
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.20 / april 2009 

 

We dachten dat de vergunningaanvraag/vrijstellingsaanvraag al vier weken bij Gedeputeerde Staten was. Dit 
bleek  niet het geval te zijn. Vier weken na sluiting zienswijzenprocedure bij de gemeente, kregen we een brief 
dat de aanvraag zojuist was opgestuurd. Na een periode van twee en een half jaar maken de vier weken niet 
zoveel meer uit, maar ja nu de bouw aanstaande wordt, is geduld bewaren niet altijd eenvoudig. 
 
De term bloed is dikker dan water blijkt maar al te waar. Vele jaren heeft Ria geen contact  gehad met haar  zus, 
totdat zus Wilma  weer contact met Ria zocht. Wilma heeft op een vrijdagmiddag het initiatief genomen en de 
telefoon gepakt, ze wilde graag een “bakkie” komen doen. De ontmoeting was even onwennig maar direct weer 
vertrouwd, heel fijn dit te mogen meemaken. Wat het meest opviel was dat de jaren, als het ware, weg vielen. We 
hebben afgesproken dat de volgende keer beter maar niet zo lang meer moet duren. Fijne gezin en familie 
relaties zijn van onschatbare waarde. 
 
Ed heeft de vrijmoedigheid gehad om het ambt van ouderling (cluster; gezinnen met kinderen) in wijkgemeente 
“de Brug” te aanvaarden. De bevestiging heeft intussen plaatsgevonden. Na een verkennende periode zal het 
werk hierin handen en voeten krijgen. De diepere geloofscontacten, Bijbeltekst overdenkingen, gebeden, het 
geeft rust en mag dus verademend werken. 
 
Via, via zijn we in contact gekomen met “inner Wheel Club”, deze (dames)club is gevormd n.a.v. de Rotary 
(heren)Club. Naar aanleiding van een financiële toezegging, werden we uitgenodigd om een presentatie te 

geven.  
We hebben Jolanda Brinkman-Huizer bereid gevonden 
om hieraan mee te werken. Jolanda heeft uitleg gegeven 
wat de aandoeningen inhouden en wat de gevolgen voor 
het individu en de directe omgeving kunnen hebben. 
Vervolgens heeft Ria met behulp van een PowerPoint 
presentatie het, waarom, hoe, wanneer, en de huidige 
stand van zaken van Bernisser Handen gepresenteerd. 
Ria had nog nooit zo iets gedaan, het was wel erg 
spannend. Nadat de belangstellende en zeer 
geïnteresseerde vragen waren beantwoord mocht Ria 
een cheque met een prachtig bedrag van € 550,00 in 
ontvangst nemen. Dit geld is bedoeld voor dwerggeiten 
en behuizing voor deze dieren. We worden er best 

verlegen van wanneer ons zoiets wordt gegund. We hebben dit  dankbaar aanvaard. Het is alles bij elkaar prima 
verlopen, Jolanda en Ria kijken met genoegen terug op de samenwerking en de wijze waarop de gelegenheid tot 
presenteren is geboden. Jolanda, enorm bedankt. 
 
 



We hebben intussen contact gehad met de heer Ben van de Velde van aannemersbedrijf P&G Hooghwerff uit    
’s Gravendeel. Dit bedrijf gaat de heiwerkzaamheden voor ons verrichten. Hoewel een bedrijf voor 
heiwerkzaamheden normaal alleen contact heeft met aannemers, gaat Ben van de Velde zeer coulant met ons 
om en geeft allerlei belangrijke tips. We vinden ook dit gebaar bijzonder sympathiek. 
 
Om ons drukwerk meer op elkaar af te stemmen zijn we op zoek gegaan naar een grafisch vormgever. Ferry 
Fikkers, van Ferrazzo, heeft intussen de opdracht gekregen er wat moois van te maken. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal ons vertrouwde logo gewijzigd worden. Het zal wel herkenbaar blijven, maar dan anders. 
We zijn zeer benieuwd wat zijn creativiteit op papier voortbrengt. Uit het getoonde portofolio hebben we hier alle 
vertrouwen in. 
 
Remko komt per 1 juni bij ons wonen. Ruimte aan de eettafel is zo 
gecreëerd, maar ruimte om te slapen dat werd even een probleem. We 
hebben dan wel een groot woonhuis, maar ook dit is aan muren 
gebonden. Dan maar een externe slaapkamer, in de vorm van een 
caravan. Het is voor een overzichtelijke periode. Remko vindt het allemaal 
prachtig. Hij is zelfstandig reizend op de verjaardag van Ria gekomen en 
heeft alvast proef geslapen. Aldus getest en goed bevonden, alleen de 
kleur! De voorkeur gaat uit naar rood en geel, waar hebben we deze 
kleurcombinatie meer gezien op een caravan? 
 
 

1 mei gaat Denise trouwen met haar Wilco. Ze is de dochter van 
André en Anneke. We voelen ons zeer betrokken. Toen Denise is 
geboren werd Maruska aan onze zorg toevertrouwd. Op Sland 
kwamen we naast An en An wonen en zijn de meiden samen naar 
school gegaan. Ze zijn door de jaren hartsvriendinnen geworden 
en gebleven. André werkt nu alweer bijna twee jaar met hart en 
ziel mee aan de opbouw van Bernisser Handen. Tijdens al dat 
werken hebben we veel gesproken en dat schept een diepe band. 
Anneke verzorgt vanaf het begin met haar deskundigheid de 
nieuwsbrieven. Ze corrigeert de kromme zinnen en spelling. Deze 
verbondenheid maakt, dat vooral Ria voor Denise een beetje 

tweede moeder is geworden. We hopen op een prachtige dag en bidden het bruidspaar Gods onmisbare zegen 
toe.  
 
Zo begint een nieuwsbrief iet wat in mineur, maar vijf regels verder begint er wat positiefs. Het positieve nieuws 
heeft de overhand.  We tellen onze zegeningen. 
Dank aan jullie allen, voor jullie gebed en/of de support die we van een ieder telkens weer mogen ontvangen. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen. 

 


