Van Doorne, Peter
Rhenoy, Gelderland and Grand Haven, Michigan
P. van Doorne to M. van Doorne
......... January 31, 1859
Dear father, mother, brothers and sister,
We, your son Peter van Doorne and wife, Jaantje Blom and their four children, were very happy
to hear about you through my grandmother, Maria de Bruine.
We are, through God's grace, in good health and did not have many mishaps since you left us
for which we ought to give thanks to God. A lot has happened in those eight years and
thousands have gone to a never returning eternity .
. . . . . . . . . . . . I can inform you that grandfather Gerrit Klein in Culemborg has had a stroke. He
lives at Bastiaan Verschoor near Culemborg and soon death will be his destination. And since
I as your child have taken it upon myself to clear your debts by paying f25. to Roelof Boest and
f25. to Willem Sprooy as they urged me to pay this, and more smaller items. Therefore, I now
ask you, my father, to give me power of attorney when grandfather is no longer here. I don't
believe that the inheritance will be large but still it is my request that because I gave of my
meager possessions to honor my father's name, that now I may expect that my father will
remember me and return this signed

:

to me as soon as possible.

Dear father, you know what has happened and that I received f40. for the house so now your
own heart should testify whether I am worthy of it or not, but I doubt not. Therefore I hope
that you will send this signed and sealed power of attorney by return mail for one of these days
I need it. Death is not here yet but the signs are showing that it will be here soon. I hope,
however, that although I wrote you four letters and on none of these did I receive any answer,
that this one will reach you.
I wish you, in this new year, peace, health, and blessings of body and soul, that the good Lord
my guide your path for God and people, and that you will take to heart what I wrote about for
time is short and death comes fast, and we don't know the hour of our death. It is appointed
for us to die and then we will be judged according to what we have done. Well, dear parents,
brothers and sister, the Almighty give you prosperity and reasons for thanksgiving
earth and on your eternal journey through the spirit of Christ, this is my prayer.
I expect an answer soon. Greetings from my wife's father and mother.

on this

,

den

31 January, 1859

Zeerwaarde vader, moeder, broeders en zuster,
Verheugd was ik uw zoon, Peter van Doorne en mijn echtgenote,
Jaantje Blom met onze 4 kinderen to€n wij van vader en moeder
en al de uwen de welstand mogten vernemen, door mijn grootje
Maria de bruine.
Wij zijn door IS Heren zegen ook aIle welvarende en hebben ••••
weinig rampen gehad ~inds dat gij van ons zijt weggegaan, waarvoor
wij Gode de eer behoren toe te brengen. Wijl er in die 8 jaar al
veel is geschied en er duizenden hun lot's verwisseling is gekenmerkt in een nooit terug kerende eeuwigheid •
.......... ten

kan ik uw meedeelen als dat grootvader

uerrit Klein te Culemborg door een beroerte is overvallen.
Woont bij Bastiaan Verschoor onder Culemborg; ••.••• hier is
eerdaags den dood de beslisser van zijn lot. En daar ik vroeger
als kind van u mfuj de lasten heb aangetrokken wegens uw be lang
door het voldoen 25 gulden aan Roelof Boest and 25 gulden aan
Willem Sprooy daar zij mij toe hebben genoodzaakt om te betaalen
en meer kleinigheden. Waarom ik nu uw mijn vader verzoek om
mij als gevolmagtigde te stellen als grootvader niet meer zijn
zal. Ik geloof weI dat het voordeel niet groot zal zijn, maar
toch is mijn bede dat zowel ik mij de nadeelige staat heb getroost
en van mijn bekrompen vermogen mijn's vader's eere te hebben
verdeedigd door opoffering van mijne beperkte inkomsten zo mag
ik nu ook vleyen dat vader om zijn zoon zal den ken om deze volmacht op •••••.•terstond getekend weder terug te zenden.
Geliefde vader, gij weet wat ons gepasseerd is, en ik na dien tijd
f40 voor het huis gehad dus moet uw eig~n hart getuigen of ik
het waardig ben of niet, ik twijfel niet. En daarom hoop ik dat
gij per omgaande post deze ingeslotene vollemacht zult tekenen
en bekrachtigen, want eerdaags ben ik erom verlegen. De dood
wacht nog een ogenblik maar de laatste blijken van sterven vertoonen zich.
Ik hoop echter dat uw, terwijl
schreven, en op al mijn belang
Zoo mag ik vertrouwen dat deze
En wensch ik uw bij dit Nieuwe
vulling naar lichaam en geest,

ik al 4 brieven aan uwen heb geen toestand is mij niet geantwoord.
nu weI in uw handen is gekomen.
jaar vrede, gezondheid, en verdat de algoede God uwe schreden mag
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.•••••..••

den

31 January,

1859

leidden, dat Gij een ••.•.••..• harte moogt bewaren voor God en
menschen.

En dat gij het belang uw terharte neemt waarvoor

schrijf, want de tijd is kort en de dood is snel.

ik

En wij weten

de dag nog de ure van onze dood niet.

Het is ons gezet eenmaal

te sterven en dan zullen wij wegdragen

hoe dat ons werk

Nu geliefde

ouders,

stand, dankstof
geest

broeders

en •••••••••

van Christus,

En verwacht

geve uw wel-

op aarde en op uw eeuwige

reis door de

dit is mijn bede.

Bogaard

van aIle

De complement

van mijn vrouw's

En mijn zwager Blom is 6 December

En vooral de compemente

groete

de almachtige

spoedig een antwoord.

vader en moeder.
Cornelis

en zuster,

zal zijn.

van Jenn Kamui.

en hebben
vrienden

1858 overleden.

En die is weer gehuwd met

1 kind, met naam Frantje.
en bekenden.

En van tlW,200n

En verder

de

en dochter

tot den dood.
Peter van Doorne and Jaantje van Doorne geb. Blom

