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Familie, vrienden, bekenden, 
 

Ontmoeten.  Zo kunnen we onze zes weken in Wekerom wel omschrijven.  
Ontmoeten op Schiphol, in Wekerom, Harskamp, Driebergen, Amsterdam en zo kunnen 
we nog wel even doorgaan. Dankbaar zijn we ervoor. Dankbaar dat we jou gesproken 

hebben. Live, via mail, telefoon, deze nieuwsbrief, facebook, app, enz. Mooi om te 
vertellen over ons werk bij Krusada, wat we nog meer doen op Bonaire en hoe het met 
ons gaat. Heerlijk om met zoveel mensen bij te praten en om te horen hoe er met ons 

meegeleefd wordt. 
Als deze nieuwsbrief verschijnt, zijn we weer op Bonaire met Petra, Rick en Thamar.  

Andre en Bianca blijven de komende vijf maanden samen in ons huis in Wekerom. Het is 
goed dat we weer verder mogen met ons werk. De komende vijf maanden willen we de 

projecten afronden waar we mee bezig zijn: de bouw van de hal en woningen en 
daarnaast de kleinere projecten zoals het ICT-project. Helaas is het ook wel wat lastig om 

alles in NL weer los te laten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gebed om zegen 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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