
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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We zijn dankbaar dat we eindelijk op dit punt gekomen zijn. In februari 2007 is van alles in gang gezet 
en dan nu ………….. eindelijk, de vrijstellingsprocedure kan worden gestart. Op 13 januari 2009 zal 
onze aanvraag vrijstelling ter inzage komen en dan maar afwachten of er zienswijze komt, we hopen 
uiteraard van niet. Het duurde even maar we hebben de afgelopen tijd veel mogen leren. We zijn bij-
voorbeeld een stuk minder naïef en mentaal een stuk sterker geworden. We hebben intussen een aan-
tal zaken verwezenlijkt waar we in eerste instantie niet zo dringend bij stil hebben gestaan. Erg prettig 
dat het al voor elkaar is. In kleinere projecten hebben we valkuilen ontdekt en opgelost. Dit was niet 
onbelangrijk voor als we onze deuren officieel mogen openen. Heerlijk te ervaren dat onze God voor-
ziet, we kregen niet waar we om vroegen maar ontvangen wat nodig is; vrede, liefde, kracht en wijsheid.  
 
We hadden gehoopt, terugkijkend op afgelopen jaar, dat een aanvang met de nieuwbouw kon worden 
gemaakt, dit blijkt dus niet het geval. We hebben toch wel veel kunnen doen. De woonkamer en keuken 
zijn klaar. Vervolgens de verwarming, het trapgat gereed. Chris heeft eindelijk een vaste slaapplek. Als 
er één flexibel is geweest is hij het wel. Chris heeft bij ons op de slaapkamer geslapen, in de gang, in de 
bedstee van onze tijdelijke woonkamer (nu onze slaapkamer) en in een tent. De schuur/stal is ver-
nieuwd, riolering aangelegd, tijdelijke klompenschuur gemaakt, verlichting/elektra naar dam en schuur 
aangelegd en kast en douche in onze slaapkamer gemaakt. Stal en schuren asbest gesaneerd en ge-
sloopt. En dan te bedenken dat Ed tussentijds lang uitgeschakeld is geweest vanwege een hernia. 
André geweldig, Rob, Dóna en Jeroen, Chris, Edward bedankt.  
Vanaf april zijn we begonnen met logeren, naschoolse opvang en twee inwoners. We wisten van de 
noodzaak van onze plannen, we hadden alleen niet kunnen bevroeden dat het zo een vlucht zou ne-
men. Het gestelde vertrouwen schept verplichtingen en we willen dan ook de kwaliteit bieden die wordt 
verwacht. We hebben daarom besloten met Giena in zee te gaan. Giena heeft het enorm naar haar zin, 
ze vindt  het geweldig om met deze kinderen te werken, ze straalt dit ook uit. 
 
En dan nu vooruitkijkend, want dat doen we graag, hebben wij er toch nog echt vertrouwen in. Want 
2009 wordt ons jaar! Als ons de tijd en gezondheid wordt gegeven gaan wij ervan uit dat we voor de 
zomer van 2009 het heugelijke nieuws van de bouwstart kunnen brengen. 
 
Een woord van dank voor alle mensen die hun kinderen het afgelopen jaar aan ons toevertrouwden. We 
zullen er ook in 2009 ons best voordoen het gestelde vertrouwen niet te beschamen. Een woord aan u 
allen die op enige wijze ons steunt door gebed, een vriendelijk woord, het is ons enorm tot steun. 
We wensen iedereen Gezegende feestdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. 
 
Ed, Ria en de kinderen. 


