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Het is alweer augustus, er is veel gebeurt vanaf mei dus maar weer eens in de pen
geklommen, of PC zoals tegenwoordig gebruikelijk.

Meldden we in de vorige nieuwsbrief dat Jolanda ons heeft verlaten, intussen is er
ook een einde gekomen aan de stage van drie stagiaires. Ook nog twee bewoners
hebben ons verlaten. Maar ja, voor diegene die weggingen, komen ook weer nieuwe
bewoners, begeleiding en stagiaires. Voor de overige bewoners een periode van
veel veranderingen en dat brengt de nodige onrust met zich mee. Het is dan ook van
groot belang dat wij als begeleiding de rust bewaren, dat lukt prima omdat we in alle
hectiek rust zoeken in het gebed.

De vakantieweek van dit jaar hebben we
weer doorgebracht op de “kleine Belties” in
Hardenberg. Bernisser Handen was even
verhuisd naar het “’t ole hoes”, een omge-
bouwde boerderij voor vakantieverblijf. Er
kunnen zestien personen in, dus met z’n
tienen was er voldoende ruimte. De hele
week heeft de zon uitbundig geschenen.
Opgetrokken met leeftijdsgenoten, een
zwembad in de buurt en met de speelmo-
gelijkheden was de week zo weer voorbij.

Tijdens de vakantie week hebben we met z’n allen afscheid genomen van de twee
bewoners die ons gingen verlaten. Tijdens een maaltijd in een nabij gelegen pannen-
koekrestaurant zijn verschillende herinneringen uitgewisseld, dit bracht bij sommige
emoties los. Een zegen dan te ervaren dat de groep meer om elkaar is gaan geven.
Jongens het gaat jullie goed, Gods Zegen!

In april jl. bood Ger zich aan als vrijwilliger. Hij is dus intussen al een poosje actief en
wij ervaren hem als een positieve kracht. Ger doet allerlei voorkomende klusjes, het
komt er in de zomer op neer, veel in de tuin, want met regelmatige regen en goede
temperatuur wil alles wel groeien, jammer genoeg ook het onkruid.

1 augustus is Els in dienst getreden, spannend voor haar, hoewel ze ervaring heeft in
zorg en begeleiding is dit toch weer iets anders. Els is getrouwd en moeder van twee
dochters, ze houdt van zingen, koken en tuinieren.
Uiteraard gaat Els de uitdaging aan en wij wensen haar natuurlijk succes, ook hopen
we op een prettige en lange samenwerking.

Het is dan zover, we breiden onze diensten uit door zelfstandig begeleid te gaan wo-
nen. We hebben hiervoor een appartement gehuurd. Per september is het de bedoe-
ling dat de eerste bewoner zijn vleugels verder gaat uitslaan. Het is spannend voor
hem en eigenlijk ook wel voor ons, hoe zal het gaan, gaat het lukken? Wij hebben er
alle vertrouwen in!



Er is opdracht gegeven voor het ma-
ken en plaatsen van een dam hek.
We zijn in bezit van een foto van ons
huis, daterend omstreeks 1900, hier-
op staat ook een hek en deze dient
als voorbeeld voor het nieuw te ma-
ken hek. Awad heeft er een soort stu-
studie van gemaakt welke puntjes en
ornamentjes etc. passen bij het hek.
In de volgende nieuwsbrief hopen we
dan foto’s te plaatsen hoe het er dan
uitziet.

Zonder er erg in te hebben, realiseerden we dat we intussen bijna zes jaar staan in-
geschreven bij de Kamer van Koophandel. 27 Juli jl. zijn we nu vijf jaar bezig aan de
Molendijk; het eerste lustrum is al weer voorbij. In bescheidenheid kijken we terug
op een zeer roerige periode waarin we veel hebben mogen leren, incasseren en ver-
trouwen. We zijn in de vaste overtuiging dat we gereedgemaakt zijn om te doen wat
we doen. Door gedreven te zijn door Gods Geest kunnen we doorgaan.
Daarom danken we iedereen die ons in gebed en gedachten blijven dragen. Wat
zouden we kunnen zonder jullie steun en support. Van harte Gods rijke Zegen toe-
gewenst.

Hartelijke groeten,

Ed, Ria en de kinderen.


