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1  januari  kwam  ik  in  Curaçao  aan.  Het  5  uur  tijdsverschil  maakte  dat  ik  iedere  nacht  om  4  uur  
op  wilde  staan.😀  
Maandagmorgen  werd  ik  om  8  uur  verwacht  in  het  Kinderhuis  genaamd  Encelia.  Hier  kunnen  
10  kinderen    geplaatst  worden  vanuit  een  crisis  thuissituatie.    
Er  zijn  momenteel  9  jongetjes  opgenomen  tussen  de  6-‐11  jaar.  Ze  komen  uit  schrijnende  
pijnlijke  situaties  en  zijn  bijna  allen    sexueel  getraumatiseerd  en  misbruikt.  De  verhalen  
raken  me  heel  diep.    
Sommigen  zijn  voor  elkaar    gevaarlijk  en  daarom  is  er  dringend  behoefte  aan  camera’s  en  
alarm  in  de  slaapkamers.  Sommige  kinderen  kunnen  eigenlijk  niet  met  een  ander  slapen  
omdat  dit  problemen  geeft.  Er  moet  daarom  maatregelen  genomen  worden  voor  de  
veiligheid  van  de  kinderen.      
Het  kinderhuis  wordt  niet  gesubsidieerd  vanuit  de  overheid.  Er  is  geldtekort  om  
noodzakelijke  materialen  aan  te  schaffen.    
Van  iemand  had  ik  een  gift  meegekregen  en  daar  zijn  30  pyama’s  van  gekocht.  De  kinderen  
sliepen  in  hun  spijkerbroek.    Thuis  laat  je  je  kinderen  toch  ook  niet  in  een  spijkerbroek  
slapen?  Van  een  andere  gift  zijn  er  nieuwe  bedden  gekocht.  De  kinderen  hebben  door  wat  ze  
meegemaakt  hebben  veel  woede  in  zich  en  het  is  niet  te  voorkomen  dat  ze  dit  uiten,  met  
name  op  hun  bedden.  
  
Op  mijn  eerste  dag    begonnen  we  met  een  bidstond  en  de  leiding  vond  het  een  frisse  Wind  
die  is  gaan  waaien.  We  zijn  biddend  door  alle  vertrekken  van  het  huis  gegaan  en  ook  voor  de  
hoofdleiding  is  flink  doorgebeden.  Zij  werden  aangeraakt  en  bemoedigd.  
In  de  middag    ben  ik  met  de  coördinator  enkele  nieuwe  bedden.  Voor  ieder  kind  ook  een  
nieuw  kussen  en  matras.  De  oude  matrassen  waren  niet  meer  geschikt  om  daar  kinderen  op  
te  laten  slapen.  Daar  zouden  wij  nog  geen  hond  op  laten  slapen.  
  
Mijn  taak  die  ik  heb  toegewezen  gekregen  is  het  personeel  in  het  kinderhuis    onderwijs  te  
geven  over  de    Zegenend  Helpen.  Dinsdag  is  de  eerste  les  gegeven.  Helaas  kwam  niet  
iedereen  opdagen,  maar  ik  was  allang  opgelucht  dat  er  7  “vrouw”  personeel  was.  
Ik  vond  het    prachtig  om  mensen  het  principe  zegenen  bij  te  brengen.  
  
Donderdag  zal  ik  samen  met  de  orthopedagoge  1  op  1  de  kinderen  mogen  zegenen  na  haar  
sessie  met  een  kind.  De  orthopedagoge  is  een  jonge  vrouw  (27jaar)    die  3  jaar  geleden  is  
afgestudeerd  en  hier  als  vrijwilliger  haar  beroep  uitoefent.  Bewonderenswaardig!  Ze  heeft  
me  na  de  eerste  les  direct    gevraagd  dat  wanneer  ik  terug  in  Nederland  ben,  ik  haar  
regelmatig    via  de  Skype  wil  helpen  hoe  ze  de  kinderen  het  beste  kan  zegenen.  Hier  wil  zij  
graag  mee  doorgaan  tijdens  de  sessies  die  zij  met  de  kinderen  individueel  heeft.  Ze  is  erg  
enthousiast  over  het  principe  zegenen  en  wil  dit  graag  leren  en  gebruiken  tijdens  haar  
therapie  met  de  kinderen.  
  
