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Familie, vrienden, bekenden, 
Op het moment dat deze nieuwsbrief 
gemaakt wordt, gebeurt er van alles in 
ons gezin en bij Krusada. Andre is op 
Bonaire om te werken bij Krusada. Met 
nog wat mannen uit NL zou hij de 
staalconstructie van de nieuwe hal 
plaatsen. Helaas heeft het containerschip 
pech en zijn de materialen nog niet op 
het eiland. Daarom vertrekt hij eerder en 
hoopt in september terug te komen. 
Gerrit is enkele dagen in NL geweest 
vanwege zakelijke problemen met de 
overname van ‘de Hofstede’. Petra is drie 
weken op vakantie in NL geweest. 
Samen zijn ze weer teruggereisd. De kids 
genieten van hun vakantie en zo nu en 
dan nemen we een dagje vrij om samen 
wat te doen. Bij Krusada gebeurt veel op 
het terrein en in de organisatie. Op onze 
website en in de volgende nieuwsbrief 
kunt u daar meer over lezen. 
 

Werkzaamheden in de kerk 

Half juli zijn we gestart met kinder- en 
tienerbijeenkomsten in de vakantie. Elke 
donderdagmiddag voor de kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar en elke 
donderdagavond voor tieners vanaf 13 
jaar. De eerste keer waren er 10 kinderen 
en 3 tieners aanwezig. Mooi om dit 
samen met andere enthousiaste 
gemeenteleden op te zetten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petra in NL 
8 juli ben ik vetrokken uit Bonaire en 9 
juli geland in NL. Ik heb samen met opa 
en oma gereisd, dus ik hoefde gelukkig 
niet alleen. De afgelopen weken heb ik 
van alles gedaan en meegemaakt: twee 
dagen school, klassenfeest, kerkdienst, 
familiebezoekjes, veel gewinkeld, 
gezwommen, zomerkamp en ga zo maar 
door.  Van dit alles heb ik super genoten. 
Ik heb ook wel weer zin om naar huis te 
gaan en om papa, mama, Rick en Thamar 
weer te zien, ik heb ze best gemist! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder op onze site o.a. 

 Zeecontainer 

 Verreiken 

 Vakantie-Werk 
 

Cartoon 
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http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/zeecontainer/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/verreiken/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/vakantie-werk/
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Wilt u bidden voor…  
(deze keer persoonlijke gebedspunten vanuit Krusada) 

 Carlos* heeft de afgelopen jaren meerdere keren een opname gehad, maar heeft 
hierin nooit echt een doorbraak gehad. Op momenten dat hij weer buiten was, is hij 
weer teruggevallen in gebruik. Hij geeft zelf aan dat hij moe is van het leven in de 
drugs en dat hij graag een verandering wil. Ons gebed hierin mag zijn dat er hierin een 
passend traject voor Carlos mag komen, maar ook dat er echt een verandering en 
doorbraak in zijn leven mag komen.  

 Ricardo* is aan het nadenken over het volgen van een dag traject bij Krusada, maar 
lijkt daarin veel twijfel te hebben waardoor hij hierin nog geen besluit durft te nemen. 
We mogen bidden dat hij hierin moed en kracht mag krijgen om deze stap te zetten 
van waaruit er ook een passend traject voor hem mag komen.  

 Met Victor* gaat het eigenlijk heel slecht. Zijn lichamelijke conditie laat echt zien dat 
zijn lichaam op is van het gebruik. Medewerkers van de walk- in motiveren hem voor 
opname. Hij heeft hierin alleen nog geen duidelijke motivatie. Het gebed voor hem 
mag zijn dat God hem het verlangen geeft om vrij te komen van zijn verslaving. Dat hij 
mag weten dat er een leven zonder zijn verslaving mogelijk is, waarin hij niet langer 
slaaf hoeft te zijn van de drugs. 

 Bobby* zit al jaren echt vast in het drugswereld en het criminele circuit. Er zijn 
momenten dat hij aangeeft dat hij wil stoppen met het gebruik maar op het moment 
dat we daarin stappen met hem willen zetten laat hij het afweten. Hij lijkt hierin 
getrokken te worden door de duisternis. Gebed voor kracht en moed om te breken 
met het leven wat hij nu leidt. Gebed voor een doorbraak in zijn leven. Gebed dat hij 
op de goede weg mag komen.   

 Veronica* is illegaal Bonaire en is voortdurend voor alles en iedereen op de vlucht. 
Ons gebed voor haar mag zijn dat God de controle neemt over haar situatie. Of God 
deuren wil openen zodat zij de hulp kan krijgen die zijn nodig heeft. Daarnaast ook of 
God zich aan haar wil openbaren als een God van liefde. Zij heeft het gevoel dat alles 
in haar leven misgaat maar dat ze hierin mag weten dat God haar aanvaard zoals ze is. 
Dat God genezing en herstel zal brengen in haar wonden.  

 Greta* is nu al gedurende vier jaar een vaste bezoeker van de Walk-in. Ik zou willen 
vragen of we in geloof voor Greta kunnen gaan bidden. Ik geloof dat er een betere 
toekomst voor haar is waarin ze weer een onafhankelijke vrouw mag worden en ook 
genezing en herstel zal ontvangen in alle pijn en wonden die zij met zich meedraagt.  

 Klazien* heeft al langere tijd een cocaïneverslaving en dit heeft invloed op haar hele  
functioneren. Zij ervaart veel eenzaamheid in haar leven en op momenten dat zij dit 
ervaart gaat zij gebruiken om deze pijn te verdoven. We mogen bidden voor een 
verandering in haar situatie maar ook dat God de leegtes in haar leven zal opvullen 
met Zijn liefde. Dat ze hierin tot overgave mag komen tot God.  

 Swen* heeft al vele malen een behandeling gevolgd bij Krusada en zit al jaren vast in 
zijn cocaïne verslaving. Swen zelf lijkt zich hierbij neergelegd te hebben. We mogen 
bidden voor een blijvende doorbraak en verandering in zijn leven. Voor nieuwe hoop 
en kracht om te kiezen voor een verslavingsvrij leven.  
(*:bovenstaande namen van de personen zijn gewijzigd i.v.m. de privage) 

 


