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Dit, Uw raadsbesluit, o God, is onbegrijpelijk. Na 

ruim acht maanden reeds van U, lieve vrouw en 
kinderen, verwijderd te zijn geweest, werd ik pl.otse ling 
voor goed h ier op aarde van U allen weggenomen. 

Bange dagen en nachten he'J ik doorgebracht, 
vooral toen mlj eenmaal a lle hoop om nog te mo·gen 
leven ontviel; maar gelukkig heeft mijn diep geloof 
mij sterkte geschonken in die laatste oogenblikken, 
en in volkomen overgave aari · God mijn Opperste 
Rechter heb ik mijn leven gegeven. De gedachte, 
dat ik we ldra voor eeuwig met Hem vereenigd zou 
zijn, sterkte mij, zonder van U afscheid te kunnen 
nemen. Want eens zien wij allen e lkander weder 
en dan zal onze vreugde oneindig zijn. 

Uw kruis, lieve vrouw en m ijn dierbare zeven 
kinderen , is menschelljkerwljze gesproken ondrage-
li jk, maar weet, dat ik, Uw goede man en vader, U 
help in alle moeil ijkheden en zorgen. Zegt met mij 
alle dagen van Uw aardsche leven: ,,Heer, Uw Wi l 
geschiede." Lieve vrouw, dank voor al Uw goede 
zorgen en troostende brieven tijdens mijn gevan-
genschap. Lieve kinderen, denkt aan de goede lessen 
van Uw vader, die U zoo teer beminde. Wees t ge-
hoo ;zaam aan Uw goede moeder, geheel U w leven . 
Maakt van el ke dag een dag dichter bij God en 
bij Uw vader, d!e op U wacht. 

Beste Vrienden en kennissen, hebt dank voor Uw 
echte vriendschap. Vaart wel I De dood is voor 
m ij een overgang tot de Eeuwige gelub:aligheid. 

Maria, mijn hemelsche Moeder, bià voor mij. 

Onze Vader - Wees gegroet . 


