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Familie, vrienden, bekenden, 
U hebt de nieuwsbrief van november in 
handen of op het scherm. Inmiddels zijn 
we zo’n 5 weken op Bonaire. We zijn blij 
dat we nog steeds mogen zeggen dat 
het GOeD is om hier te zijn en we zijn 
super dankbaar voor alle mensen die 
achter ons staan en voor ons bidden. 
 

Werken bij Krusada (Gerrit) 
4 november ben ik begonnen. Ik mocht 
meteen vroeg beginnen. Om 7.15 uur 
werden alle medewerkers verwacht om 
samen na te denken over het nieuwe 
maandthema: terugkeren naar onze 
eerste Liefde (zoals de gemeente van 
Efeze opgeroepen wordt in Openbaring 
2:4). De start hiervan gaat samen met 
een vastendag die iedereen voor zichzelf 
in kan vullen door minder tijd te 
besteden aan bijvoorbeeld eten of 
internet (dingen die ons van God af 
kunnen houden) en dus meer tijd om 
bezig te zijn met God, de Bijbel en het 
nieuwe thema.  
De eerste dagen kwamen er veel nieuwe 
indrukken op me af. Ik ontving meer 
sleutels dan de hoofdbewaker van de 
Koepelgevangenis, een wachtwoord 
voor internet en allerlei tips die 
belangrijk zijn om mijn werk te kunnen 
doen. Ook hebben we de 
werkzaamheden voor de komende tijd 
doorgenomen. De mannen werken soms 
hele dagen (at-dag), maar meestal een 
dagdeel. Ik ben bezig geweest met 
allerlei klussen: frezen in de kas met een 
tuinbouwtrekker, werken met een midi-
kraan, in de werkplaats de aftakas die 
dwars overmidden was gebroken 
gerepareerd, het terrein gefreesd, de 
weg opgeknapt met een kraan (door 
forse regenbui was er behoorlijk wat  

 
 
 
 
 
 

weggespoeld), een lekkage onder de 
kantoordeur verholpen, bomen 
wegzagen bij de Walk-in etc. 
Af en toe ben ik een uurtje chauffeur en 
doen we her en der boodschappen. 
Daarnaast hebben we een afspraak 
gehad met iemand die bij ons een 
taakstraf komt uitvoeren.  
Verder kijken we naar wat nieuwe 
projecten en bespreken we regelmatig 
de nieuwbouwplannen; een forse 
uitdaging. Rondom het terrein staat een 
hekwerk dat in minder goede staat is en 
overwoekerd wordt door cactussen en 
andere struiken en bomen. We gaan een 
pad maken met de kraan en aan beide 
kanten van het hek flink snoeien, zodat 
we goed zicht hebben op het hekwerk.  
Op vrijdagavond is er een weeksluiting 
bij Krusada. De eerste keer ben ik hier 
met Petra heen geweest. Heel anders als 
dat we gewend zijn in Wekerom, maar 
zeker niet meer of minder inhoud. Mooi 
dat we allemaal op onze eigen manier 
God mogen groot maken en Hem de eer 
geven!  
De eerste weken heb ik soms ook een 
paar uurtjes of dagdeel vrij genomen om 
met Marion en de kids wat te doen. 

istu
m

 



 

Familie van Kruistum | info@famvankruistum.nl | 085-0021235  | www.famvankruistum.nl 
ThuisFrontCommissie | tfc@famvankruistum.nl 