Op  vrijdagmiddag  geef  ik  Bijbelles  aan  de  kinderen.  Deze  week  zal  het  gaan  over  de  Parel  van  
grote  waarde.  Dit  is  een  mooi  thema  om  de  kinderen  te  leren  inzien  dat  zij  waardevol  zijn  
voor  God.  Volgende  week  werk  ik  het  verder  uit  dat  zij  elkaar  ook  als  waardevol  gaan  zien  en  
behandelen.  Praktisch  laten  we  dit  zien  door  hun  pyjama’s  te  geven.  Ieder  3  setjes.  Want  
vanwege  het  seksueel  misbruik  zijn  er  veel  bedplassertjes.    



Ik  zal    ter  (geestelijke)  ondersteuning  beschikbaar    zijn  voor  de  manager  en  orthopedagoog.  
Ze  hebben  aangegeven  behoefte  te  hebben  te  sparren  met  een  ouder  iemand.  (Eindelijk  is  
mijn  leeftijd  eens  een  voordeel😉)  
  
Verder  is  het  uitkijken  naar  wat  God  voor  me  in  gedachten  heeft  om  te  mogen  doen.  Ik  zie  
uit.  En  nu  wat  verwacht  ik  Heere,  mijn  hoop  die  is  op  U.  
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Vandaag  ben  ik  bijna  op  de  helft  van  mijn  verblijf  hier  op  Curacao.  Tijd  voor  een  update.  
Het  gaat  goed  maar  het  wordt  ook  pittiger.  
Er  worden  dingen  in  beweging  gezet.  God  brengt  verandering  doordat  we  Zijn  Woorden  
mogen  uitspreken  en  verkeerde  vernietigende  woorden  mogen  ontkrachten  in  Zijn  Naam.  
We  bidden  maandagmorgen  voor  ieder  kind  tijdens  het  verschonen  van  de  bedden.  Dit  
mocht  ik  er  in  er  in  brengen  en  is  een  hele  verbetering.  
  
Iemand  van  de  staff  zei  maandag  tegen  me  dat  er  een  verschil  waar  te  nemen  is  in  de    
atmosfeer  als  je  het  terrein  opkomt.  De  kinderen  maken  minder  ruzie,  er  is  een  sfeer  van  
vrede  gekomen.  Ze  gaan  anders  met  elkaar  om,  rustiger,  harmonieuzer,  spelen  meer  samen.  
Wat  is  dat  mooi  als  je  mag  zegenen  met  de  Vrede  van  de  VredeVorst.    
  
Tijdens  de  “kinderclub”  was  er  leiding  aanwezig  waar  ik  nog  niet  mee  gewerkt  had.  Hun  
houding  laat  veel  te  wensen  over.  Zij  kennen  God  op  een  religieuze  manier  maar  niet  
persoonlijk,  niet  Zijn  liefde  en  goedheid  zodat  zij  deze  helaas  niet  door  kunnen  geven  aan  de  
kinderen.  De  kinderen  lijden  hieronder.    Hun  liefdeloze  houding  en  pedagogisch  
onverantwoord  handelen  tegenover  de  kinderen  heeft  nogal  wat    emoties  bij  mij  
losgemaakt.  De  vrede  was  ver  te  zoeken  in  de  ruimte.  Wat  fijn  dat  je  op  zo’n  moment  
aanwezig  bent  en  de  VredeVorst  mag  uitnodigen  zodat  hier  verandering  in  kan  komen.  
  
De  coördinator  verwacht  deze  week  mijn  ondersteuning.  De  houding  van  een  aantal  
medewerkers  laat  nogal  te  wensen  over.  
  
De  presentatie  van  de  “drama  driehoek”  en  het  innerlijk  kind  waren  hier  hard  nodig.  (  lessen    
vanuit  verschillende  cursussen  van  Zegenend  Helpen)  
Deze  Drama  driehoek  is  een  van  de  meest  beschadigende  psychische  spelletjes  die  gespeeld  
worden.  Hopelijk  zal  hierdoor  inzichten  ontstaan  hoe  er  gereageerd  wordt    door    de  leiding,  
de  atmosfeer  zuiveren,    en  verandering  brengen  in  omgaan  met    zichzelf  en  anderen.  
  
Dinsdagmorgen  vroeg  starten  we  met  een  gebedsgroep  op  Encelia  met  een  aantal  
voorbidders.  Deze  oudere  zusters  werken  al  zolang  op  Encelia  en  zijn  trouw  aan  de  kinderen  
en  liefdevol.  Juist  zij  worden  zo  respectloos  behandeld  door  de    “jongere”  groep.    
  
