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Familie, vrienden, bekenden, 
Vanuit Bonaire hierbij weer een hartelijke 
groet van ons allen. Dios bendishona bo!  
 
Werkzaamheden bij Krusada 

Op dit moment bruist het bij Krusada van 
de werkzaamheden.  
Vorige week is de eerste container 
gearriveerd met spullen voor de 
nieuwbouw van de hal en de 
greenhouses. Vier andere containers 
dobberen nog op de oceaan.  
Er is ruimte gemaakt om vijf greenhouses 
te bouwen van ca. 10x50 meter waar een 
plaatselijk bedrijf groente gaat 
verbouwen. Pa Van Kruistum is samen 
met een collega bezig met het 
grondwerk voor de nieuwe greenhouses. 
Mooi dat hij op deze manier zijn steentje 
bijdraagt voor de mensen op Bonaire.  
Ook zijn we gestart met de bouw van de 
eerste Exodus-woning en verwachten 
dat die eind september opgeleverd kan 
worden. 
Naast deze drie grote projecten hebben 
we nog allerlei kleinere zaken. Zo heeft 
onlangs een team Amerikanen, die via de 
International Bible Church van Bonaire 
hier kwamen, een mooie porch 
(overkapping om uit de zon te zitten) 
gemaakt bij de Walk-In.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Werkzaamheden in de kerk 
Gerrit heeft 1 keer in de 3 á 4 weken 
dienst als ouderling. Ook heeft hij  1 keer 
in de 3 á 4 weken een vergadering. Hij is 
o.a. bezig met een website, werk in de 
gevangenis en iets aan het opzetten voor 
de jeugd. Daarnaast zingt hij in het koor 
van de kerk. 
 
Kids 
Petra heeft haar toetsweken erop zitten 
en goede cijfers gehaald. Ze heeft nu 
vakantie. Ze mag deze week haar 
rapport ophalen. 8 juli vertrekt ze voor 3 
weken naar Nederland.  
Rick heeft z’n rapport al, de juf was erg 
tevreden. Met schoolreisje hebben hij en 
z’n klasgenoten de berg Seru Largu 
beklommen en spelletjes gedaan op een 
knoek (dat is een soort boerderij van een 
familie, pretparken o.i.d. zijn hier niet).  
Deze week heeft hij z’n laatste 
schooldag. Als afsluiting gaan ze dan 
naar Sorobon-beach. Hij heeft 6 weken 
vakantie en doet dan o.a. mee aan een 
kidsweek die door zijn juf georganiseerd 
wordt met diverse uitstapjes en 
spelletjes.  
Thamar zit in de bekende ‘ik ben twee en 
ik zeg nee’ fase. Heerlijk hoe ze hier om 
ons heen hobbelt en helpt met werken. 
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http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/zeecontainer/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/zeecontainer/
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Toekomst 
Vanuit Krusada is de vraag gekomen of 
we langer willen blijven werken op 
Bonaire. We hebben deze vraag in 
beraad genomen en er met onze 
kinderen over nagedacht. Eind augustus 
willen we hier een antwoord op geven. 
Dat we dit niet zomaar kunnen doen lijkt 
ons wel duidelijk. We zoeken hierin de 
weg die God met ons wil gaan en hebben 
daar wijsheid en gebed voor nodig. 
Vooral voor onze kinderen is dit (weer) 
een ingrijpende beslissing met 
verstrekkende gevolgen. 
 
Nog een bijzonder punt 
Pa Van Kruistum houdt onze financiële 
zaken in NL bij. Het bijzondere is dat 
onze financiële ruimte nauwelijks minder 
is geworden de laatste maanden. Ook 
hierin merken we dat God voorziet! Via 
meerdere kanalen komen giften binnen 
waar we heel dankbaar voor zijn. 
 
Nog wat foto’s   
 

Verder op onze site o.a. 

 Cat in de mundi 

 Hemelvaartsdag op Bonaire 

 Bonaire door de lens van Diny en Erna 
 
Klik hier om de site van Pa en Ma Van 
Kruistum op Bonaire te bekijken. 
 
Cartoon 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Wilt u bidden voor… 

 De veranderingen bij Krusada. 

 Onze gasten die moeite hebben met 
regels e.d. 

 Ons als gezin, nu we nadenken over 
de vraag om langer te blijven en Gods 
leiding hierin.  

 
Wilt u danken voor… 

 Het vele werk dat we als 
Krusadateam mogen verzetten. 

 De hulp van mensen die tijdens hun 
vakantie komen helpen. 

 Bianca die het EH-jaar goed mocht 
afsluiten en dat we haar diploma-
uitreiking mee mochten maken.  

 Andre die volop aan het werk is. 

 Alle zegeningen die God ons geeft: 
eten, drinken, werk, kleding, gezin, 
familie, vrienden,  genade, liefde en 
ga zo maar door.  

http://www.famvankruistum.nl/berichten/cat-in-de-mundi/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/hemelvaartsdag-op-bonaire/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/bonaire-door-de-lens-van-diny-en-erna/
http://www.bonaire2014.blogspot.nl/

