
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 
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We hopen dat u allen heelhuids thuis mocht komen en een goede vakantie hebt gehad. Wij hebben 
onze 25e huwelijksdag in besloten sfeer met de kinderen gevierd. We zijn God de Vader dankbaar dat 
we voor elkaar en de kinderen gespaard zijn, we putten hier hoop en vertrouwen uit voor de toekomst. 
 
Wat de nieuwsbrieven betreft  is het een poosje stil geweest, één en ander doordat Ed met een hernia 
thuis kwam te zitten en zo doende niet naar zijn werk kon. Ook de werkzaamheden in en rondom het 
huis stagneerde, vandaar. Dankzij de inzet van familie en vrienden is het toch gelukt de stal/schuur tijdig 
gereed te krijgen zodat de ezels konden komen. Het is even wennen voor zowel de ezels als pony’s. 

 
Chico (foto L) en Mo (foto R) twee olijke ezelmannen met een zeer hoge knuffelbaarheidsfactor (een 
mooie voor scrabble). Wanneer  we in de wei zijn, komen ze op het gemak naar ons toe en leggen het 
hoofd zacht tegen ons aan. Zelfs zijn er nu mensen die zeggen dat ze een ezel niet leuk vinden, hier-
over nu anders denken. Uitzonderlijke dank aan Jacqueline en PePe van den Berg www.ezelshoeve.nl  
 
Vergunningen, we worden er moe van, op één of andere wijze mag het niet  lukken om voldoende of 
juiste gegevens aan te leveren. Telkens weer een schrijven van de gemeente met vragen en opmerkin-
gen, weer naar het  ingenieursbureau. Weer worden de gevraagde gegevens aangeleverd en dan weer 
afwachten. Vakantietijd vertraagd ook nog eens. Ingenieursbureau Mol uit Wateringen doet er van alles 
aan en we gaan ervan uit dat ook zij hun best doen. 
 
We moeten verder en kunnen het niet maken om de mensen die ons al vroeg hun vertrouwen schonken 
nog langer te laten wachten. We hebben daarom besloten de plannen bij te stellen (zijn we zo ongeveer 
aan gewend geraakt). Er worden nu in onze privé woning aanpassingen gedaan om 2 kamers              
te creëren. 
Het zal een drukke periode worden, maar we hebben er alle vertrouwen in en zullen er ons best voor 
doen alles in goede banen te leiden. We weten ons gedragen door Genade en gebed. 
 
Hartelijke groeten, Ed, Ria en de kinderen. 


