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Familie, vrienden, bekenden, 
Als gezin hebben we in de afgelopen 
weken mogen besluiten dat we langer bij 
Krusada op Bonaire blijven. Van 19 
december tot 29 januari komen we terug 
naar Nederland zodat we weer even bij 
kunnen tanken en contact met jullie 
kunnen hebben. Vooral Rick en Petra 
kijken uit naar zes weken NL. Ze zien er 
naar uit om weer een aantal weken in NL 
naar school te gaan, vakantie te vieren 
en lekker met vrienden bij te kletsen, 
winkelen, sporten enz. Na deze periode 
gaan we tot de zomervakantie terug 
naar Bonaire, zodat de kinderen na de 
zomervakantie weer in NL naar school 
kunnen.  
Tijdens onze tweede periode op Bonaire, 
hoopt Gerrit bij Krusada de langlopende 
grote projecten zover klaar te hebben, 
dat de gebouwen in gebruik genomen 
zijn en de afronding van de bouw klaar is. 
Op dit moment ben ik voor Krusada ook 
bezig met ICT-ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld nieuwe werkstations en een 
server aanschaffen met de bijbehorende 
software. Afgelopen week ben ik met 
een collega een dag naar Curaçao 
geweest om te kijken bij vrachtauto’s 
met een watertank voor het 
groenproject. Helaas hebben we niets 
gevonden wat in ons budget past. We 
zijn nu in NL en Amerika aan het zoeken 
en hopen daar wel een vrachtauto of 
tractor met watertank te vinden die in 
ons budget past. De bouw van de hal is in 
een stroomversnelling terecht gekomen 
door hulp uit Nederland. De 
staalconstructie wordt op dit moment 
opgezet zodat we de komende weken 
muren kunnen gaan metselen en daarna 
de verdiepingsvloer kunnen gaan  

 
 
 
 
 
storten. Daarna is het tijd om het dak en 
de wanden te monteren waarna de hal 
gereed is voor de afbouw. 
In Wekerom is Jan Bruil met zijn bedrijf 
druk bezig met onze nieuwe woning. De 
hoogste-punt-viering is al achter de rug 
en er kan nu droog gewerkt worden. Of 
de woning zover klaar is om in te wonen 
op 19 december is nog niet duidelijk (wij 
hopen van wel). Onze ouders helpen in 
de afbouwfase met van alles en nog wat. 
Vind je het leuk om ze te helpen, vraag 
het dan gerust. 
Onze beslissing om langer op Bonaire te 
blijven is zeker niet gemakkelijk 
genomen. We zijn er veel mee bezig 
geweest, hebben nog steeds onze 
vragen en nog niet alles is duidelijk. Maar 
we weten ons hierin de weg gewezen 
door Hem, die ons liefheeft en rust geeft. 
De woorden van Psalm 91 vers 1 en 2 
spreken dit voor ons uit. We lazen dit in 
de vertaling van ‘het Boek’ en die willen 
we graag met jullie delen.  
"Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan 
rustig slapen, want de Almachtige 
beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg 
tegen de Heere: U bent mijn toevlucht, bij 
U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn 
God en ik vertrouw alleen op U." 
Dios ta bon, God is goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istu
m

 