Pagina 2 

Thuis (Marion) 
Elke morgen gaat om 6 uur de wekker en 
om 7 uur stappen we in de auto. Gerrit 
blijft dan nog even bij Thamar thuis. Eerst 
naar Ricks school, daarna Petra afzetten 
en tegen kwart voor 8 ben ik weer thuis. 
Gerrit wordt dan opgehaald door een 
collega. Vervolgens doe ik meestal eerst 
de (af)was, wat opruimen, 
soppen/poetsen (het huis is niet zo 
schoon, dus ik probeer elke dag een 
kamer te doen). Rond half 10 is het hoog 
tijd voor water, fruit (Thamar blijkt 
ineens verzot op sinaasappel en 
mandarijn) en ff uitpuffen. Ik check dan 
gelijk ff de mail e.d. Thamar heeft van 
ons allemaal nog het meeste moeite met 
de nieuwe situatie, dus dat is best 
intensief. Op dinsdagochtend ga ik 
meestal kaarten maken met wat 
vrouwen van de International Bible 
Church. Deze worden verkocht en de 
opbrengst gaat naar arme mensen op 
Bonaire. Om half 1 ga ik Rick weer 
ophalen en af en toe doe ik voor die tijd 
even een boodschap bij de Appie of één 
van de vele andere kleine winkeltjes. 
Petra moet meestal rond kwart over 2 
opgehaald worden. Af en toe zit ik een 
poosje achter de naaimachine. 
Bijvoorbeeld om een schort en 
pannenlap te maken voor een jarige 
collega. Rick speelt wel eens bij een  
vriendje en Thamar bij een buurmeisje.  

 
Gerrit is meestal rond 17.30-18.00 uur 
thuis en dan zorg ik dat er eten op tafel 
staat. Soms gaan we eerst nog even naar 
het strandje aan het einde van de weg 
(paar minuten vanaf ons huis) om lekker 
te zwemmen en heerlijk af te koelen. Na 
het eten is het opruimen, douchen met 
Rick en Thamar, koffie drinken en op tijd 
naar bed. We zijn namelijk nog best veel 
moe en ’s avonds is de pap aardig op 
(letterlijk en figuurlijk, want pap krijgen 
we niet. Een pak vla kost meer dan 4 
dollar). Alle nieuwe indrukken en de 
warmte vergen behoorlijk wat energie. 
Ook hebben we best wel last van de 
muggen, met name ’s nachts.  
Verder zijn we bezig geweest om de 
verzekering en belasting voor de auto te 
regelen, hebben we schoolspullen 
gekocht, zijn we bij de bank geweest om 
een rekening te openen, zijn we op stap 
geweest voor een leuk stofje voor een 
zonnejurkje voor Petra (Afrikaanse 
stoffen waren toch niet helemaal haar 
smaak), hebben we nog wat dingen voor 
ons huis gekocht bij een soort 
garageverkoop, zijn we naar het asiel 
gegaan om een puppy uit te zoeken en 
hebben we daar het e.e.a. voor 
aangeschaft. Ook hebben we al diverse 
verjaardagen gehad van collega’s. De 
mensen hier zijn heel aardig en 
behulpzaam!  
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Vanuit TFC 
We hebben enkele ‘mededelingen’ voor 
u ter informatie. Gezien het vele 
meeleven zult u dit ongetwijfeld fijn 
vinden om te weten. 

 Bij de vorige nieuwsbrief hebben we 
in de begeleidende mail het adres van 
de familie Van Kruistum gestuurd. Dit 
bleek echter niet volledig (al komt 
reeds verstuurde post wel aan).  
Het juiste adres voor post is: 
Kaya Statius van Eps 13 
Belnem 
Kralendijk 
Bonaire, Dutch Caribbean 

 D.V. maandag 30 december is Marion 
jarig en dinsdag 31 december hoopt 
Bianca 18 jaar te worden.  

 Van D.V. 14 december tot en met 2 
januari zullen Andre en Bianca op 
Bonaire verblijven en hopen ze 
tijdens de feestdagen met het hele 
gezin bij elkaar te zijn. We wensen 
jullie een goede tijd toe, geniet ervan! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u bidden voor… 

 

 Het omgaan met de warmte en 
vermoeidheid/energietekort? 

 De mensen op Bonaire die worstelen 
met verslaving, maar nog geen hulp 
(willen) ontvangen. Dat ze de weg 
naar Krusada zullen vinden?  

 Een goede en veilige reis voor Andre 
en Bianca?  

 Petra en Rick die hun vrienden en 
vriendinnen in Nederland missen? 

 
Wilt u danken voor… 

 

 Het feit dat we ons op de diverse 
plekken thuis beginnen te voelen 
(werk, kerk, school, etc.)? 

 Het vele meeleven? 

 De contacten die we hier op Bonaire 
krijgen? 

 God die doorgaat met Zijn werk 
wereldwijd, op Bonaire en in 
Wekerom?  

 