  
  
    



Er  gebeuren  hele  mooie  dingen  tijdens  de  Bijbelles.  Vorige  keer  borduurde  ik  voort  op  de  
parel  die  zij  zijn.  Ook  de  ander  is  waardevol  maar  ook  je  spullen.  Hoe  ga  je  met  de  andere  
jongens  om?  Ook  zij  zijn  kostbaar.  Ook  je  spullen  zijn  waardevol,  je  bed,  je  matras.  Kinderen  
kregen  ieder  persoonlijk  een  aandachtsmoment  en  om  het  visueel  te  maken  3  nieuwe  
pyama’s  als  blijk  van  waardevol  zijn.  Opmerkelijk  wordt  er  minder  vernield.  Tijdens  de  
verwerking  zegenen  we  met  elkaar  ieder  kind  afzonderlijk.  Er  gebeurt  iets  in  het  kind  dat  wij  
niet  kunnen  peilen  maar  ik  voel  en  zie  het  onder  mijn  handen  gebeuren..    Ik  sta  erbij  en  ik  
kijk  ernaar.  God  is  op  die  momenten  aan  het  werk.    
We  bidden  voor  een  bodem  in  zijn  bestaan:  Jezus  als  Fundament  van  zijn  leven:  van  
onvoorwaardelijke  liefde  en  er  mogen  zijn,  gewild,  geliefd.  Als  ze  dit  meenemen  naar  huis,  of  
naar  hun  volgende  plek  waar  ze  geplaatst  worden  is  dit  een  groot  wonder.  

Een  jongetje  die  we  het  weekend  meenamen    om  te  zwemmen  en  snorkelen  in  een  baai  
maakte  een  groot  hart  van  een  zandsculptuur.  De  orthopedagoog  vroeg  voor  wie  dat  hart  
was  en  ze  verwachtte  dat  hij  zou  zeggen  voor  zijn  moeder.  Hij  zei  dat  is  voor  God  Die  zo  veel  
van  mij  houdt.  Dit  is  o.a.  het  gevolg  van  een  aanraking  van  Gods  liefde  en  een  ontmoeting  
met  Jezus  tijdens  de  wekelijkse  Bijbelles.  
  
Er  gaan  meer    deuren  open.  De  Upperroom  (  zie  Facebook)  een  plek  waar  je  in  de  
tegenwoordigheid  van  God  kan  vinden  geef  ik  a.s.  woensdagavond  een  presentatie  over  
Zegenend  Helpen.  Een  verkorte  versie  van    lesdag  1  van  de  cursus  Zegenend  Helpen.  
De  week  daarna  sprak  ik  in  de  Upperroom  over  de  genade  van  God  en  Zijn  
onvoorwaardelijke  liefde  en  de  vergeving  die  al  plaats  gevonden  heeft  2000  jaar  geleden  aan  
het  kruis.  Jezus  is  immers  onze  rechtvaardiging!  Het  was  onvoorbereid  en  spontaan  en  Jezus  
was  mijn  Voorziening.  Ik  hoorde  mezelf  preken.  Mensen  werden  aangeraakt  onder  mijn  

preek  en  begonnen  spontaan  te  huilen  doordat  zij  de  goedheid  van  God  gingen  zien  en  
proefden.  Een  vrouw  was  zo  aangeraakt.  Zij  kreeg      berouw  over  haar  daden  die  niet  in  
overeenstemming  waren  met  Gods  wil  voor  haar.  Tijdens  het  moment  dat  zij  gezegend  werd  
gebeurde  er  mooie  dingen  en  kwam  zij  tot  bevrijding.  Een  hele  ervaring  voor  hun  maar  ook  
voor  mij.  God  zij  alle  eer!  
Daarna  ieder  persoonlijk  gezegend.  Het  was  een  waardevolle  en  genezende  tijd  met  elkaar  
omdat  Jezus  Zelf  de  zegen  is.  
  
