istum
Familie, vrienden, bekenden,
Hoe beginnen we onze laatste
nieuwsbrief…? Pffff... Na ruim een uur
nog geen letter getypt.
We
zitten
midden
in
onze
afscheidsperiode en dat kost best wel
wat moeite. We kijken veel terug. ‘Wat is
er veel gebeurd’ horen we vaak. Hier op
Bonaire, maar dat geldt natuurlijk ook
voor
Nederland.
Het werk bij Krusada zit er op. Wat nodig
was is overgedragen, andere dingen
afgerond. Nog wat kleine dingen laten
we over om in de laatste week te
overleggen. Verder blijft Gerrit voorlopig
1 dag in de week voor Krusada werken
vanuit Nederland met als hoofdtaak
fondsenwerving.
Het is goed om nu te gaan. Niet makkelijk
om alles hier los te laten, maar dat zegt
ook wat over de intensiteit waarmee we
op Bonaire gewoond en gewerkt
hebben.
Naast ons werk bij Krusada nemen we
ook afscheid van de scholen, de crèche
waar Marion vrijwilligerswerk mocht
doen, twee voetbalelftallen en onze
Protestantse gemeente met alle mensen
die daarbij horen. Mooie en dankbare
woorden en cadeaus. Waardering voelen
we van alle kanten.
Ons huis zijn we aan het opruimen. We
mogen 120 kg mee terug naar Nederland
nemen, verdeelt over een aantal koffers.
Dat wordt dus kiezen: wat moet er echt
mee en wat geven we weg, verkopen we
of gaat er naar de rommelmarkt? 21
maanden geleden ging er drie kuub met
spullen per boot naar Bonaire en door de
tijd heen hebben we weer volle kasten
gekregen. Best lastige keuzes soms.

Tussendoor
gaan
we
onze
adreswijzigingen regelen met o.a. de
bank, het verzekeringskantoor, de
belastingdienst en andere belangrijke
zaken. Dat betekent dat we soms
zomaar een uur of wat bezig zijn met het
regelen van dit soort zaken. Wachten tot
we aan de beurt zijn, is goed om ons
geduld te oefenen.
Tussendoor soms gewoon even niets
doen en terug kijken. Genieten van de
warmte, de heerlijke wind en de mensen
die langs komen. En uiteraard wat
nadenken over de toekomst.
Het maken van deze laatste nieuwsbrief
is totaal wat anders dan de eerste. Waar
we toen vol zaten met nieuwe
belevenissen die we graag deelden, is
het nu andersom. De meeste dingen zijn
al eens gezegd.
De foto’s die dit keer in de nieuwsbrief
staan
laten
genoeg
zien
van
onze
laatste
maand
Bonaire…
Het is goed om hier ook onze dank naar
jullie uit te spreken. BEDANKT allemaal
voor jullie support, op wat voor manier
dan ook. Er is zoveel voor ons gedaan in
en rondom Wekerom. Daar zijn we nog
wel eens stil van. Op Bonaire hoor je
regelmatig ‘danki Dios’, wat vertaald kan
worden met ‘God zij dank’. Met deze
woorden sluiten we graag onze
nieuwsbrief
af.
Danki
Dios…!
Groet

van

ons

hele

gezin

Ps. Als ps. nog een punt van aandacht:
Petra zou graag wat vakantiewerk doen
en Marion wil ook graag parttime gaan
werken. Wie van jullie helpt ons hiermee
op gang?
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Wilt u bidden voor…








Goede reis en veilige thuiskomst.
Collega’s en cliënten van Krusada.
De kerk op Bonaire.
Kracht en rust bij het ‘acclimatiseren’.
Werk voor Marion.
Vakantiebaan voor Petra.
Gerrit als hij in augustus begint bij
stichting Ontmoeting.

Wilt u danken voor…
Alle zegeningen die we hebben
ontvangen tijdens onze Bonaire-tijd:
 Kracht en energie om ons werk te
doen bij Krusada, thuis, crèche,
school, kerk.
 Hulp en steun van familie, vrienden,
Hervormde Gemeente Wekerom,
TFC/etc.
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