
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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 Hé, hé! het is zover we kunnen gaan 
bouwen. De vergunning is afgegeven 

maar nog even niet?! bouwen. 
Het is broedseizoen en dat duurt tot 15 
juli en tot die tijd geen bouwactiviteiten. 
Het is een onwezenlijk gevoel, twee 
jaren van onderzoek hier, wijziging daar, 
wetswijzigingen, personeelswijzigingen 
bij de gemeente, stukje procedure 
overnieuw etc. Nog maar niet te spreken 
wat zoiets allemaal al heeft gekost en wat we nu nog even aan de gemeente als leges mogen betalen. 
Maar geen klagen hoor, het is verrassend hoe snel je tegenslagen in een proces vergeet als je het doel voor 
ogen hebt bereikt. En als we dan de vogels horen fluiten en alles om je heen druk doende is met nestjes bouwen, 
kleintjes voeren, ach wat maken dan die paar weken nog uit. We zijn ontzettend dankbaar dat ons de kracht is 
gegeven om strijdbaar te blijven, en de rust te bewaren, God dank daarvoor. We zijn in het rotsvaste vertrouwen 
dat de Heer ons ook verder zal leiden.  
 

Zondagmiddag 17 mei om 1 uur ging de telefoon. Buurman Leen kwam 
met de mededeling dat de drachtige pony Frinki, begonnen is  met 
bevallen. Hoe kan dat nu? Jeroen en Dóna hadden de  pony’s en  
paard  net verzorgt en waren nog maar net weg. Maar ja;  snuit en 
voorbeentjes waren al te zien. Martin (zoon van Leen) was snel over de 
sloot gesprongen. Twee grote kerels een kleine Shetlander helpen met 
bevallen, dat moet lukken. Gelukkig was Martin de koele kikker en wist 
wat  hij moest doen om het veulentje veilig op de wereld te laten 
komen.  Over de naam wordt nog nagedacht. Dóna en Jeroen hebben 
een bijzondere geste gemaakt door het veulentje  te schenken aan  

Bernisser Handen. Dit als dank dat  hun dieren bij ons gebruik  mogen maken van stal en wei. 
Dona en Jeroen nogmaals bedankt voor dit geschenk. 
 

 
Naast de vorderende verbouwing van de 
schuur tot hobbyruimte, moest er ook 
even een nieuwe waterleiding worden 
gelegd. Kraantje erbij, en vervolgens 50 
meter graven door een pad met grind en 
puin waar ook nog eens telefoon, stroom, 
de oude (te dunne) waterleiding en een 



rioolpersleiding doorheen lopen. Laagje voor laagje weg geschrapt tot 90 
cm diep. Alleen de telefoonboys moesten de gronddraad komen 
repareren. De te graven geul kruiste de telefoonleiding twee keer. Zwager 
Willem adviseerde naast de waterleiding een  extra flexbuis (met 
trekdraad) in de grond te stoppen Dan hoeft het terrein niet meer open als 
er een buis of draad van de dam naar de meterkast achter het huis moet. 
Met hulp van  zonen Chris en Edward hebben we in twee dagen de 
waterleiding en drainage gelegd.  Andre heeft een groot gat in de schuur 
gehakt en deuren gemaakt en erin gehangen. Heel veel werk, een diepe 

buiging naar jullie, Willem, Andre, Chris en Edward. 
 
 
 
We hadden in de vorige nieuwsbrief gemeld dat waarschijnlijk het logo zou wijzigen. We kunnen vast verklappen 
dat het een metamorfose is geworden, een rustige en duidelijk herkenbare vorm. Het oude logo zal in het archief 
gaan maar zal een wezenlijke herinnering blijven waar misschien nog wel eens met een glimlach naar zal worden 
gekeken, zo is het ooit eens begonnen. We gaan ervan uit dat de volgende nieuwsbrief in de nieuw lay-out zal 
worden getoond. Ferry van Ferrazzo heeft de Bernisser Handen filosofie en persoonlijke smaak, naar onze 
mening perfect vertaald, wij zijn er trots op. 
 
Remko komt 2 juni bij ons wonen (in de caravan) Het zal best even wennen zijn, want wonen is iets anders dan 
logeren. We zien er allemaal naar uit dat hij komt. Hoewel zeer aanwezig is Remko bijzonder gevat, voor de rest 
zullen we het vooral samen moeten doen. Na de zomervakantie gaat Remko weer naar school voor een 
kokopleiding, veel succes gewenst. 
 
Shirley en Reinier hebben intussen hun draai gevonden, het gaat goed met een ieder. Het zijn tenslotte ook nog 
pubers. De kinderen van de naschoolse maken er telkens een feestje van, de inzet van Giena maakt hierin de 
sfeer. Het werken met  kinderen die “anders” zijn is heel intensief, maar een lol dat we hebben, er gaat geen dag 
voorbij zonder schaterlachen. Jammer genoeg is de bezetting bij het logeren  heel wisselend, we kijken dit nog 
even aan. 
 
Ria had een klein jaar geleden last van een kies, een zenuwbehandeling dus en er werd haar verteld dat de kies 
gespleten was, niet fijn allemaal. Een maand geleden toch weer last met die kies, eruit dat ding! Ja, ja, 
makkelijker gezegd dan gedaan. Eenmaal de kies eruit, de kaak enigszins ontzet en vervolgens een kaakbot 
ontsteking, heel pijnlijk allemaal. Ria ziekelijk, als gevolg hiervan “niet goed in haar vel”, dat heeft zo zijn weerslag 
gehad op verschillende kinderen. Ria die iets mankeert dat kan niet! Gelukkig is alles weer geheeld en de pijn 
verdwenen. 
 
In de maanden vooraf bedachten we dat,  als de vergunning daar is, het schrijven van deze nieuwsbrief een 
makkie zou zijn, niet dus. Veel schiet er door onze hoofden. Dat eerst maar even de ruimte geven, rust vinden en 
ons herpakken. Zo als ieder hier nu heeft kunnen lezen is het toch gelukt. 
 
Dank  jullie allemaal voor gebed, de support op welke wijze dan ook. We voelen ons gedragen en zijn God 
dankbaar voor een ieder die op welke wijze dan ook betrokken zijn of zich betrokken voelen. Allemaal van harte 
Zijn rijke zegen toegewenst. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Ed, Ria en de kinderen 
 


