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Familie, vrienden, bekenden, 
Inmiddels zitten we hier zo’n 3 maanden. 
Ook de afgelopen maand is er weer van 
alles gepasseerd; hierover lees je verder 
in de nieuwsbrief meer. Hartelijk dank 
voor jullie blijvende meeleven en gebed.  
 
Werken bij Krusada 
Deze keer over Krusada niet zo’n positief 
verhaal.  
Half januari zijn de twee gasten die in het 
mannencentrum zaten, allebei 
vroegtijdig gestopt met hun 
behandeling. Het meest triest is dat één 
van hen de zondag daarop in de kerk een 
hartstilstand kreeg en is overleden. Heel 
onwerkelijk. Met alle collega’s willen we 
om de familie heen staan en – waar we 
dat kunnen – hun verdriet delen.  
Zoals het er nu uitziet zal er vanaf begin 
februari een nieuwe groep gasten 
starten met hun behandeling. We zijn nu 
nog het e.e.a. aan het opknappen, zodat 
alles er weer fris bij staat.  
Een nieuwe groep mannen die gelijktijdig 
start met hun behandeling zal best 
spannend worden. De eerste weken zijn 
natuurlijk super moeilijk. Voor hen is er 
dan een heel ander leven, met regels en 
afspraken die nagekomen moeten 
worden, rekening houden met anderen 
en ga zo maar door. Ook voor ons als 
medewerkers is het wennen. Nieuwe 
gasten betekent nieuwe namen, nieuwe 
gezichten, elkaar leren kennen, een band 
opbouwen zodat we in vertrouwen met 
elkaar aan de slag kunnen. Gelukkig 
mogen we dit doen in afhankelijkheid 
van God. Hij zal het doen. Door Zijn Zoon 
is er genezing mogelijk. Het is waar: 
Jezus redt. 
 

 
 
 
 
 

 
Om beter contact met de gasten te 
krijgen, zijn we met een cursus 
Papiaments begonnen. Met tien 
collega’s zitten we drie weken lang, elke 
werkdag ruim anderhalf uur in de 
schoolbanken. Voor Gerrit heel lastig, 
voor Marion gaat het gelukkig wat beter. 
In de volgende nieuwsbrief hopen we 
wat te vertellen over de bouwplannen bij 
Krusada en het werk dat Marion doet bij  
de Walk-In. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver-huizen 
Zoals het kopje hierboven al zegt, gaan 
we verhuizen. En wel van een huur- naar 
een koophuis (met hulp van Pa en Ma 
van Kruistum). Het huis waar we nu 
wonen hebben we voor een half jaar 
gehuurd, zodat we ruim de tijd hadden 
om te ontdekken hoe het hier zou gaan 
en of de plek fijn was om te wonen.  
Deze wijk heeft veel last van muggen en 
dat betekent dat we vanaf 18.00 uur de 
deuren en ramen moeten sluiten en we  
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niet meer buiten kunnen zitten. Ook 
hebben we niet veel horren, zodat er 
geen frisse wind door het huis waait. 
Daarnaast is de afstand naar school en 
werk ca. 10 km, dat is best ver vooral 
omdat we dat meerdere keren per dag 
rijden.  
Misschien vraag je je af: ‘Waarom ga je 
dan kopen? Je kunt toch ook een huis 
dichter bij school huren, waar je ook 
minder last van muggen hebt?’. Dat 
klopt, helemaal waar. Er zijn echter 
meerdere redenen voor ons. Huren is vrij 
duur waardoor onze maandlasten 
behoorlijk hoog zijn. Rente in NL is laag, 
dus het rendement ook. De dollar koers 
t.o.v. de euro is heel gunstig. En de 
huizen zijn hier relatief goedkoop op dit 
moment. Verder blijf ik (Gerrit) toch een 
beetje ondernemer en zie ik ook kansen 
om te handelen. De woning die we 
gekocht hebben heeft een 
appartementje dat we gaan verhuren 
aan een collega, dus dan hebben we iets 
inkomsten. Verder is de woning 
compleet ingericht incl. twee auto's en 
een rubberbootje. Hoewel de vraagprijs 
veel hoger was dan we konden betalen, 
zijn ze zover gezakt dat we het konden 
kopen (voor een bedrag waar je in 
Wekerom een tussenwoning voor 
koopt). Ook de koop van deze woning 
hebben we in gebed bij de Heere 
gebracht en we denken met de kennis 
die we nu hebben dat we een goede 
keus gemaakt hebben.  
 
