
Ellen Herrera (69) verzorgt op 
afspraak rondleidingen op 
Rooi Lamoenchi. Na de be-
zichtiging van het landhuis 

en een verhaal over de historie van de 
plantage neemt ze bezoekers mee naar 
buiten voor een educatieve wande-
ling. Hoewel de plantage, de historie 
ervan en de speciale bestemming die 
ze eraan gaf altijd alleen onderwerp 
zijn, wil ze dit keer bij uitzondering 
meer vertellen over haar eigen verle-
den en hoe door Gods leiding in haar 
leven de plantage een bijzondere be-
stemming kreeg.

Verliefd

Na de middelbare school vertrekt El-
len in 1972 naar Tilburg, waar ze de 
lerarenopleiding Nederlands volgt. 
Als ze in 1975 vanwege de kerstdagen 
naar huis vliegt, leert ze haar eerste 
man kennen. “Ik zou eigenlijk eerder 
gaan, maar die vlucht was overboekt. 
Mijn tante zei toen nog: ‘Het is vast 

ergens goed voor.’ Ik raakte bij de gate 
aan de praat met een leuke jongeman, 
Hein Willems. We bleken in het vlieg-
tuig ook naast elkaar te zitten en raak-
ten tijdens de lange vlucht via Zürich, 
Lissabon en Caracas naar Curaçao niet 
uitgepraat. Het was de eerste keer dat 
ik echt verliefd werd. Hein vloog naar 
Curaçao om er zijn broer en schoon-
zus te bezoeken. Na de jaarwisseling 
troffen we elkaar daar weer, mijn zus 
Stella had hem namelijk uitgenodigd 
op haar verlovingsfeest.” 
In 1979 trouwen Hein en Ellen. Ze 
gaan in Malden bij Nijmegen wonen, 
waar Hein bibliothecaris en docu-
mentalist is bij Holec, een elektro-

technisch bedrijf. Na vijf jaar verhui-
zen ze naar Bonaire, waar Hein aan de 
slag kan als manager bij Curoil. Ellen 
is daarna van 1984-1992 lerares Ne-
derlands op de Scholengemeenschap 
Bonaire. 

Open Bijbel

In 1992 wordt Ellen ziek en gediag-
nostiseerd met MS. Na een lange pe-
riode van verpleging op Curaçao mag 
ze terug naar Bonaire bij de gratie van 
het huis op Rooi Lamoenchi: daar 
moet ze van haar neuroloog in alle 
rust aansterken. “Hein zorgde gewel-
dig voor me en regelde bezoek, zoals 
van mijn vriendin en pianolerares 

Conny.” Als Conny eens ver-
hinderd is, zorgt ze voor een 
vervangster in de persoon 
van Bernie Lüsse: een Duitse 
missionaris die op Bonaire 
werkt voor de christelijke 
zender Trans World Radio. 
Ellen zegt niet zonder enige 
ontroering in haar stem: 
“Ze nam een Bijbel mee en 
opende mijn hart voor het 
Evangelie. Ik was al langer 
op zoek naar God, maar vond 
hem zelf niet in de rooms-ka-
tholieke kerk. Daar werden 
we niet met een eigen Bijbel 
grootgebracht. De Heilige 
Geest gebruikte Bernie om 
de Bijbel voor mij te openen. 
Ik vond er het antwoord op 
al mijn vragen. Er kwam een 
soort vrede over me.” Ze laat 
zich opnieuw dopen, in zee: 
“Bij Pink Beach, toen het 

daar nog pink was.” Ze sluit zich aan 
bij de meer evangelische International 
Bible Church. “De IBC voelt als mijn 
familie!”

