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De Jeat1tt woorden die men ttna :al uihpre.ken. 
met welk ·n :org i.ou men ze uukintn en 11fwegeo op 
· n goud weegschaaltje en \.'"1t l t91,1tn. wanneer men 
dat In ::'n macht -:.ou hebben 

"Vrouw. tfank voor alles . b1ddtn ... ug 't •an d( 
anderen'•, l•atsu: woorden 'an de:.c d lubare man tu 
\lader. UUQt•rroktn o.am1ddtlhjk voordat bij in de 
Hur onti.l•cp. Van be.reken1n~ to vooraf \'astleggen 
waa :.tktr geen a:prake. Want onverwacht kwam de 
Hter ht1u roepen. 't Was 'u kwtatlt vftn 'n ogenblik . 

En np ~ulk 'n 1uomcnt valt 1edtrc berekening en 
zelfvenckcrdhcid weg. Daarom zijn :e ons :.ovcel 
d1ttbaardtt en veel:eggender. als de •rontane uiting 
van wat er werkt.lijk 10 't ditpJte lnntrl1tL van de:t 
man letfdt Uihng van -:.'n mc.dtmenuJ11lt:heid. van 
z'n grote daukhaarht.1d to wa1udtrino "'oor 't goede 
to litfdt van de -:.qnen ont,·anQto Hij was een man 
met wt101g ttvrtdt11. dit :ich~df n1t1 iorht en daarom 
wtllic:ht oolc ah[1d bl11 en OPQt• tkt van aard. '!ÜD 

geluk -iotktnd an 't geluk v•n -:.l)n bt.dt tchtgtoottn 
en vtle lundtrtn. 'n Man dit 10 a11rs op God gericht 
wat en Hem In liefde. en trouw dltndt en erkt.odt 
Htm ook nodig tc: hebben. Dauom 11b1ddtn". Wat 
hit In •n l•ng• lev•u heelt bel•tfd tn gedaan aan 
zorg, totwlJdtng tn onvermoeid wuk en hiddtn. bt.tft 
hij ala 'n tt:onamc.nt willen doorgeven •an de zijnen. 

Daarom, gij mi1n dierbare vrouw, kinderen. tn klein" 
iuodtren, houdt zijn gcdachttnl• In ere door :.i1n 
voorbeeld D• te: volgc.o en te bh1\en bidden voor 
:ijD :1tlt.ru1t . 


