
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. 16 november 2008 

 
Onze (pleeg)dochter Amanda heeft onverwacht een week in het ziekenhuis gelegen met buikpijnklach-
ten. ’s Avonds naar de huisartsenpost, vermoedend een blinde darm, stuurde deze haar door naar eer-
ste hulp. Tijdens de controle met echo, blijkt de blinde darm geperforeerd (gesprongen) te zijn, dat was 
dus direct naar de OK. Om 19.00 uur met buikpijnklachten van huis en om 23.30 ben je geopereerd, dat 
ging zo snel dat we later pas goed beseften waar Amanda voor gespaard is gebleven. We zijn dan ook 
dankbaar dat Amanda is gespaard, God dank. We hebben in alle consternatie niet iedereen hierover 
kunnen berichten, en toch zoveel reacties, kaarten en bezoekjes, het doet Amanda (ons) goed. 
 

Er breekt nu een wat spannender periode aan, er zijn boringen gedaan 
m.b.t. archeologie. Om de vrijstelling daadwerkelijk te verkrijgen is dit 
(hopen we) de laatste stap, en dan zal de provincie zich hierover bui-
gen, en is er de mogelijkheid tot eventuele zienswijze (bezwa-
ren/opmerkingen). We zijn er nu al zolang mee bezig, laten we hopen 
dat er dan nu schot in komt. De eerste veldmeldingen zijn hieromtrent 
hoopgevend. 

 
Spraken we vorige nieuwsbrief over het gereedmaken van slaapkamers in verband met toekomstige 
bewoners, is nu ook dit werk geklaard. Reinier en Shirley hebben ook hun intrek genomen, zodoende 
zitten we nu (als Maruska ook thuis eet) met z’n negenen aan tafel. Waar we tegenop zagen, blijkt dus 
onterecht, allemaal pubers heeft zo zijn bekoringen. Gesprekken die werkelijk nergens over gaan en 
dan weer verrassingen, pittige discussies, ontboezemingen, meningen of inhoudelijke gesprekken. 
 
In de naschoolse opvang hebben we nu gemiddeld zo’n vijf kinderen. Giena heeft het er maar druk mee 
maar het gaat haar bijzonder goed af. Als echt iedereen (eigen, bewonend en naschoolse opvang) er is 
eten we in twee groepen, we hebben dan wel een grote tafel maar zestien mensen gaat even niet. Het 
is wel erg gezellig en iedereen heeft zo zijn/haar plekje. 
 
De drukte met de nieuwe bewoners, logés en naschoolse opvang stelde 
ons geregeld voor een vervoersprobleem. Telkens vervoer inhuren en de 
extra tijd die daar mee gemoeid was, ging in de papieren lopen. Het 
bracht ons meer en meer in tijdsnood. We hebben besloten tot aanschaf 
van een gebruikte negen persoonsbus. Nu zijn deze soorten van trans-
port schaars, maar gelukkig had ABC-VWbussen (algemene Bedrijfswa-
gen Combinatie) te Schiedam precies staan wat we zochten. We bedan-
ken de mensen van ABC die ons een prima product hebben afgeleverd voor een zeer redelijke prijs. 
www.vwbussen.nl  



Ed is genoeg hersteld van zijn hernia zodat ook hij weer naar zijn werk kan. Hij is gestopt bij zijn werk-
gever in Schiedam en schrik niet………., Ed is per 1 oktober ambtenaar geworden en als werkmeester 
werkzaam bij Welplaat Sociale Werkvoorziening op de afdeling elektra en assemblage. Dat betekent 
meer tijd om thuis een handje toe te steken, aangezien alleen al het reizen op z’n minst al een uur per 
dag scheelt. www.welplaat.nl  
 

Er worden momenteel werkzaamheden gedaan die niet zo waarneembaar 
zijn, maar zeer noodzakelijk. De riolering achter het huis bestond nog uit 
gresbuizen die door verzakking niet meer zo goed liepen, met verstoppin-
gen als gevolg. We hebben alles vervangen en met PVC buizen alle afvoer 
tot in de verzamelkolk vernieuwd. Verwarmingen zijn/worden opgehangen 
en aangesloten in de gereedgekomen 
kamers. Het televisie- en internetnet-
werk is voorbereid en wordt waar mo-
gelijk aangelegd. Het voordeel van 
satelliet is dat men alles kan zien en 
dat is gelijk ook de zorg. Via dezelfde 
pc waar deze nieuwsbrief op is ge-

schreven stellen we nu een verantwoord basis- zendpakket samen. 
We kunnen nu via deze pc alles per kamer instellen. 
 

De poes Saartje heeft zes kittens geworpen. Wanneer je dan ge-
tuige bent van zo een gebeurtenis en ziet hoe moeder de poes 
zoogt en zorgt is het toch weer een prachtig wonder. 
 
 
 
 
 
 

 
Al met al is er genoeg gebeurd, zoveel dat zelfs de nieuwsbrief even op zich heeft laten wachten. 
 
Dank voor uw steun in gebed, glimlach, luisterend oor, mening. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen. 


