
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. 
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De meeste vakanties zitten er intussen op en we hopen dat iedereen een goede tijd heeft gehad en tot rust is 
kunnen komen. 
 
We zijn met hulp van familie en vrienden in twee dagen tijd van ons oude adres naar de Molendijk in Simonsha-
ven verhuisd. Achteraf was het na een zeer hectische tijd van bank, notaris, accountant etc. Maar goed dat een 
reeds langer geplande vakantie doorgang heeft gevonden, we konden even op adem komen.  

 
 
Het verbaasd ons hoe eenvoudig zaken “normaal” worden gevonden en dat we snel vinden dat een en ander ons 
toekomt terwijl we zeer goed weten en beseffen dat het ons toevalt. Veel zaken vinden (gelukkig) normale door-
gang en al snel dreigen we ontevreden te raken over de snelheid waarmee alles verloopt, we beseffen maar al te 
goed dat we gezegend en bevoorrecht zijn, dat realiserend past hierbij bescheidenheid. 
 
Intussen worden de officiële, zo genoemde, bestektekeningen voor de nieuwbouw gemaakt om inge-
diend te worden bij de gemeente en provincie voor de bouwvergunning. Wat dat betreft volgt  nu een 
periode van afwachten, tot de procedures zijn doorlopen volgens de wettelijk vastgestelde normen, 
allemaal duimen hoor. Bodemsondering zal worden gemaakt zodat de constructeurs een “palenplan” 
kunnen maken voor het heien onder de fundering van de nieuwbouw. 
 
 

                             
 
 
 
 



Omdat we op het één moeten wachten gaan we met het ander vol aan de slag, verbouwen en aanpassen van de 
“privé” woning. Eén van de schoorstenen is er helemaal af en van de andere staat alleen het deel boven op het 
dak er nog. Wanden zetten (we kunnen even geen 2” en 3”meer zien) isoleren, en strak maken. Douche betege-
len, water toevoer en vuilwater afvoer aanleggen, alle elektra, TV en internet aansluitingen. Verwarming ketels 
ophangen en aansluiten,  radiatoren ophangen. Het kost wat energie, en we weten nu ook weer dat er spieren in 
ons lichaam zitten die we vergeten waren. Naast de “normale” baan is het iedere avond en zaterdag prijs. 

 
 
Pleegzorg staat vol in het nieuws en jammer genoeg niet in positieve zin. We zijn dringend gevraagd om als éér-
ste crisis baby’s en peuters van 0 tot 2 voor korte tijd op te vangen, het gaat dan om enkele dagen om wat rusti-
ger een passende omgeving te zoeken voor langere tijd. En wat doe je dan? Vanuit pleegzorg en de voogdij 
verenigingen is alle vertrouwen in onze expertise,  we zullen trachten ook hier ons steentje in bij te dragen. 
Al met al moeten we zeggen dat onze kinderen zich er moedig door heen slaan, plotseling geen privacy meer ( zij 
het voor tijdelijk) en bij de verhuizing alle vijf een wisseling van school en kerk, ga er maar aanstaan in je puber-
tijd. 
 
Oproep; 
Als er mensen zijn die graag iets willen doen met betrekking tot wat tuin onderhoud houden we ons graag aanbe-
volen. Hoewel enig gereedschap aanwezig is zal eigen aanvulling misschien nodig zijn. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen. 


