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20 juli, een bijna onwezenlijke, maar zeker een onvergetelijke dag was het voor ons.
De EERSTE paal werd geslagen. Na drie dagen was alles alweer van het terrein.
Eerst liggen er 28 betonpalen van 20 meter en binnen een dag zijn er alleen nog 28
kopjes van 25 bij 25 centimeter zichtbaar. De enorme heistelling is weer naar een
andere put. Op een passerende auto of motor na, is er alleen nog het ruizen van de
boombladeren te horen.

Zo begon de dag;
's morgens om 6.30 uur draait de eerste vrachtwagen met heipalen het erf op. Ineens

wordt je wakker, letterlijk en figuurlijk, want vandaag gaat
het gebeuren. De tijd lijkt wel drie keer sneller te gaan, bij
wijze van spreken. Er vliegt van alles door onze hoofden,
droge mond, een gevoel van opwinding. Twee
heistellingen op het erf, een stapel heipalen, moeten die
lengtes in de grond? Wat zijn ze lang. Snel koffie gezet
voor de mannen, en wij lopende weg even gauw een
bakkie meedoen.

Het is alweer 9.30 uur. De eerste gasten komen eraan, snel omkleden, de adrenaline
giert door onze lijven. We kijken elkaar aan, er wellen gelukstranen op, het is nu
eindelijk zover. We kunnen alleen maar dankbaar zijn, we weten ons gedragen door
gebed en allerlei lieve steunbetuigingen. De heistelling staat gereed. We verrassen
Chris, hij mag n.l. de eerste paal slaan.

We mogen een prachtig applaus ontvangen. En dan een
tompouce en koffie, daar waren we wel even aan toe.
Met horten en stoten hebben we een dankwoord
gesproken, beseffend dat we
het allemaal vanuit Genade
mogen doen. Nog heerlijk met
iedereen nagepraat, langzaam
komt het besef dat Ria direct

een logeerweek heeft met alle kids samen met Giena. Dit
moment wil je samen wat langer vasthouden, het is even
niet anders, het "gewone" leven gaat door.

Hierbij willen we onze grote dank aan Ben van der Velde van aannemersbedrijf
Hooghwerff uitspreken. Vanwege de extra zaken waar hij op heeft gelet en ons op
attendeerde, en natuurlijk voor het verzorgen van de “feestpaal”.

De 9 logés en begeleiding waren even terug van de
logeerweek om de happening mee te maken, om 7.30 uur
vertrokken ze uit Biddinghuizen. Na het eten is de gehele
groep naar Corpus in Oegstgeest gegaan,
een leerzame wandeling door een enorm
nagebouwd menselijk lichaam. Terug op de

camping een rustige avond en dinsdag gehouden, spelen,
zwemmen en wat spelletjes. Woensdag gezellig naar de



Hanzedagen in Harderwijk geweest, donderdag naar Walibi, van de ene achtbaan in
de andere. En dan is het vrijdag, de dag om weer huiswaarts te keren. Het was een
bewogen maar ook vooral een leuke week. En het weer; dat was zoals in heel
Nederland: zonnige perioden afgewisseld met een bui en een goede temperatuur.

De bewoners hebben een goed schooljaar achter de rug. Ze zijn gegroeid in
zelfvertrouwen en dat komt het zelfbeeld zeer ten goede. Ook zij vinden het allemaal
spannend, straks een mooie, grote kamer in de woonvoorziening die je zelf mag
inrichten. We hopen met hen dat dit in december allemaal werkelijkheid mag worden.

Eigenlijk hadden we moeten beginnen over onze nieuwe logo en de correspondentie
lay-out, maar ach, als er zoveel gebeurt, haal je weleens wat door elkaar. We zijn er
niet minder trots op. Het is geheel zoals we het ons wensen: een rustige,duidelijke en
professionele uitstraling.

We hopen in de volgende nieuwsbrief een concrete datum te kunnen noemen.
Iedereen hartelijk dank voor gebed, medeleven en warme belangstelling en iedereen
van harte Gods zegen toegewenst.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria, kinderen en bewoners.


