
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. 18 januari 2009 

 
We hebben in de persoonlijke sfeer geen meldingen gehad van vuurwerkongelukjes, gelukkig maar. 
Velen zijn het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens, twee van “onze” jongens zijn gestopt met 
roken. Tot nu toe is het ze gelukt. Knap hoor en nu volhouden. Het is leuk te zien hoe ze zich hiervoor 
inzetten. 

 
Eindelijk, de publicatie van 
voorgenomen medewerking aanpassing 
WRO, artikel 19.1 is daar. Vanaf 22 
januari ’09, voor een periode van acht 
weken kunnen er “zienswijze” worden 
ingediend. Daarna een periode van zes 
weken voor goedkeuring naar 
Gedeputeerde  Staten, ook hier is 
“zienswijze” mogelijk. We hebben er van 
alles aangedaan om een geheel en 
goed onderbouwd rapport in te dienen. 
Liesbeth, van Mol ingenieurs heeft 
steeds in goed overleg de opdrachten 
ten uitvoer gebracht. De zeer kritische 
ambtenaren van de gemeente hebben 
er voor gezorgd dat de onderbouwing, 
compleet en sluitend is, B&W Bernisse 
wil voor ons niets liever dan dat onze 
plannen doorgang vinden. We hopen 
van harte dat een ieder die onze 
plannen kent of wil kennen ons doel een 
warm hart toe deelt. Er met compassie 
mild geoordeeld wordt, voordat 
zienswijze wordt overwogen. 

 
Remko heeft te kennen gegeven dat zijn expliciete voorkeur naar Bernisser Handen uitgaat.  We gaan 
ook voor hem voorbereidingen treffen om een eigen slaapgelegenheid voor hem te creëren.  Wij vinden 
het  in ieder geval leuk dat hij komt, zijn humor is aanstekelijk. 
Mitch maakt goede vorderingen, een aantal van zijn doelstellingen zijn behaald. Hij krijgt meer en meer 
zelfvertrouwen. Goed weer  een gemeende glimlac h op zijn gezicht te zien. 



Davy gaat naar de behandelgroep, we wensen hem en zijn ouders sterkte. Wij (en de dieren) zullen je 
missen en als men positief met jou omgaat , dan komt het vast goed.  
 
We werden via vrienden, kennissen en bekenden regelmatig gevraagd om op hyves te verschijnen. Na 
wat overwegen en vraagtekens bij vooral Ed, toch maar gedaan en sinds kort zijn we ook zichtbaar via 
hyves. Via hyves schrijven we regelmatig een blog, een kort verhaaltje gericht op kleine belevenissen 
van dat moment. Ook worden we op deze wijze bekend bij heel veel meer mensen. Al snel vele hyves-
vrienden, mede ook door mensen die onze link tippen aan bekenden. Steunbetuigingen, respect 
meldingen, tips  etc. Ed is intussen “om”. 
Op de vraag of onze website en de nieuwsbrief  blijven bestaan kunnen we kort zijn, alles blijft verder 
zoals het was, hyves is een aanvulling. 
 
Onze Amanda heeft wederom pech, weer is haar knie uit de kom geraakt en zit nu in het gips. 
Ongeveer een jaar geleden gebeurde dit voor het eerst. Een aantal maanden terug haar blinde darm, 
en toch blijft ze hier vrolijk onder. Ze verzorgt graag de dieren en haar grote hobby, paardrijden is nu 
even niet mogelijk , dat vind ze erg jammer. 
 
We weten ons gedragen door uw en jullie gebed en alle lieve wensen die wij mochten ontvangen in de 
ons toegezonden kerstgroeten, het doet ons goed. Blijf ons op uw/jullie “eigen”wijze steunen, we 
hebben het nodig de k omende tijd.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed en Ria van Geest 
 


