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Familie, vrienden, bekenden, 
Deze nieuwsbrief beginnen we met een 
stukje over Rick en zijn school. Rick gaat naar 
de basisschool Aquamarijn. Dit is een 
openbare privéschool waar in het 
Nederlands wordt lesgegeven. Op een dag 
lag er een stukje van een slinger op de 
keukentafel waar door de juf ‘doopfeest’ op 
geschreven was. Eronder een kleurige 
tekening van Rick. Op de tekening een 
dominee met een baby in zijn armen die bij 
het doopvont staat. De deksel ligt netjes 
onder het doopvont. Vrolijk kijkende, fleurig 
geklede gemeenteleden kijken toe. Het 
trapje richting het doopvont laat zien dat het 
om onze plaatselijke Protestantse Kerk op 
Bonaire gaat. Dat Rick nogal geïnspireerd is 
door zijn grote broer Andre, blijkt uit de 
twee microfoons en GoPro camera’s die links 
en rechts boven in de kerk alles haarfijn 
opnemen, zodat de rest van de wereld mee 
kan kijken. Zo modern is het in Wekerom nog 
niet. Op onze vraag aan Rick waarom hij een 
tekening over het doopfeest gemaakt had, 
kwam een heel eenvoudig antwoord. De klas 
mocht een slinger maken met als thema 
‘feest’. Iedereen mocht zelf een feest 
uitkiezen uit de woorden die de juf op het 
bord had geschreven. Rick wilde graag een 
Christelijk feest en koos het woord 
‘doopfeest’. Rick maakte daarom een mooie 
tekening over het doopfeest en mocht zo, 
zonder het misschien zelf in de gaten te 
hebben, getuige zijn… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als gezin beginnen we nu wel allemaal uit te 
zien naar onze reis richting Nederland. 
Thamar vraagt regelmatig:  ‘wanneer gaan 
we naar Neelant…?’. Met wat schrik kijken 
we naar de temperatuur in Wekerom die al 
richting het vriespunt zakt. Ons huis wordt 
eind november opgeleverd, dankzij onze 
hardwerkende aannemer Jan Bruil met zijn 
mensen en onderaannemers. Onze 
(groot)ouders en Andre en Bianca met wat 
enthousiaste hulpen zijn al druk bezig met 
het overhuizen. De kans is groot dat we 
vanuit Bonaire rechtstreeks ons nieuwe 
ingerichte huis in kunnen. Dat we super blij 
zijn met al die hulp, willen we hier graag nog 
een keer herhalen. Masha masha danki!!! 
Petra heeft regelmatig contact met 
Nederland. Op vrijdagavond ook vaak met 
TOV via Skype.  Petra verlangt erg naar haar 
vriendinnen en alles in Nederland, maar dat 
weten de meeste van jullie al. Rick en Petra 
zien uit naar de kerstfeestviering van de 
clubs en zondagsschool, waar ze ook een 
steentje aan mogen bijdragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas op een zaterdag riep Petra ‘Pap, kom 
eens kijken! volgens mij is Wifi aan het 
bevallen!’. Gerrit was buiten aan het werk en 
hoorde het niet goed. Hij dacht dat het wifi-
signaal uitgevallen was. In zijn beleving had 
het geen haast… Toch wel dus. Wifi, de 
hamster die Petra een week of twee 
daarvoor gekregen had, verraste ons nogal 
door negen roze glibberige nakomelingen 
onder haar harige lijf te verstoppen. Een hele 
beleving voor ons. En als we het goed 
gelezen hebben op internet, moeten we de 
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jonkies voor ze vier weken oud zijn 
uitzoeken en de jongetjes en meisjes in een  
aparte kooi doen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krusada  
Bij Krusada gebeurt er van alles. Zowel 
buiten bij de bouw van de hal en de vier 
woningen, als in de organisatie. De 
afgelopen twee weken waren er twee 
vrienden van Arie, onze collega die de 
greenhouses onder zijn hoede heeft, over uit 
Nederland om te helpen. Zij hebben 
meerdere klussen voor ons gedaan; deuren 
gemonteerd in een greenhouse, 
hangmatstandaards gemaakt, een ontwerp 
gemaakt voor kleine greenhouses die we 
voor een stichting op Bonaire gaan maken in 
het kader van de armoedebestrijding en last 
but not least zijn ze hard aan het werk 
geweest met het monteren van damwanden 
aan onze nieuwe hal.  
Een andere mooie ontwikkeling is dat we 
(gratis) groenten gaan leveren aan de 
voedselbank. Een wens die ik (Gerrit) al 
langer had en die, nu we steeds meer 
groenten gaan oogsten, uitgevoerd kan 
worden. Fijn om ook op deze manier 
dienstbaar te kunnen zijn aan de mensen die 
het moeilijk hebben op Bonaire. Er worden 
c.a. tweehonderd pakketten per maand 
uitgedeeld. Eens per maand kunnen de 
mensen die ervoor in aanmerking komen, 
dus ook verse groenten van Krusada 
verwachten.  
In de organisatie verandert er ook het een en 
ander. Collega’s stoppen bij Krusada en 
anderen gaan richting Nederland om daar 
hun bestaan weer op te pakken. De focus 
van Krusada verschuift steeds verder richting 
het begeleiden van verslaafden voor een 