Bezoek 
In januari zijn Pa en Ma van Kruistum en 
Ome Cor en Tante Bertha bij ons 
geweest. We hebben genoten van het 
samenzijn en het was goed om ons leven 
hier met elkaar te kunnen delen.  Op de 
site  www.bonaire2014.blogspot.nl kun je 
al hun verslagen lezen en in deze 
nieuwsbrief lees je ook hoe hun het e.e.a. 
ervaren hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk was het zover. Gelukkig een 
goede vlucht gehad. En ja hoor, daar 
stonden Gerrit en Petra ons op te 
wachten. Mekaar hartelijk omhelst. Poos 
niet gezien, dus dan weet je het wel. In de 
Ford gestapt en op weg naar de rest van 
de familie. Marion en Thamar geknuffeld 
en Rick uit zijn bed geplukt. De koffers 
open en cadeautjes gegeven. Allemaal 
weer blij. Marion had een tas met van alles 
en nog wat voor ons gekocht. Heel fijn, 
dan hadden we ´s morgens gelijk wat te 
eten. Marion, bedankt! Zeer gewaardeerd 
door ons. 
Bij Krusada een rondleiding van Gerrit 
gehad. Heel bijzonder, zoiets maken wij 
niet zo vaak mee. Maar ja, dan zegt Gerrit: 
‘willen jullie hier ook vrijwilligers werk 
doen’? ‘Natuurlijk’ zeiden wij. Bertha de 
dieven uit de tomatenplanten gehaald. 
Ikzelf tomaten geplukt, onkruid gewied en 
gelijk op Thamar gepast. 
Af en toe Petra en Rick van school 
gehaald. Dan bij Marion gegeten en bij het 

http://www.bonaire2014.blogspot.nl/
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resort in het zwembad geweest. Wezen 
shoppen met Marion, Petra en Thamar. 
Ook zijn we met zijn allen lekker in de zee 
geweest. Rick heeft mij snorkelen geleerd. 
Petra en Rick hebben allebei bij ons 
gelogeerd. Thamar is mee geweest naar de 
donkey’s. Over en weer bij mekaar wezen 
eten en lekker uit eten. Zondag met hun 
mee naar de kerk geweest. Weet je ook 
hoe het daar gaat. Lands wijs, lands eer. 
Veel hebben we gezien, het hele eiland 
over gecrost. Vaak Thamar mee genomen, 
want Gerrit en Marion hadden les in 
Papiamento. Gerrit kan het al aardig, maar 
Marion toch wel ietsjes beter. 
Al met al hebben we zeer genoten. Maar 
ja, dan het afscheid. Je weet wel hoe dat 
gaat. Marion en Thamar hebben ons naar 
het vliegveld gebracht. Gerrit was al naar 
zijn werk en Petra en Rick al naar school. 
Mocht de Heere jullie goed en nabij zijn in 
al jullie werkzaamheden.  
R&AKr 
 

Beste mensen van Krusada, 
Dank voor de hartelijke ontvangst met 
koffie en koek. Gerrit heeft ons alle 
werkzaamheden laten zien. Zoals de 
strandstoelen die opgeknapt worden, 
ijzeren containers die gerepareerd 
worden. Alles ziet er netjes uit. De kippen 
lopen gezellig rond met de geiten. Ook het 
greenhouse hebben we gezien. Drie flinke 
kassen. Niet met glas maar met gaas. Als 
het regent worden de planten lekker nat. 
Een week later zijn we gaan helpen in het 
greenhouse. Tomaten de dieven uithalen. 
Een mooi werkje, ook nog onkruid gewied. 
En dat bij dertig graden. Gelukkig regende 
het ook nog even. Een paar dagen later 
werd er gevraagd of de vrijwilligers nog 
een uurtje over hadden. Met plezier 
hebben we ongeveer vijftig  
tomatenplantjes met touwtjes 
opgebonden. Een warm werkje was dat, 
maar met liefde gedaan. Er wordt goed 
werk verricht. Ze hebben grote plannen.  

