
 

Rijdend door San Nicolas 

valt op dat de straten 

mooi betegeld zijn, bijna 

een afleiding van de hui-

zen die er naast ge-

bouwd staan. Een deel 

van Aruba waar de nood 

hoog is. Daar ontmoette 

Astrid een vrouw van 80, 

wat overigens niet aan 

haar was af te zien. Haar 

zoon woont in Amerika 

en zelf heeft ze geen in-

komsten. De wijk kijkt 

naar haar om, zodat ze 

geregeld eten en drinken 

heeft. Wat een nood, 

maar wat een glimlach! 

Mijn Papiaments moet 

nodig verbeterd worden, 

maar wat klonk ze mooi! 

In een wijk, waar de nood 

zo groot is, zien mensen 

ook naar elkaar om. Wat 

zou het mooi zijn, als we 

hier ons steentje mogen 

bijdragen en de Liefde 

van God mogen delen. 

Daar in San Nicolas mo-

gen we de Protestantse 

kerk opbouwen. Mogen 

we samen met hen wer-

ken in de wijken met veel 

nood. De voorganger uit 

deze kerk vroeg onze 

hulp. Samen met de GZB 

willen we hier gaan die-

nen.  

Waar we begin 2018 wil-

den vertrekken, staan we 

nu nog in de wachtstand. 

Wachtend op een visum, 

een lang proces. Een 

moeilijk proces ook, 

wachten is nooit leuk. 

Dankbaar zijn we voor de 

kerk in San Nicolas die er 

alles aan doet om de 

aanvraag voor elkaar te 

krijgen.  

We willen uw gebed vra-

gen voor het proces, in 

de overtuiging dat het 

gebed veel vermag en 

we ons werk mogen gaan 

oppakken. 
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Een niet toeristische plaats waar de 

hotels en resorts ontbreken. Er is 

veel nood. Het drugsgebruik is groot 

en zorgt voor veel problemen. De 

armoede is duidelijk terug te zien. 

 

Midden in deze wijk staat een Pro-

testants kerkje met het opschrift 

‘Vergeet God niet’. Op de zondag 

zijn er gemiddeld 15 mensen in de 

Vanuit die keerzijde van Aruba 

kwam de vraag vanuit de kerk in 

San Nicolas. Zij hebben ons ge-

vraagd hen te ondersteunen bij het 

opbouwen van de gemeente.  

Aruba kent een Protestantse Kerk 

met twee wijken. Wij gaan werken 

en wonen in de wijk San Nicolas. 

San Nicolas is de tweede stad van 

Aruba en ligt aan de zuidwestkant. 

dienst. De mensen werken hard om 

de kerk op te bouwen. 

Dit is ons werk 

Armoede 

Er zijn wijken waar de rijkdom van 

Aruba ver te zoeken is. De mensen 

leven van weinig geld. Beide ouders 

zijn vaak  van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat druk met werken om 

voldoende geld te verdienen om 

rond te kunnen komen. De kinderen 

leven hierdoor overdag veelal op 

straat en komen hier in aanraking 

met de jeugdbendes. Ouderen voe-

len zich vaak alleen en er wordt wei-

nig naar elkaar omgekeken.  

Aruba, een klein eiland ter grootte 

van Texel met 113.000 inwoners. 

Een deel van Nederland, een land 

binnen het Koninkrijk der Neder-

landen. Een eiland waar veel toe-

risten elk jaar weer naartoe wor-

den getrokken. 

 

Maar Aruba kent, zoals zoveel plek-

ken, ook een keerzijde, die niet zo 

bekend is. Dit is vooral het geval op 

het zuidelijk deel van Aruba, met 

name het stadje San Nicolas, waar 

wij ook zullen gaan wonen en wer-

ken. 
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Kennismaken 

Even voorstellen, de familie Klaasse 

uit Rijnsburg. Wij zijn Johan en As-

trid, tien jaar getrouwd en ouders 

van vier kinderen. Jonathan (8), 

Thirza (7), Esther (5) en Matthias 

(4).  