Volgende  week  ben  ik  uitgenodigd    in  een  andere  huiskerk  om  ook  over  Zegenend  Helpen  te  
komen  onderwijzen.  
Het  is  me  duidelijk  dat  God  me  gebruiken  wil    om  in  verschillende  kerken  die  ik  bezoek    
mensen  ontmoet  waar  de  genadeboodschap  gelanceerd  mag  worden.  Ik  merk  dat  in  de  vele  
verschillende  pinkstergemeenten  die  het  eiland  rijk  is,  zoveel  mensen  een  juk  wordt  
opgelegd.  Er  is  in  de  pinkstergemeenten  veel  religie  en  wettisch  leven.  De  genade  boodschap  
is  heel  hard  nodig.  Prachtig  dat    ik  van  Nederlands  Gereformeerde  Kerk  tot  en  met  
Pinkstergemeente  en  alles  wat  daar  tussenzit  Gods  genadeboodschap  en  wat  daarmee  
samenhangt  mag  verkondigen.  
Het  is  zo  prachtig  te  zien  dat  God  me  als  “buitenlander”    gebruikt  om  mensen  bij  elkaar  te  
brengen.  Bijzondere  ontmoetingen  die  samenvallen.  Geweldig  om  mee  te  mogen  maken.  
  
Mijn  vrije  tijd  is  veel  minder  geworden  dan  in  de  eerste  weken😅  



 
Toch  geniet  ik  op  de  momenten  dat  we  met  een  groep  gaan  snorkelen  ineen  prachtige  baai  
waar  geen  vakantiegangers  komen  maar  alleen  plaatselijke  bewoners.  Volgende  week  staat  
zelfs  een  vliegreizen  naar  Bonaire  op  het  programma.  Het  is  maar  een  kwartier  vliegen.  Ik  zie  
er  naar  uit  en  geniet  in  het    natuurlijke  en  geestelijke  met  volle  teugen.  Gelukkig  heb  ik  nog  
eens  zo  lang  te  gaan  als  ik  nu  vandaag  hier  ben.  
  
Bedankt  voor  je  belangstelling  en  geduld  om  deze  lange  brief  te  lezen.  
Christelle  
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Een  laatste  update  en  deze  keer  vanuit  Nederland.  Deze  week  dinsdag  arriveerde  ik  weer  op  
Schiphol  na  een  zeer  voorspoedige  reis.  Het  afscheid  nemen  viel  van  beide  kanten  zwaar.  
Voor  mij  was  het  ook  het  heerlijke  klimaat  achterlaten  waar  mijn  lichaam  zich  optimaal  bij  
voelde.  De  dag  na  thuiskomst  voelde  ik  de  eerste  griepverschijnselen  helaas  opkomen.  Een  
hele  week  ben  ik  hard  ziek  geweest  met  hele  hoge  koorts.    Ik    ben  nu  net  over  het  
dieptepunt  heen.  Blijft  over  een  flinke  vermoeidheid  die  deze  griep  met  zich  meebracht,  met  
veel  hoesten.    Ik  kan  nauwelijks  een  paar  stappen  lopen.  Dat  wordt  dus  energie  opbouwen  
de  komende  tijd.  
Want  over  een  paar  weken  ga  ik  in  een  herberg  werken  in  Noord  Spanje,  om  daar  pelgrims  
te  zegenen  op  weg  lopend  naar  Santiago  de  Compastella.  Daar  is  flink  wat  lichamelijke  
energie  voor  nodig.  God  is  mijn  Voorziener,  ook  in  deze  dingen.  
  
Als  ik  terugkijk  op  de  tijd  in  Curacao  dan  is  dit  met  een  dankbaar  hart  dat  God  me  op  vele  
verschillende  manieren  gebruikt  heeft.    Niet  alleen  in  het  kinderhuis.  Alle  ervaring,  
ontwikkeling,  scholing,  skills  in  mijn  leven  opgedaan,    zijn  er  in  deze  maanden  uitgekomen  en  
gebruikt.  Er  gingen  deuren  open  om  in  verschillende  huisgemeenten  onderwijs  te  geven  over  
Zegenend  Helpen.  God  deed  mooie  dingen  die  we  zagen  gebeuren.  Op  t  strand  mocht  ik  met  
mensen  bidden  die  ik  regelmatig  daar  ontmoette.  
En  enkele  counseling  gesprekken  wierpen  zichtbaar  vruchten  af.  
  