Cor heeft met Arend een raam opgeknapt. 
Pur en kit rijkelijk gebruikt. De volgende 
dag alles afgemaakt. Weer netjes 
opgeleverd. Ook zijn we bij de 
weeksluiting geweest in de mooie 
muziektent. Anderhalf uur zang met 
gitaar en meditatie. Bij een temperatuur 
van achtentwintig graden en een lekker 
windje. Met medewerkers, bewoners en 
gasten. Wij wensen alle medewerkers en 
diegene die hulp vragen, Gods onmisbare 
zegen toe. 
B&CBr 
 
Misschien...  
… wil je graag iets weten over Bonaire, 
Krusada, verslaving of wat anders, maar 
is het nog niet aan de orde geweest in de 
nieuwsbrieven of op de website. Je kunt 
je vraag/vragen gerust mailen naar 
tfc@famvankruistum.nl of doorgeven 
aan iemand van de thuisfrontcommissie  
We proberen er dan in een volgende 
nieuwsbrief aandacht aan besteden. 
 
TOV!-actieavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijdag 24 januari hebben de tieners van 
de TOV! in en om Elim een actie-avond 
georganiseerd. Voor de kinderen was er  
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een huifkartocht, poppenkast, 
schminkhoek, cupcake versieren en 
ponyrijden. Bij de talentenveiling werd 
volop geboden voor oppassen, 
tuinonderhoud, huis schoonmaken, hond 
uitlaten of boodschappen doen. De 
vrouwen kunnen hun huis weer mooi 
maken met gedecoreerde takken, 
wekflessen, hartjes, armbandjes, 
vogelhuisjes, etc. De mannen hebben 
gestreden om hun kracht en slimheid bij 
de quiz, het touwtrekken, 
spijkerbroekhangen en autotrek. Mensen  
konden genieten van het prachtige 
muzikale talent. Er was een heuse 
fotostudio. En natuurlijk werd ook aan de 
inwendige mens gedacht: erwtensoep, 
broodje worst, vette hap, etc.  
Kortom: teveel om op te noemen! 
Deze mooie avond heeft het prachtige 
bedrag van 1250 euro opgebracht, 
bestemd voor Krusada! Iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen willen we heel 
hartelijk danken! Klik hier voor alle foto’s.  
 
Vanuit TFC 
D.V. zaterdag 22 februari viert Thamar 
haar 2e verjaardag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wilt u bidden voor… 
… de nieuwe gasten, dat ze kracht 
krijgen om de behandelingen vol te 
houden. 
… wijsheid in het omgaan met 
collega’s en nieuwe gasten. 
… doorzettingsvermogen bij het 
leren van Papiaments. 
… onze nieuwe AT-medewerker die 
het beheer van de greenhouses op 
zich neemt.  
 

Wilt u danken voor… 
 … de fijne tijd die we met Pa en Ma 
van Kruistum en Ome Cor en Tante 
Bertha hebben gehad.  
… de mooie plek waar we mogen 
gaan wonen.  
… de TOV!-actieavond waar tieners 
zich hebben ingezet voor mensen 
aan de rand van de samenleving.  
… de kracht die we krijgen om ons 
werk hier te doen, ondanks dat het 
niet altijd even makkelijk is.  
… Gods hand in alles wat er gebeurt, 
Hij is er altijd! 

http://www.tov.hervormdwekerom.nl/2014/01/25/1250-euro-voor-krusada/