Cursus pastorale zorg

Als door een wonder raakt haar MS 
in een zeldzaam langdurige remis-
sie. Ellen herstelt. Omdat ze medisch 
werd afgekeurd stopt haar werk in het 
onderwijs. Wanneer haar gezondheid 
het toelaat kan ze zich verder aan haar 
plantage wijden. In 1998 overlijdt 
haar Hein. Ze kijkt dankbaar terug op 
twintig jaar huwelijk. “Hij overleed te 
vroeg. Hij was een goede echtgenoot 
en een lieve vader voor onze dochters 
Eline en Nathalie.”
De laatste jaren van zijn leven moet 
Hein regelmatig voor medische be-
handeling naar Orlando. Ellen heeft 
dan tijd voor een cursus pastorale 
zorg. Na het overlijden van Hein wil 
ze er op Bonaire mee aan de slag. Ze 
krijgt een uitnodiging van pastor Bob 
Cochrane en enkele oudsten van de 
IBC op Hato om erover te vertellen. 
“Toen ik daar mijn cursusmap open-
deed, rolde er een visitekaartje uit 
met een tekst uit Jeremia 29: 11: ‘Mijn 
plan met jullie staat vast – spreekt de 
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoop-
volle toekomst geven.’ Die tekst ver-
anderde de hele benadering van mijn 
leven!” 

Rouwkleren

Zondags na de kerkdienst in de IBC 
geeft ze pastor Bob – een gepensi-
oneerde Canadese weduwnaar die  
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Een oude foto van het gezin Herrera: Julio en Clara met hun beide dochters Ellen (links) en Stella (rechts).

Detail uit het ontmoetingscentrum Heaven’s Foretaste.
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Al generaties lang is plan-

tage Rooi Lamoenchi op Bo-

naire het bezit van de fami-

lie Herrera. ‘Shon Julio’ is 

de laatste operationele be-

heerder. Zijn dochter Ellen 

Herrera knapt het landhuis 

in fasen op en maakt de 

plantage toegankelijk voor 

publiek. Ze getuigt graag 

van haar geloof en geeft 
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stemming.
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tijdelijk bijspringt op Bonaire – een 
hand. Hij nodigt haar uit om verder 
te praten over die cursus. Ellen: “Dat 
draaide uit op een etentje, waarbij 
we het eigenlijk alleen maar hadden 
over onze beide levens.” Vier weken 
later, na weer een etentje, gingen Bob 
en Ellen nog wat wandelen in de tuin 
van het Plaza Hotel. Het was volle 
maan. Op het bruggetje bij de jacht-
haven heeft Bob haar ten huwelijk 
gevraagd. Dat was vier weken nadat 
ze hem voor het eerst een hand gaf. 
“Hij was hier maar voor drie maanden 
en tijdens de laatste vier weken van 
zijn verblijf vulde God onze harten 
met diepe liefde voor elkaar. Mensen 
merkten daarna op dat ik plots geen 
rouwkleren meer droeg en dat ik 
straalde.” Een paar maanden later al, 
in april 2000, trouwen Ellen en Bob 
in Canada. Lachend: “Voorwaarde 
was natuurlijk wel dat Bob naar Bo-
naire zou komen.” Bob is daarna nog 
vijfenhalf jaar pastor in de IBC en an-
derhalf jaar oudste.

Heaven’s Foretaste

Het geloof speelt sinds haar bekering 
een steeds belangrijker rol in het le-
ven van Ellen Herrera. Op de plan-
tage organiseert ze regelmatig bezin-
ningsmomenten of vrouwenretraites 
onder een boom, in de schaduw. Ze 
droomt over een gebouw hiervoor en 
samen met Bob werkt ze aan een plan 
voor een ontmoetingscentrum naast 
het landhuis. Als ze de middelen bij 
elkaar heeft verrijst mooi in stijl bij 
het landhuis Heaven’s Foretaste: een 
multifunctioneel gebouw, compleet 
met keukentje en toilet. Ellen is er 
dankbaar voor: “Toen ik het boek ‘The 
treasure principle’ had gelezen, wist 
ik dat ik mijn plannen kon realiseren. 
Heaven’s Foretaste staat nu ten dien-

ste van alle christenen van Bonaire. 
We hebben hier regelmatig een ge-
meentedag, een gebedssamenkomst 
of een bezinningsmoment. Wie hier 
wat wil organiseren is welkom.” Om 
de exploitatie rond te krijgen zijn ook 
andere bezoekers welkom, zoals jubi-
lerende families. “Ook de Rijksdienst 
Caribisch Nederland (RCN) komt hier 
wel eens voor een teambuildingeve-
nement.” Echtgenoot Bob, ooit boek-
binder en makelaar en later pastor, 
overlijdt in 2012 op 81-jarige leeftijd. 
“Hoewel hij op het laatst afasie had 
zei hij nog een keer tegen mij: ‘I think 
you are honoring God!’ En zo is het”, 
zegt Ellen. “Ik doe dit alles vanuit 
mijn geloof en ik weet: Gods zegen 
rust op Rooi Lamoenchi.” 

