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Bon bini! 
Oftewel ‘welkom!’. D.V. 24 oktober gaan 
wij (Gerrit, Marion, Petra, Rick en 
Thamar) naar Bonaire. We gaan 
vrijwilligerswerk doen bij Krusada. Dit is 
voor ons gezin en alle andere mensen 
om ons heen een hele verandering, maar 
we mogen weten dat het Gods weg is. 
Momenteel zijn we volop bezig ons 
hierop voor te bereiden. Bijvoorbeeld de 
regelzaken rondom emigratie, het 
voorbereiden van presentaties, het 
opzetten van een thuisfrontcommissie, 
een huis in Bonaire, het opruimen van 
ons huis in Wekerom, school voor Petra 
en Rick, verdiepen in taal, cultuur en 
verslavingsproblematiek, etc.  
 

Nieuwsbrief 
U hebt hierbij de eerste nieuwsbrief in 
handen. Via deze weg hopen wij u, 
samen met onze ThuisFrontCommissie, 
maandelijks te informeren over ons leven 
op Bonaire en onze werkzaamheden bij 
Krusada.  
 

Over Bonaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonaire is een eiland in het Caribische 
deel van Nederland; de Antillen.  
Enkele weetjes:  

 De hoofdstad is Kralendijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Er heerst een tropisch 
savanneklimaat. De temperatuur is 

het hele jaar door zo’n 30˚C overdag 
en 25˚C ‘s nachts.  

 In de wintertijd is het op Bonaire 5 
uur en in de zomertijd 6 uur vroeger 
dan in Nederland.  

 De officiële taal is Nederlands. Er 
wordt echter veel Papiaments 
gesproken.  

 De meerderheid van de bevolking is 
Rooms Katholiek. Verder is er een 
kleine Protestantse gemeenschap en 
zijn Evangelische gemeenten sterk in 
opkomst.  

Bonaire is een tropisch eiland met veel 
zon, mooie stranden en prachtige 
planten en dieren.  
Bonaire is echter ook een eiland waar 
veel ellende en armoede heerst. De 
verslavingsproblematiek is schrijnend en 
hiervoor is heel beperkt hulp mogelijk. 
 

Over Krusada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krusada biedt, vanuit liefde tot God en 
onze naasten, hulp aan verslaafde 
mensen.  
Marion zal gaan werken in het inloophuis 
(WalkIn) waar verslaafden terecht 
kunnen voor eten, drinken, uitrusten, 
douchen, enz. Zij gaat de groepsleiding 
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en administratie ondersteunen bij hun 
werkzaamheden. Gerrit zal als 
werkbegeleider aan de slag gaan met 
mannen die in het behandelcentrum 
verblijven. Voor meer informatie, zie de 
website  www.krusada.nl. 
 

Thuisfrontcommissie 
De thuisfrontcommissie (TFC) is er ter 
ondersteuning van de familie van 
Kruistum. De TFC is de schakel tussen de 
familie en hun familie, vrienden, 
gemeente, school, etc.  
De TFC van de familie van Kruistum 
bestaat uit: Jan Bruil (De Valk), Martin 
Heij, Aart en Linda Jonkers, Jan 
Kranendonk, Diny Mostert, Rolinda 
Mulder, Emma van Roekel, Lennard en 
Elma Verhoeve.  
 

Giften 
Het is mogelijk om het werk van Krusada 
en/of de familie van Kruistum financieel 
te ondersteunen. In de volgende 
nieuwsbrief zal staan via welk 
bankrekeningnummer dit kan.  
 

Informatieavond 
U bent allen hartelijk welkom op de 
informatieavond op D.V. 17 oktober. 
Deze avond begint om 19.30 uur in de 
Hervormde Kerk van Wekerom 
(Edeseweg 77). Tijdens deze avond 
zullen Gerrit en Marion het e.e.a. 
vertellen over hun roeping en het werk 
dat zij bij Krusada zullen gaan doen. 
Tevens zal er een collecte worden 
gehouden voor het werk van Krusada. 
Hierna is er in verenigingsgebouw Elim 
gelegenheid voor ontmoeting met een 
hapje en drankje.  
 

Afscheidsdienst 
Verder nodigen we u van harte uit om de 
kerkdienst van zondagmorgen 20 
oktober bij te wonen (Adres: Edeseweg 
77, Wekerom. Aanvang: 10.00 uur). Er zal 
dan aandacht worden besteed aan het 

vertrek van de familie van Kruistum naar 
Bonaire. Na afloop is er gelegenheid om 
de familie de hand te drukken en Gods 
zegen toe te wensen. Onder de koffie, 
die aansluitend aan de dienst in Elim 
geschonken wordt, kunt u elkaar dan 
nog een moment ontmoeten en 
napraten over de dienst.  
 
 

Wilt u bidden voor… 

 mensen die worstelen met een 

verslaving? 

 het werk van Krusada op Bonaire? 

 Andre en Bianca die afscheid moeten 

nemen van hun ouders, broertje en 

zusjes? 

 Petra en Rick die afscheid moeten 

nemen van hun school en vrienden?  
 

Wilt u danken voor… 

 Gods leiding en zorg in ons leven? 

 Onze TFC en de goede contacten 

daarmee?  

 De hulp en het meeleven van mensen 

om ons heen?  

 De verkoop van ons huis in 

Wekerom? 

 De woonruimte die voor Andre en 

Bianca geregeld is?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krusada.nl/