Tijdens  de  Bijbelles  in  Encelia  vertelde  ik  over  de  storm  op  het  meer  en  leerde  ze  het  lied  aan  
“met  Jezus  in  de  boot  ben  ik  veilig  in  de  storm”.  1  jongetje  werd  vaak  (onterecht  m.i.)  naar  
zijn  bed  gestuurd.  Ik  leerde  hem  dat  in  de  huiskamer  de  storm  was,  zijn  bed  de  boot    en  
Jezus  in  Zijn  bed  en  samen  met  hem  daar  wilde  doorbrengen.  Dat  begreep  hij  heel  goed.  
Dagen  heeft  hij  heel  wat  papieren  bootjes  gevouwen  en  die  vond  ik  terug  in  en  rondom  zijn  
bed.  Hij  zong  het  liedje  heel  vaak.  Zijn  bed  zag  hij  niet  langer  als  een  strafplek  maar  een  
plaats    waar  Jezus  (  dus  vrede)  was.  
  
Met  een  paar  kinderen  per  week  baden  we  wat  langer  door.  Dat  ging  in  de  vorm  van  
zegenen.  Met  lange  stiltes.  Dat  legden  we  de  kinderen  uit.  Er  gebeurde  veel  in  deze  tijden.  
Mooie  prachtige  dingen.  We  zagen  het  gebeuren.  De  kinderen  vroegen  iedere  week  of  ze  
weer  mochten  voor  gebed.  De  kinderen  wilden  zo  graag  gezegend  worden.  
Tijdens  het  zegenen  was  er  iemand  anders  aanwezig.  Zij  zullen  dit  voortzetten.    



  
En  dan  komt  de  tijd  om  de  kinderen  los  te  laten  en  ze  over  te  geven  in  handen  van  de  
hemelse  Vader.  De  ontmoetingen  die  zij  gehad  hebben  met  de  Here  Jezus  zullen  zij  nimmer  
vergeten.  
De  oudere  leiding  gaan  verder  met  het  zegenen  van  de  kinderen.  Ze  hebben  gezien  hoe  
krachtig  deze  “vorm  van  gebed”  is.  
  
Ik  wil    ieder  bedanken  die  een  gift  heeft  gegeven  voor  het  camera  en  alarmsysteem.  Er  is  
genoeg  binnen  gekomen  om  het  aan  te  schaffen.  Een  offerte  wordt  gemaakt  voor  aanschaf  
en  bevestigen.  
  
Nieuwe  matrassen  zijn  aangeschaft  en  kinderen  slapen  nu  op  frisse  nieuwe  kussens,  met  hun  
mooie  pyjama’s  aan  die  zij  vorige  maand  gekregen  hebben.  
  
Met  een  dankbaar  hart:  het  maakte    verschil:    voor  ik  kwam  en  tegen  de  tijd  van  vertrek.  
Dankbaar  ben  ik  ook  voor  mijn  achterban,  de  gebeden,  de  giften,  de  belangstelling  die  jullie  
hadden  in  mijn  wel  en  wee.  
Dankbaar  dat  God  mij  jaren  geleden  via  Stichting  Zegenend  Helpen  na  een  lange  intensieve  
zware  weg  hersteld  heeft.  Dat  ik  nu  zelf    gebruikt  werd  om  zegenen  op  een  eiland  8.000  km  
verderop  te  mogen  bekendmaken.  Dat  had  ik  nooit  kunnen  of  durven  dromen.  Maar  het  is  
wel  gebeurd.    
Dankbaar  voor  de  ervaring  die  God  me  gegeven  heeft  op  Curacao.  Naast  het  werk  wat  ik  heb  
mogen  doen,  was  er  genoeg  tijd  over  om  naar  een  strand  te  gaan.  Er  was  altijd  wel  weer  
iemand  die  ik  ontmoette  en  me  aanbood    een  dag  mee  te  nemen  het  eiland  rondte  toeren    
en  een  plek  aan  te  doen  waar  ik  nog  niet  geweest  was.    
Genoten  heb  ik  van  de  vele  momenten  in  het  zwembad  achterin  de  enorme  tuin  van  het  huis  
waar  ik  een  kamer  huurde.  
Zelfs    in  de  avonden  en  soms  zelfs  in  de  nacht  als  ik  niet  kon  slapen.  De  maan  schijnend  door  
de  palmbladeren  heen,  de  vele    heldere  sterren  die  je  kon  bekijken  op  de  rug  drijvende  zijn  
onvergetelijke    gouden  momenten.  Ik  mis  het.  Ik  mis  heel  Curaçao  met  al  zijn  mooie  natuur,  
prachtige  mensen,het  heerlijke  klimaat.    Maar  wie  weet  komt  het  er  nog  eens  van  want  vele  
hebben  me  uitgenodigd  terug  te  komen.    
  
Met  vriendelijke  groet,  
Christelle  
  
  
  


