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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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Alweer een maand voorbij, wat gaat het snel allemaal. Het is nu alweer een jaar geleden dat makelaar 
Lobs ons informeerde over de mogelijke aankoop van onze huidige (woon)locatie voor de zeer gewens-
te woonvoorziening. Als u nu vraagt wat er nadien allemaal is gebeurt is het zoveel dat het nauwelijks te 
bevatten is, we kunnen er een boek over schrijven. In de vaste overtuiging dat we vanuit Genade wor-
den geleid zijn we God dankbaar voor alles wat we mochten meemaken, de geduldoefening de leer-
momenten. 
 
In de laatste herfstvakantie zijn we met een paar aspirant-bewoners een dag naar de Efteling geweest, 
een heel leuke dag om elkaar op ontspannen manier te ontmoeten. Zo heeft iedereen een gezicht bij 
een naam en voor ons gelijk een manier om te proeven of de karakters met elkaar door één deur kun-
nen, het plezier van die dag sprak voor zich. In de voorjaarsvakantie zijn we met wat jongeren logeren 
in Cape Helius, bungalow-vakantiepark in Hellevoetsluis, vlak bij het strand (zoetwater gedeelte) van 
het Haringvliet. We gaan nadrukkelijk verder onderzoeken hoe we meer  van dit soort logeerpartijen 
gaan doen, er is regelmatig vraag naar. 
 
De woonkamer en keuken raken zo langzamerhand gereed zodat we binnenkort eindelijk weer normaal 
visite kunnen ontvangen. Plafond is gestukadoord en er wordt momenteel druk geverfd. In deze periode 
wordt veel tijd besteed aan allerlei zaken die met nieuwbouw van doen hebben. Offertes aanvragen, 
vergunningen, gesprekken etc. etc. De nieuwbouwaanvragen en vergunningen worstelen zich door de 
wettelijke en bestuurlijke brei, stukje bij beetje vorderen we, getuige de melding van aanvraag voor 
sloopvergunning in de lokale krant; 
Ontvangen aanvraag om (melding)sloopvergunning: 
Datum Omschrijving en locatie 
11-02-2008 Het slopen van de opstallen, Molendijk 23 te Simonshaven. 

 
Intussen hebben we de sloopvergunning ontvangen.  
 
We worden momenteel door regeltjes en wetten zeer op de proef gesteld en vragen uw, wil ons geden-
ken in uw gebeden, het sterkt ons. 
 
Deze nieuwsbrief is wellicht korter dan u van ons gewend bent, we hopen de volgende weer wat uitge-
breider te schijven. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen 