Astrid is als logopedist en als leer-

kracht werkzaam geweest op onder 

andere basisscholen. Lesgeven is 

mijn passie. Kinderen beter leren 

kennen, hen volgen in een proces 

en meenemen in hun ontwikkeling. 

Vanuit die passie en ervaring wil ik 

mijn talenten inzetten voor de ge-

meente op Aruba. Mij uitstrekken 

naar de mensen in de marge van de 

samenleving, hen ontmoeten, op-

bouwen. Gods liefde met hen delen 

en samen bouwen aan een mooie 

toekomst.’ 

 

Johan heeft een aantal jaren theolo-

gie gestudeerd en is uiteindelijk af-

gestudeerd aan de opleiding Ma-

nagement, economie en recht, waar 

hij met veel plezier een minor coa-

ching heeft gedaan.  

Onze werkzaamheden op Aruba 

zullen vaak vanuit een coachende 

en ondersteunende rol zijn. Mensen 

bemoedigen, ondersteunen in hun 

eigen ontwikkeling en mede verant-

woordelijk maken voor zowel hun 

eigen ontwikkelingen als voor de 

ontwikkelingen binnen de gemeente 

in San Nicolas. Ik kijk er naar uit mijn 

kennis en ervaringen in te zetten om 

de mensen in San Nicolas te helpen. 

  

 

Aruba 

Er zijn veel drugsverslaafden waar 

weinig zorg voor is, ze zijn vaak 

dakloos. 
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We zijn gevraagd om deze 

gemeente te ondersteunen. 

Om de mensen daar te helpen 

weer te bouwen aan de kerk, 

te groeien. Niet alleen in aan-

tal, maar juist in geloof, in ver-

trouwen. Om te zoeken naar 

het Fundament en die te ver-

stevigen.  

Ons verlangen 

God heeft ons allemaal een 

opdracht gegeven. Om te ge-

tuigen van Zijn Liefde en ons 

uit te strekken naar de mensen 

om ons heen.  

Wat betekent dit nu concreet 

voor ons en ons werk op Aru-

ba? 

In eerste instantie zullen we deel 

worden van de gemeente in San 

Nicolas. Daar wonen, de mensen 

leren kennen en ontdekken wat 

de verlangens en behoeftes zijn 

van de mensen zelf.  

De mensen in de kerk verlangen 

er naar om de kerk open te stel-

len. Ook vanuit de wijk horen we 

de hoop dat de kerk niet alleen 

op zondag open is. Zangavon-

den, kinder– en jeugdclubs, el-

kaar ontmoeten, alle dagen van 

de week. Maar ook bijbelstudies, 

kennis maken met de bijbel of 

verder verdiepen en studeren in 

Gods woord en zo meer mogen 

toegroeien naar Hem. 

Op die manier mogen we de 

mensen in de kerk ontmoeten, 

samen zijn en elkaar opbouwen. 

Daarnaast willen we graag de 

deuren openen voor alle mensen 

om de kerk heen. Zichtbaar wor-

den in de wijken.  

De mensen in San Nicolas een 

warm hart toedragen, projecten 

opzetten voor de ouderen, ver-

slaafden, jeugd op straat. Naast 

het werk binnen de kerk, krijgt 

ons werk zo ook een missionair 

en diaconaal karakter. 

We beseffen dat we vooral ter 

plaatse kunnen zien wat er 

mogelijk is, en we alles samen 

mogen doen met de mensen 

uit de kerk, vanuit hun talen-

ten. En dat we bouwen op ons 

fundament in Hem. Wij stellen 

ons beschikbaar maar Hij mag 

Zijn werk in en door ons doen. 

Tussentijd 

Omdat de visumaanvraag lan-

ger in beslag neemt en we dus 

langer in Nederland zijn dan 

gepland, investeren we deze 

tijd in studie van het Papia-

ments. Via cursusmateriaal en 

hopelijk binnenkort ook met 

een taaldocente. Een erg leu-

ke taal om te leren! 

