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0" Jelleme gaarne sprecken maar bel!! ver van hi em 
af. H et moch ~ nog gebeuren als wij hat be 
leven mogen in August. Mijn Buvr (buurvrouw?) 
dat hij gaarne u en de andere famili e wil 
bezoeken. Hill wil, dat ik mee ga. Maar ik 
kan wel zi en; dat er di t zommer n1 et van 
kan komen. Of hij zel komen weet ik ni at. 
Ik hope h et en ging oak gaarne mee 
als lk kane Maar, dat gaet nag zoo maar 
niet. 

En nu Gell efden moet ik afbreken 
hopende dat u deze bereike met Gods 
zegan en in goedan welstand. 

Waest den oak hartiijk van ons 
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zegt 

p.2 
Ik had in mijn vorigan brief u 

mede gadeeld, dat mijn zuster Geart1 en 
in Dec op 9 verleden jeer overladen is. (may be 191) 
Zij was juist 50 Jaar. Li et haar man an 
10 kindaren senter. waarvan 5 getrouwd 
z1jn an 5 nag mindarjarig. Zij is in 
hat galo'f t .. bI. op haar Zaligmaker h aangegaan 
waarin zij oak moeht wandalan. Zij heeft 
een gevoeglijk huwalijk gmad met 
haar man. Veel geworsteld mat 



0.3 eat mag u velich t wet 
vreemd toeschijnen. In 

eell1.1111l1 brief ken men niet 
wel daar: over ui twijden. 
Over al , in mij boese is het mij steeds 
duideIijk. geworden, dat 
mijne schouders niet 
breed en sterk waren, In 
muilijkh eden. De goede 
God h eeft in Zijne voor- 
ziningh aid daarmade 
rekening gehouden. 
In ons Huwelijk, en oak 
met onse Kindere5n waren 
er geen donkere Wolken. 
De maste jammerklach ten 
of Nootgeschrij, welke 
voor den Thron, der ~ •• ~ gena 
de gekomen zij, waren 
wegens Kerkelijke moeilijk 
heden. Ben ik weI geen· 

0.4 Evangeliedienaer geworden, 
zoo bl.txllx heeft de Heerre mij 
tach vergund naar de 
oms tan di gh eden, dl e 9 e- 
paerd gaen bij nieuwe 
Nedersetting, veel te mogen 
werken, en oak te zeegenen. 
Door mijn goede Vrauw wes 
het voor mij mochelijk. Oak heeft 
zij zelfs veel gedaan. Heb 
voor enkele jaasen eens 
geschreeven, dat zij meer 
als 40 malen garoepen werd 
om als Vroedvrauw te dienen. 
Waar ik nu eenmaal aan 
h et roemen ben, laat mij toe, • 
am er aan toe te 
·voegen, dat alle die ge 
no emde d1 ng en, Pi nanzi el , 
ni ets noemenslllaardig 
inbraChten. De Heerre ens 

____ &0~._5_ door andere wegen 
mildelijk met goederen 
h eeft gezeegend,. Zi et 
daar h ebt u in korte treken 
onsen lebensloop. En nu 
de avond van Gns leven 
daar is, zijn wij zoo wel 
verenigd met ons en weg 
en ons werk, zoo als het 
gewees t is. En gi j mijn Zi e1 
loofd gij Hem boven all. 

Onsen Vamilien Kring, dat 
is mijn Neffens en Nich ten 
wurd oak hi er a.l door 
dunner. Oat Hendrik 
Walkotten aan een 

Beroerte overladen is 
verleden voorsommer, . 
Cilat hebt u wel gehoord. 
Geerti en is ook n1 et meer. 
Jan en Hindrika leven noch , 



p. 6 Van mijne 4 sus tern leven 
noch 3 •. Ahuis. is noch weI. 
Van Haverdinks .wisten wij 
ni at van allen juis t hoe 
h et is. Edang zijn allen 
van dat Geschlacht 
h een gagaan. Veelen, 
ja zeer veelen, zoo ni et 
al La, hoopen wij in Hier 
lijkheid weder te ont 
moeten. Graag ha~den 
wij, van aIle Klnderen, 
eldaar van elk iets, en klein be 
rich t. Ja de rij is weI 
wat lang. Doch als ik 
bragen mag; neemt er 
een paar uuran voor. 
Met nadruk mochten wij 
vragen waar di e Junge 
van Hussi es welke zijn 
voet ~erloor in den Oorlog. 

p.9 Varkens en schapen zijn nu eluur. 
Paarelen zijn wijnig waard. 
Bind •••• word nu wat hooger. 
Was te goedkoop om optetreken. 
Haver, Gers·te en Meis is vrij goed 
koop. Werkloon is vrij hoog. 
Allerlij ~ax~ lYlaschineri is zeer duur. 
De Tax dubbelt als voor den 
oorlog. Vi er van onsa Kinderen 
wonen hi ar o.p Colonaat. Allen 
hebben eigen land sn het gaat 
han wale Hannes in Muskegon, Michigan en Willi,; 
Holland Michigan 4th Strasse hebban bijde een 
vrij gota Gemeente en het gaact hen recht 
weI. Willis Kerk bavacht? 800 plaatsen 
doen is reeds vroeg vol... kunnan niet of n~ goed een stuck? 
•••• Gerrit is verstaan 1M het Engelsch en. vele 
supirendent in ean Chris telijke van de jeugd kunnen geen Hollansch. 
school en doet weI. Edward 01 e Taalvrage is eene moeilijke zaak. 
dat is de jongste is noch op school De Oominees welke als wij in Amk ? wonen? 
word zeer bemind waar hij •••••• over 12 of 15 jaar zijn 
ontving de Premia 600 dollaar verledan kunnen, gan zoeck Tongeval geven aan het 
jael! in Prinseton ••••••• Engelsch, en kommen zomet op de ach terste 

p.l0 Amnie is Weduwe, zoo ia als u Bank. Nu aan den brief moet ook een· sinde 
velich.t weet. Hear Dochterken kommen eA zoo schluiten wij en wenschen 
van 6 jeer is bij ons. Zij· dat een of ander, wie het ook zij, ons 
weet hear Toonje? is bij Willi. spoedig ea,., eusflJrlich en bri sf send 
Willi is ongB'1uwd. zoo is Gegroet van uw G.H. en Etta lYlasselink 
zij zijn Hu1shoudstar. Os Gulker Edgerton, Minnesota .N.Amerika 
en zijn Vrouw zijn in rustenden Rand: 
stand eM wonen clicht bij ons laat deaen brief leesen aan een en an~er 
er is een Huis tuschen. Na den oorlog van ullle ramilie zoo veel aIs het zoo 
neemt de Engelsch e Taal zeer betjen ui tkomd. 
de overhand. De Huislijka spraak 
is veel 211 E:ngelsch. De School is Englesch. 
De Hollender doet graag afs tand . 
van zijn Teal. Veale ouders 


