
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. 8 oktober 2007 

 
Er is intussen een jaar verstreken sinds we de eerste nieuwsbrief rond hebben verzonden. Een beetje naïef was 
het wel, maar het idealisme heeft er niet onder geleden. We voelen ons sterker en meer en meer overtuigt van de 
noodzaak van het realiseren van onze plannen. We zijn zonder veel ruchtbaarheid al ruim voorzien van aanmel-
dingen van aspirant bewoners, het moeilijke komt dan wie wel en wie niet. We nodigen een ieder die aanmeld uit 
voor een eerste ontmoeting zodat we een beeld krijgen wie er achter een naam schuilt. 
 
Dat wij ook dagbesteding en naschoolseopvang (gaan) doen blijft op één of andere manier onderbelicht en daar 
zijn nog mogelijkheden, dus als u iemand weet? Geef dit dan gerust door. We zijn bezig te bezien of er mogelijk-
heid tot logeren geboden kan worden, als we hierover een “ei” hebben gelegd wordt u geïnformeerd. Eén en 
ander hangt onder andere af van de vordering met de verbouw van onze privé vertrekken, op dit moment kunnen 
we nog geen acceptabel onderkomen bieden. 
 
We hebben de site actiever gemaakt en plaatsen steeds foto’s bij m.b.t. de vorderingen, kijk maar en zie wat voor 
en hoeveel werk intussen is verzet. Familie en vrienden die meerdere dagen, avonden en zaterdagen (soms 
inclusief avond) helpen, tot zover hiervoor onze zeer hartelijke dank.  
 
De aannemer heeft bevestigt dat men de bouw gaat doen, tekeningen naderen de voltooiing zodat dan eindelijk 
de vergunningen aangevraagd kunnen worden. De bodemsonderingen voor het “palenplan” zijn gemaakt en is 
naar de constructeur, we zijn benieuwd. 
 
In nieuwsbrief 3 van april 2007 spraken we over energie gebruik, welnu we hebben opdracht gegeven om een 
grondwater-pompverwarming te installeren in de nieuwbouw. Voor deze vorm van verwarming is geen aardgas of 
stookolie nodig, alleen een pomp (groter en zwaarder dan een CV-pomp). Er wordt dan grondwater van grote 
diepte opgepompt (80 tot 100 meter) en via de installatie (werk omgekeerd als airconditioner) verwarmt naar een 
maximale temperatuur van 30 graden Celsius, ruimvoldoende voor vloerverwarming in de begane grond- en 
tussenvloer. De restwarmte, in combinatie met een warmte terugwininstallatie genereert dan genoeg energie om 
de boiler(s) temperatuur van 80 graden te brengen en houden.  Het geheel zal in totaal minimaal 75% rendement 
opleveren veel beter dus dan een “gewone” verwarming en warmwatervoorziening. Het heeft wel een aantal 
hoofdbrekens gekost want de investering is zeer aanzienlijk. Technisch verhaal maar we hopen hiermee wat 
inzicht te verschaffen. Op deze wijze trachten we dan onze verantwoording te nemen en invulling te geven aan 
het rentmeesterschap voor deze wereld. 
 
Door alle sympathieën, hartelijke en lieve wensen en drie maanden in dit grote huis voelen we ons rijk gezegend 
en bidden we dank U voor de gaven, onze talenten, dat we bij U mogen schuilen, wilt U ons verder leiden. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen 