Daarnaast houden we ons be-

zig met verschillende stages 

om beter voorbereid op weg te 

gaan. Zo heeft Johan stage 

gelopen bij een pioniersplek 

van de PKN in Rotterdam en 

zal hij binnenkort bij de Hoop 

in Dordrecht mee gaan lopen.  

Verder mogen we mee denken 

en meewerken bij een aantal 

projecten die momenteel lopen 

bij de GZB. Erg leuk om op die 

manier achter de schermen bij 

het werk betrokken te zijn!. 

De kinderen 

Uiteraard, we nemen alle kinderen 

mee en ze hebben er zin in! Alle 

lange tijd weten ze dat we ons zul-

len verplaatsen naar Aruba. Ze 

kijken uit naar alle avonturen die 

we daar mogen beleven, zoeken 

naar de mooiste vis van de zee, 

wonen in de buurt van Sinterklaas? 

En dat avontuur gaan we zeker 

aan.  

Tegelijk zijn ze zich bewust van de 

overstap die ze daarbij maken. Het 

missen van familie en vrienden, het 

totaal andere leven. Dat zal wen-

nen zijn, en dat mag. 

Met ons gezin zullen we wonen in 

San Nicolas. De kinderen zullen 

thuis onderwijs krijgen. Lang heb-

ben we gezocht naar een goede 

school, de beste vorm van onder-

wijs, passend bij onze kinderen. 

Omdat de overgang voor de kin-

deren erg groot zal zijn en gekeken 

naar onze kinderen hebben we 

besloten te beginnen met thuison-

derwijs. Met de Nederlandse les-

methodes en met de kennis en 

ervaring van Astrid als leerkracht, 

geloven we dat dit ook een mooie 

kans mag zijn. Onderwijs op maat, 

in een veilige setting, mogen we 

als een uitdaging op pakken.  



Colofon 

De familie Klaasse wordt vanuit de Protestantse Gemeente 

Rijnsburg uitgezonden in samenwerking met de GZB, t.b.v. het 

kerkelijke en diaconale werk op Aruba. 

Weblog:  www.gzb.nl/aruba 

Facebook: facebook.com/Johan.AstridKlaasse  

Emailadres:  tfc.klaasse@gmail.com 

Postadres:  p/a Berkenpad 3, 2231 XK Rijnsburg  

Meeleven? Meld u aan voor de nieuwsbrief en gebedsmail op 

www.gzb.nl/aruba 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

Meegeven? 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL91INGB0690762445 

t.n.v. GZB Driebergen 

o.v.v. 

GZB 

Gebedspunten 

We danken voor: 

 Een mooie en leerzame voor-

bereidingstijd, tijdens ons op-

leidingstraject op het kantoor 

van de GZB en daarna. 

 De rust die we bij de kinderen 

mogen ervaren in deze, ook 

voor hen, spannende tijd. 

 De steun vanuit familie, vrien-

den en kerk. We voelen ons 

gedragen door gebed en alle 

betrokkenheid. 

We bidden voor: 

 Een goede doorgang van de 

visumaanvraag. 

 Dat het huis in Rijnsburg een 

goede bestemming mag krij-

gen en alle praktische zaken 

spoedig geregeld mogen wor-

den. 

 Een huis in San Nicolas waar 

we ons thuis mogen gaan voe-

len. 

 

 

 Voldoende mensen om ons 

financieel te ondersteunen 

voor het mogelijk maken van 

het werk op Aruba. 

 Een goede overtocht naar on-

ze nieuwe woon– en werkplek 

 

 

Thuisfrontcommissie 

Om de uitzending vanuit de Protes-

tantse Gemeente Rijnsburg handen 

en voeten te geven is er een Thuis-

frontcommissie gevormd.  

De TFC zal in en buiten de gemeente 

aandacht vragen voor het werk op 

Aruba en ook voor ons als zendings-

werkers.  

 

 

De commissie bestaat uit: 

Margriet en Matthijs de Ruiter,  

Margriet en Piet Both,  

Wico Santbulte, Cees de Mooij, 

Anouk van der Plas en Tineke Ze-

venbergen 


