temperatuur werkt niet echt 
mee. Hoewel kerst niets met het weer te 
maken heeft, is het toch best vreemd om 
in je korte broek en t-shirt richting de 
kerstdagen te gaan. 
In de kerk wordt gelukkig wel aandacht 
aan de geboorte van Christus gegeven. 
Op de 4 adventszondagen wordt aan het 
begin van de dienst een adventskaars 
aangestoken, elke week één meer. En 
ook de diensten gaan net als in Wekerom 
over verwachten, advent dus. De 
kerkelijke kerstvieringen zijn wel anders 
ingedeeld: een viering op kerstavond en 
een viering op kerstmorgen. Bij Krusada 
werd de kersttijd ook zichtbaar. O.a. 
versieringen in de gebouwen en de 
muziektent en oefenen met ons 
personeelskoortje voor een 
kerstuitvoering in het bejaardenhuis. 
Heel bijzonder is het dat bedrijven een 
bijdrage doen aan stichtingen om kerst 
te kunnen vieren (zoals bij ons voor 
Koninginnedag). Het ene bedrijf geeft 
wat geld, het andere sponsort in natura 
en zo kunnen we naast de blijde 
boodschap van de geboorte van Jezus 
onze gasten met hun familie ook een 
heerlijk buffet aanbieden. Eerste 
kerstdag ’s middags was de viering bij 

Krusada, met aansluitend het 
gesponsorde buffet. Gelukkig draait 
kerst hier ook om de geboorte van Gods 
Zoon. En ook hier klinken de oude 
woorden, eens door Jesaja uitgesproken: 
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon 
is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op Zijn schouder. En men noemt Zijn 
Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst’. 
Als gezin hebben we eerste kerstdag de 
kerstfeestviering van de clubs en 
zondagsschool in Wekerom live 
meegeluisterd. We genoten van de 
bekende stemmen en hebben lekker 
meegezongen en -geluisterd. Fijn om aan 
het einde de warme woorden van Jan te 
horen en jullie gebed voor ons. Dat deed 
ons echt wat! 
Tweede kerstdag hebben we de preek 
van Ds. M. Maas nageluisterd. Wat een 
bekende stem en stijl van preken… 
Terugkijkend op onze kerst op Bonaire, 
denken we dat het niet zoveel uitmaakt 
waar je bent en of het nu warm of koud 
is. Als de geboorte van Gods Zoon maar 
centraal staat, anders spreken we 
terecht van kerstMIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Overhandiging opbrengst collecte 
Bij de kerstfeestviering van de 
zondagsschool en het jeugdwerk van de 
Hervormde Gemeente in Wekerom is 
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gecollecteerd voor Krusada De 
opbrengst was het mooie bedrag van 
€663,26! Bianca heeft tijdens de 
kerstviering op Bonaire een cheque 
overhandigd aan de directeur van 
Krusada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tijd samen in beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder op onze site o.a.: 

 Stormmmm 

 Super gezellig sint party 

 Surfen en meer 

 We zijn weer compleet 

 Toeristen 

 Verjaardag Marion 

 Hoeraaa Bianca 18 
 

TOV!-actieavond 
Op vrijdagavond 24 januari 2014 
organiseert de jeugd van de TOV! een 
actieavond. Van 18.00-21.00 uur bent u 
van harte welkom in Elim. U kunt hier 
terecht voor een lekkere maaltijd, een 
hapje en een drankje. Verder zijn er 
diverse activiteiten zoals een 
huifkartocht, verkoping van brocante 
artikelen, talentenveiling, enz. De 
opbrengst van deze avond is voor 
Krusada. Wilt u deze datum alvast 
noteren in uw agenda? Graag tot dan!  
De TOV! jeugd 
 

Wilt u bidden voor… 

 Marion die aan het werk gaat bij de 
Walk-Inn. 

 Ons gezin nu we weer uit elkaar zijn. 

 De cliënten van Krusada. 

 Verslaafden die de weg naar Krusada 
nog niet hebben gevonden.  

 Gerrit z’n ouders, oom en tante die 
op bezoek komen.  

 

Wilt u danken voor… 

 De tijd die we als gezin samen waren. 

 De goed verlopen feestdagen (kerst, 
oud & nieuw, verjaardagen) die 
achter ons liggen. 

 De ontmoetingen die er waren. 

 Dat we redelijk goed met de warmte 
om kunnen gaan.  

http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/stormmmm/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/super-gezellige-sint-party/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/surfen-en-meer/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/we-zijn-weer-compleet/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/toeristen/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/verjaardag-marion/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/hoeraaa-bianca-18/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/tov-is-creatief-bezig-geweest/

