
ELB 397 
Handen van lof worden handen van liefde: 
twee is gelijk aan één. 
Handen van God worden handen van mensen: 
God brengt de harten bijeen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Bernisser” handen 
Nieuwsbrief nr. 5 juni 2007 

 
Een last valt van je af op het moment 
dat bekend is dat je huis is verkocht, 
en zo snel. We hebben de wind in de 
zeilen en beseffen het voorrecht, 
heel prettig dat we financieel gezien 
niet extra belast worden. Eind maart 
‘07 het bord in de tuin en vervolgens 
half mei ‘07 verkocht , wat een geluk 
valt ons toe. Aan zo’n snelle verkoop 
zitten voorwaarden en in dit geval, 
dat we er snel uit moeten. Als ieder 

een beetje meewerkt, verhuizen we dan medio juli naar de Molendijk en gaan daar een soort van kamperen 
 
Bernisser Handen in het nieuws 
Ria heeft haar eerste interview gegeven, iets wat ze jaren geleden voor onmogelijk hield te gaan doen, hieronder 
ziet u het artikel wat in “De Bernisser” is afgedrukt. Binnen de gemeente Bernisse is het nu alom bekend wat we 
gaan doen, hieronder het bedoelde stuk. (p.s. die hond is niet de onze en plast niet tegen een been van Ed!) 

 



Een week later in het AD Voorne en Putten bijlage van woensdag 30 mei 2007. 

 
 
De familie Ruighaver heeft een foto van ’t oude Hof zoals het er omstreeks 1900 uitgezien heeft, een prachtig 

gezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
We willen weer 
wat van de oude 
luister de doen 
herleven. 
 
Er is dus ge-
noeg te doen. 
 
 
 
 
 
 

De eerste ontmoetingen en kennismakingen met de aspirant bewoners zijn intussen een feit, ook hierin de her-
kenning van gebrek aan mogelijkheden m.b.t. de problematiek van “deze” kinderen. 
 
We hebben de website iets aan laten passen, er is “laatst gewijzigd” toe gevoegd. Bij regelmatig bezoek ziet u 
gelijk of er iets nieuws valt te zien en/of lezen. 
 
Ons adres per 20 juli; Molendijk 23 3212LH Simonshaven, ons telefoonnummer blijft 0181 - 453217 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed en Ria van Geest 


