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Familie, vrienden, bekenden, 
Hierbij onze tweede nieuwsbrief. 
Intensieve weken liggen achter ons. 
Afscheid nemen doet pijn, maar het 
was/is goed. Het was een tijd waarin we 
ons gesteund wisten door uw gebed en 
meeleven. Dit alles, in welke vorm dan 
ook, heeft ons enorm goed gedaan. 
Heerlijk om te weten dat er thuis zoveel 
mensen om ons heen staan. Wij danken 
jullie daarvoor met heel ons hart!  
 

Terugblik op de voorbereidingen 
Graag delen we met jullie wat we de 
weken voor vertrek zoal hebben gedaan.  
Eerste week van oktober 

 Presentatie op ZJW. Samen met de 
jongeren hebben we nagedacht over 
het luisteren naar de weg die God 
met ons leven wil gaan. 

 Presentatie groep 1-4 van School met 
de Bijbel te Wekerom. Voor de 
kleuters van groep 1 en 2 een speciaal 
voor hen geschreven verhaal met 
Nijntje-plaatjes. Voor groep 3 en 4 
heeft Rick het eerste gedeelte 
verteld. Mooi dat de kinderen, juffen 
en meesters zo betrokken zijn! 

 Presentatie bij een ondernemer die 
erover nadenkt of hij Krusada kan 
ondersteunen.  

 Via Gerda Mulder in contact gekomen 
met dhr. Wiersma die op Bonaire 
heeft gewoond en daar regelmatig is. 
Zijn auto gekocht die op het vliegveld 
van Bonaire voor ons klaarstaat.  

 Huurhuis gevonden. 

 Etentje met familie van Kruistum. 
Tweede week van oktober 

 De website is in de lucht! 

 Petra en Gerrit geven presentatie 
voor klas 2K7 van de Fruytier. 

 Transportkist, gemaakt door Jan  

 
 
 
 
 
 

Bruil, in Moerdijk op de boot gezet. 
Drie vierkante gevuld meter met o.a. 
tuinstoelen, fietsen, digitale piano.  

 Etentje met familie Hek.  

 Petra’s klas organiseert een 
afscheidsfeestje. Ter herinnering een 
superleuk smoelenboek en 
strandlaken gekregen.  

 Gerrit’s laatste TOV!-avond. Tijdens 
de inleiding denken we na over Gods 
leiding in ons leven. Prachtig T-shirt 
cadeau gehad.  

Derde week van oktober 

 Vergadering met onze TFC. 

 Interview voor Barneveldse krant. 

 Informatieavond. ‘Onderweg in de 
trein naar de Tweede Mijl in 
Amsterdam nog even nagenieten van 
gisterenavond……’ Lees hier verder  
en bekijk hier de filmpjes/foto’s. 

 Afscheidswedstrijd SDS. Lees hier 
verder.  

 Huis schoongemaakt door zussen en 
dames uit de gemeente.  

 Rick’s neemt afscheid van school. Hij 
mag trakteren en krijgt een boek dat 
door zijn klas is gemaakt.  

 Petra’s laatste TOV!-avond. Ze krijgt 
een dekbedhoes waar iedereen wat 
op heeft geschreven en een 
kussensloop met foto.  

Vierde week van oktober 

 Afscheidsdienst gehad van onze 
Hervormde Gemeente. Bijzonder, 
mooi, zwaar, moeilijk… Een 
gemeente om dankbaar voor te zijn! 
Luister hier na.  

 Andre is verhuisd naar zijn 
appartement bij Jan Bruil (de Valk). 

 Afscheid nemen… Vele tranen, 
knuffels, zoenen, handdrukken, 
bijzonder mooie woorden, etc. Adieu: 

istu
m

 

http://www.famvankruistum.nl/
http://www.mijnalbum.nl/Album=I8K7XJC3&Foto=H3S4RBUD#IC4H4KWC
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/info-avond/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/terugblik-informatieavond/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/afscheids-wedstrijd-sds/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/afscheids-wedstrijd-sds/
http://www.mijnalbum.nl/Album=7SWNCGW7&Foto=3NOT34FA#LFRCZKAZ
http://kerkdienstgemist.nl/assets/984772-opname#.UmanNtzCTIU
http://www.famvankruistum.nl/berichten/afscheid/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/adieu/
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we laten elkaar bij de Heere achter! 

 Donderdag 24 oktober om 6.45 uur 
uit Wekerom vertrokken en rond 11.15 
uur ging het vliegtuig de lucht in.  

Hieronder de voorbereidingen in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste indrukken van Bonaire 
De vlucht ging over het algemeen prima. 
Bij aankomst stonden Kees-Jan en 
Jacoline (collega’s van Krusada) ons op 
te wachten. Met onze auto zijn we 
richting ons huis gereden. Daar 
aangekomen waren we echt moe en 
verreisd. Het was even omschakelen qua 
tijd, dus de eerste nachten hebben we 
weinig geslapen. Ook aan de warmte 
moeten we wennen. De eerste dagen 
hebben we wat over het eiland gereden, 
boodschappen gedaan en een 
Bonairiaanse SIM-kaart gekocht. Ook zijn 
we een paar keer wezen zwemmen aan 
het strand. Ook allerlei papieren 
geregeld (bijv. bij immigratiedienst). 
Zondag een Nederlandse kerkdienst 
bezocht. Maandag is Petra voor het eerst 
naar school geweest en dinsdag was 
Rick’s eerste schooldag. Woensdag is 
onze transportkist aangekomen. 
Volgende week begint Gerrit met het 
werken bij Krusada. 

Giften 
Het is mogelijk om het werk van Krusada 
en/of de familie Van Kruistum 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'. 
 

Wilt u bidden voor… 

 Andre, Bianca en de ouders van Gerrit 
en Marion nu zij het gezin missen?  

 Petra en Rick die deze week voor het 
eerst naar hun nieuwe school zijn 
gegaan en voor wie dat best even 
wennen is? 

 Het omgaan met de warmte, de 
vermoeidheid en de cultuur? 

 

Wilt u danken voor… 

 Het vele meeleven vanuit NL? 

 De leuke contacten die we al hebben 
gehad in het vliegtuig en op Bonaire? 

 De genietmomenten (bijvoorbeeld 
van het strand of als de kinderen met 
vriendjes spelen)? 
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