korte periode, om daarna ruimte te bieden 
aan mannen die willen re-integreren in de 
maatschappij, een vak willen leren en zo 
weer op eigen benen kunnen staan zonder 
verslaving/criminaliteit. 
Dat we als Krusada-familie elkaar soms heel 
hard nodig hebben, werd vorige week wel 
weer duidelijk. Niek,  die vier maanden bij 
ons zou zijn als stagiair, kreeg het 
ontstellende bericht dat zijn vader was 
overleden op de leeftijd van 49 jaar. Samen 
met Eric ben ik (Gerrit) naar hem toegegaan 
en beseften we dat er soms geen woorden 
zijn om elkaar bij te staan. Wat een verdriet, 
wat een moeite. Met elkaar hebben we een 
vlucht geboekt, zodat Niek op 
maandagmorgen richting zijn familie in 
Uddel kon gaan. Helaas een reis van meer 
dan 20 uur met een lange wachttijd op 
Curaçao. ’s Morgens vroeg hebben we als 
collega’s met en voor Niek en zijn familie 
gebeden en hen opgedragen aan onze Vader 
die een Trooster wil zijn…  
Ook in Wekerom wordt er omgezien naar 
het werk dat wij als gezin bij Krusada mogen 
doen. Marion’s ‘zwemvriendin’ Els met haar 
man Henk organiseerden met een aantal 
vrijwilligers een pannenkoekenavond in onze 
Wekeromse kerk. En eind november was er 
een diaconale collecte voor Krusada. Fijn dat 
Krusada en wij als gezin op deze manier 
ondersteund worden. D.V. zaterdag 10 
januari houden we een informatieavond 
waar we jullie verder bij kunnen praten over 
ons werk op Bonaire. We zien er naar uit 
jullie dan allen te ontmoeten! 
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Pannenkoekenactie 
Els en Henk van de Beek, die D.V. in het 
voorjaar van 2015 de familie Van Kruistum op 
Bonaire zullen bezoeken, hebben op 27 
november een pannenkoekenactie 
georganiseerd voor Krusada. Er zijn 71 
personen geweest en de opbrengst was 470 
euro. Een ieder hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit TFC 
De familie Van Kruistum is in oktober 2013 
vertrokken naar Bonaire met het idee om 
daar een jaar lang vrijwilligerswerk te doen. 
Ze weten zich echter geroepen om langer te 
blijven. In eerdere nieuwsbrieven heeft u 
daarover kunnen lezen. Langer werken voor 
Krusada, heeft voor het gezin ook financiële 
consequenties. Ze zullen het langer moeten 
doen zonder inkomen. We doen graag een 
beroep op u, om ook hierin met hen mee te 
leven en naar vermogen bij te dragen. Gerrit 
en Marion kunnen dan ook in 2015 hun werk 
op Bonaire zonder financiële zorgen doen.  
Het is dus nog steeds mogelijk om de familie 
Van Kruistum, maar ook Krusada financieel 
te ondersteunen. U kunt dit doen via 
bankrekeningnummer 36.85.02.937 ten 
name van Diaconie Hervormde Gemeente 
Wekerom onder vermelding van ‘gift 
Krusada’ of ‘gift familie Van Kruistum'. 
 
Verder op onze site o.a. 

 Temperatuur keldert op Bonaire 

 Verdiepingsvloer hal Krusada storten 
(filmpje) 

 Muren metselen en meer 

 Krusada bouwt… (filmpje) 

We sluiten graag af met lied 425 uit onze 
liedbundel 

Vervuld van Uw zegen, 
Gaan wij onze wegen, 
Van hier uit dit huis, 

Waar Uw stem wordt gehoord, 
In Christus verbonden, 

Tezamen gezonden, 
Op weg in een wereld, 

Die wacht op Uw Woord. 
Om daar in genade, 

Uw woorden als zaden, 
Te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

Door liefde gedreven, 
Om wie met ons leven, 

Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 

Wilt u bidden voor… 

 Collega Niek (en familie) die terug 
moest naar Nederland i.v.m. het 
overlijden van zijn vader.  

 Een goede terugreis.  

 Diny, onze (schoon)zus en TFC-lid, 
die een operatie heeft ondergaan en 
moet herstellen. 

 Nieuwe cliënten die in de eest twee 
weken heel veel rust nodig hebben 
i.v.m. ontwenningsverschijnselen. 

 Krusada-medewerkers die in 
december en januari veel werken 
i.v.m. collega’s die vakantie hebben. 
 

Wilt u danken voor… 

 Alle hulp rondom de overhuizing 
naar ons nieuwe huis in Wekerom.  

 De regen die hier nu valt en wat goed 
is voor de groente in de 
greenhouses. 

 Dat het greenhouseproject goed 
loopt, we veel groente kunnen 
verkopen en ook verse groente 
kunnen geven aan de voedselbank 
voor de allerarmsten op Bonaire.  

 Dat het goed gaat hier met ons en de 
kinderen. 

 De pannenkoekenactie en collecte in 
de Hervormde Gemeente van 
Wekerom voor Krusada.  

 Het meeleven vanuit Nederland.   

http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/temperatuur-keldert-op-bonaire/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/verdiepingsvloer-hal-krusada-storten/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/muren-metselen-en-meer/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/krusada-bouwt/