Prayer walk

Gaandeweg ontstaat het idee om op 
de plantage een prayer walk te faci-
literen. Ellen creëert een wandelpad 
met zeven zitbankjes, waar mensen in 
etappes kunnen bidden of mediteren. 
Omdat er soms ook grotere groepen 
komen maakt ze nog zeven bankjes, 
er is immers ruimte genoeg. 
Als we bij het verste punt vanaf het 
landhuis zijn aangekomen zegt ze: 
“Ik heb hier alles opgedragen aan de 
Heer.” Ze wijst naar een groot kruis, 
vormgegeven uit stenen. “Dit is het 
Golgotha-monument. Mijn vader zei: 
‘Hier, aangekomen op dit punt, moet 
iedereen weten – of zich herinneren – 
dat Jezus stierf voor onze zonden’.” Er 
staan ook drie houten kruisen. “Aan 
het kruis zei Jezus tegen de moorde-
naar naast hem, die tot geloof kwam: 
‘Heden zult gij met Mij in het paradijs 
zijn!’.” Ellen wijst ernaar en zegt: “Dit 
stenen kruis is van losse keien, opge-
dragen aan alle mensen die stierven 
voor hun geloof in Jezus Christus. Uit 

de Bijbel weten we dat Stefanus de 
eerste christelijke martelaar was: hij 
werd gestenigd. Dat is de symboliek!”
Ze vertelt haar verhaal alsof het de 
eerste keer is. Verveelt het dan nooit? 
“Mijn vader zei altijd: ‘Wij zijn van 
het onderwijs, wij vertellen de dingen 
graag nogmaals.’ Het is ook elke keer 
weer anders, ik stem mijn verhaal na-
tuurlijk af op de groep die ik voor me 
heb.”
Ellen bracht twee echtgenoten naar 
het graf, haar beide ouders zijn overle-
den en vorig jaar overleed haar enige 
zus Stella op Curaçao. Dochters Eline 

en Nathalie wonen intussen met man 
en kinderen in Canada. Straks gaat ze 
weer alleen naar haar huis in Kralen-
dijk. Toch is ze niet eenzaam, zegt ze. 
“Ik heb God in mijn leven en de ‘fami-
lie’ uit de kerk. En Rooi Lamoenchi!” 

Als we na de rondwandeling over de 
plantage weer terug zijn bij de auto 
nemen we afscheid. De avond valt, 
de schemer zet in, de lucht kleurt pa-
relmoer. Ellen zegt iets voor te willen 
dragen. Niet iets wat met haar geloof 
te maken heeft, maar wat voortkomt 
uit haar liefde voor de Nederlandse 
taal en literatuur. Er gebeurt iets wat 
zelfs in Nederland haast onmogelijk 
is. Ze valt even stil, denkt diep na en 
dan klinkt bij ondergaande zon op 
meesterlijke wijze een sonnet van de 
Nederlandse dichter Willem Kloos 
(1859-1938): 

Nauw zichtbaar wiegen op een lich-
ten zucht
De witte bloesems in de scheemring 
-- ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras 
gerucht,
Een enkele al te late vogel vliedt.
En ver, daar ginds, die zachtgekleurde 
lucht
Als perlemoer, waar ied’re tint ver-
vliet
In teêrheid... Rust -- o, wondervreemd 
genucht!
Want alles is bij dag zó innig niet.
Alle geluid dat nog van verre sprak,
Verstierf -- de wind, de wolken, alles 
gaat
Al zachter en zachter -- álles wordt zo 
stil...
En ik weet niet, hoe thans dit hart, zo 
zwak,
Dat al zó moê is, altijd luider slaat,
Altijd maar luider, en niet rusten wil.

Voor afspraken over rondleidingen: 
+599 7178604 of +5999 5409800
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Een van de zeven bankjes uit de prayer walk.
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