
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. 9 november 2007 

 
Eindelijk is het dan zover, alle benodigde zaken om de vergun-
ningaanvraag te doen waren in huis. Een telefoontje naar het 
gemeentehuis of we de papieren konden brengen, het was im-
mers vrijdagmiddag, het kon nog. Ria in de auto gesprongen en 
op naar Abbenbroek, het geheel kreeg een officieel tintje omdat 
wethouder Drs. J. van Doorn de papieren in ontvangst heeft ge-
nomen. Voor ons best een emotioneel moment, het wordt nu 
allemaal heel concreet, we doen nu echt een vergunningaan-
vraag. We bidden en hopen dan ook dat de wettelijk vastgestelde 
periode voor publicatie bij zowel gemeente als provincie geen, of 
weinig vertraging zal  opleveren. Wilt u, jij ons gedenken in gebed 
of anders voor ons duimen?  
 
We hebben nu een periode gekend waarin veel is gedaan, zon-
der dat daar direct van buitenaf vorderingen van zijn te zien. Veel 
van dit werk heeft te maken met schilderen, aanleg van elektra, 

water aan- en afvoer. Ontzettend veel werk wat verdwijnt in dubbele wanden en plafond. De verwarming 
en warmwatervoorziening zijn boven een feit, de straalkacheltjes en olieradiatoren kunnen nu volledig 
beneden worden ingezet, het douchen is nu nog prettiger. (Bedankt mannen) 
 
We zijn nu begonnen met de woonkamer van onze privé woning en hebben na inspectie van de kelder 
besloten deze te dempen. De huidige woon- en opkamer (was deels al één ruimte) is geheel gestript. 
De gipswanden inclusief raggels zijn weg, de vloeren zijn eruit en de plafonds zijn ook verwijderd, kale 
koude boel dus. Om de kelder te dempen was zand nodig, en de vloer  ernaast kon ook wat ophoging 
gebruiken, 18 kubieke meter zand laten komen en dit met acht man door een opengeschoven raam in 
een middag en avond naar binnen gewerkt. De gevolgen voor spieren en conditie laten zich raden. On-
ze kinderen werken ( en soms ook hun vrienden) allemaal op hun “eigenwijze” en mogelijkheden mee, 
heel fijn allemaal. 
 
In de herfstvakantie hebben twee aspirant bewoners ieder drie dagen gelogeerd, dit was voor hen en 
ons best prettig, zo konden we wat nader kennismaken. Reinier en Shirley hebben bij vertrek aangege-
ven dat zij het zeer naar hun zin hebben gehad, idealistisch? zou kunnen, maar we hebben duidelijk 
“een click” ervaren. Het is tijdens de verbouwing  best druk en zijn dan ook onze kinderen zeer erkente-
lijk voor hun aanpassingen en inzet tijdens de logeerpartijen. We hebben Reinier en Shirley gevraagd 
om de logeerpartij in eigen worden te beschrijven om dit met u te delen in de nieuwsbrieven. Voor 
Shirley heeft haar moeder het volgende geschreven: 
 



“Hoi Ed   en Ria, Shirley heeft het er nog steeds over dat ze het erg naar haar zin heeft gehad. Hopelijk 
hebben jullie ook een beetje gezien wie Shirley is. Ze krijgt steeds meer zin om bij jullie te gaan wonen 
volgend jaar, ze heeft het vaak over haar kamer en hoe ze die wil inrichten. Ook vond ze het gezellig 
met jullie kinderen en heeft ze volgens mij super genoten. Het begint bij Shirley wel meer te leven en 
ook bij mij wel,vind het nog steeds zo prachtige locatie. Vind het echt geweldig dat Shirley bij jullie in de 
woonvorm kan gaan wonen.” 
 
Mitch komt twee keer per week een middag voor naschoolse opvang.  Het helpen met verbouwen vindt 
hij geweldig. 
 
Omdat de tekeningen van de nieuwbouw over heel veel bureaus moeten en we nu eenmaal niet de 
enige zijn met bouwplannen wordt ons geduld beproefd, maar we vertrouwen erop dat e.e.a. nu op kor-
te termijn in beweging gaat komen. Omdat we bij zowel gemeente als provincie ter beoordeling komen 
hebben we in samenspraak met architect en gemeente besloten in één keer een juiste vergunningaan-
vraag te doen, dat is meer voorwerk, maar zal uiteindelijk een aanmerkelijk kortere procedure als gevolg 
hebben (hangt natuurlijk ook samen met eventuele bezwaren). 
 
In gesprekken met vrienden en collega’s mag blijken dat men voor ons wil zorgen, ze wijzen ons erop 
dat we goed aan onze rust moeten denken.  Fijn te ervaren dat men ons in de gaten houdt en we willen 
melden dat, hoewel verleidelijk, de zondagsrust ook door ons geëerbiedigd blijft . 
 
Hartelijke groeten, Ed Ria en de kinderen. 
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