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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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Intussen vordert de verbouwing momenteel gestaag, met (zo is het spreekwoord) passen en meten is 
veel tijd versleten, een lik verf hier en klodder plamuur daar en dunne vingers van het schuren. 
Tussendoor hebben we onze oudste dochter hier en daar geholpen met haar verhuizing, zo worden we 
er dan fijntjes aan herinnerd dat de tijd voortschrijd. 
 

16 t/m 18 januari zijn we naar 
Gussek haus in Nordhorn 
Duitsland geweest om de 
gekozen bouw te verfijnen. In 
een keurig en tot in de puntjes 
verzorgt verblijf hebben we 
genoten. We hebben ons 
gebogen over kleuren en 
vormen, wat voor schake-
laars/stopcontacten waar en 
hoeveel, het sanitair, etc. etc. 
We hebben met de inrichting 
getracht zoveel mogelijk de 
huiselijke sfeer te bewaren en 
toch zoveel mogelijk een func-
tionele maar vooral ook veilige 
omgeving te creëren. We 
hebben alles in zeer prettig 

overleg kunnen doen met de gastheer/architect van Gussek die  ruime ervaring  heeft met grotere pro-
jecten zoals hotels. Ook heel leuk was het dat we de werkplaatsen mochten bezoeken. We  hebben een 
rondleiding gekregen, het was zeer interessant. Een hele belevenis, maar na 3 dagen waren we hele-
maal afgeserveerd. De zaken rond de vergunningaanvragen, offertes vorderen langzaam maar zeker 
ook omdat we mogen ons verheugen op volle medewerking van de gemeente Bernisse. 
 
4 januari hebben we de 50e verjaardag van Ed gevierd. De locatie was een verrassing en evenzo door 
een ieder goed verzwegen. ’s Morgens bij het opstaan was er de eerste verrassing, naast de potjes 
mosterd, een Bijbel met een persoonlijk woord van vrouw en kinderen een prachtig plaat met een voor 
ons zeer bemoedigende tekst uit Jesaja 40 vers 31. Vervolgens mee naar buiten, in plaats van een 
Abraham op een stoel; een 5 meter grote opblaas pop met een spandoek en tekst met als gevolg de 
hele dag getoeter en zwaaiende handen, heel leuk allemaal. 
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Ed is de hele dag in het ootje genomen, familie en vrienden die zomaar even een schop tegen de deur 
gaven en om zeer plausibele redenen aangaven als gezin dan wel geheel of deels later terug zouden 
komen voor een hapje en drankje. Vervolgens was daar een zeer gelaagd diner en gezellig samenzijn 
met familie en vrienden. Alles bij elkaar een zeer fijne en memorabele dag, zo’n dag waar je dankbaar 
op terug mag zien. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen 


