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Pella, Iowa, October 29 1896
Excuse me ik had geen ander papier thuis
Waarde Broeder
Uwe brief kwam nog juist in tijd voor het huwelijk van Jan. Hartelijk
dank voor uwe geluk wensch. Het huwelijk is voltrokken door Do. de Pree ten huise der bruid. Natuurlijk
be ik ook tegenwoordig geweest. Er was ontzettend veel volk en de band boys speelde op hunne
instrumenten maar ik voel dat ik te oud word voor zulk een drukte en daarbij begon het erg te regenen.
Ik was blij weer te huis te zijn, want die Americaansche manieren en het gejoel van dat jonge volkje
maakte mij hoofdpijn. Het gaat tegenwoordig heel anders als toen wij trouwde de grootsheid des levens
zit overal in. Al hebben ze geen nagel om er gat te krabben toch moet alles maar en deftig gaan. Hoewel
mijn Zoon Jan heel wat veranderd is en liever ook wat eenvoudiger gewild had is hij toch nu niet alleen
baad de meisjes over het algemeen zijn ontzettend hoog moedig.
Ik heb een vers op hun huwelijk gemaakt dat ik U langs deze zend. ook een vers dat mij des
nachts toen ik niet slapen kon in de gedachtes kwam namelijk des Heeren uitroep aan het Kruis. Het is
volbragt. Dat vers des Christens Heimwee naar het Hemels vaderland heeft Klaas Hospers in de hope
geplaatst. De jongens kwamen met de hope te huis “Kijk daar staat papas naam onder” Ik heb mij eert in
gissingen verdiept wie het er tog in zou gezet hebben nader hand heb ik pas vernomen dat Klaas het
gedaan had die had om een afschrift gevraagt. Ik zal blijde zijn als die Presidents verkiezing weder achter
de rug is de menschen zijn net half mal. Als mens meer afhankelijk van onze Hemelsche vader leerde
leven zou men veel gemakkelijker alles aan zijn besturing en leiding kunnen toe vertrouwen. Maar men
vertrouwd te veel op de God dezer eeuw de dollar in de Satan zorgt wel dat Hij dat gaande houd en het
is net als gij zegt zoo weinige menschen hebben een regt begrip van de Gods regeering en de profeten
want hoewel het evangelie meer en meer over de wereld verspreid word, word ongeloof liefdeloosheid
Tweit en tweedragt onder de menschen meer en meer stoutmoedig. Het wettige goddelijke gezag moed
weg. Geen God meer ook Hij is een tyrant. De wijs begeerte gruivd er van. Dacosta de tijden van Heeren
wederkomst nadert en teregt merkt gij in uw brief op de vermaning des Heer en waakt op dat als onze
Bruidegom komt wij hem niet slapende maar wakende met olie des geestes in onze harten mogen te
gemoed gaan.
Het is met onze zaken erg slap je begrijpt ik heb een artikel van weelde en dat laat men het eerst staan
maar de Heer zal ’t voorzien. Ik ben dankbaar dat de Heere mij nog zulk een gezondheid laat want mijn
meisje en Charley en Kobus moeten het meest van mij nog hebben want de jongens van broeder Dorus
moeten nu ook alles eert op fixen en zij ondervinden vanzelf ook de drukkende tijden.
Ik krijg alweer slaap want gisteren avond heb ik haast niet geslapen en nu moet ik maar weer afbreken.
Groet je vrouw en kinderen van mij en Do. Ziegeler en gade mijn oude buurlui en zeg hem maar dat hij
bij gelui moet blijven want als de Heere hem bij U zegent door [unclear] prediken zielen bekeert worden
moet hij niet wegloopen dat wil de Heere niet hebben en Hij wil zelf toch ook niet tegen de wil des
Heeren handelen, ook moet hij niet te veel hooi op zijn vork nemen want dat doet meer kwaad dan
goed. Neen neen nu hij een beetje met de menschen bekend word kan hij onder biddend opzien tot
Jesus meer nut bij U doen dan elders daar hij eert weer bekend moet worden.
Nu nogmaals gegroet en gode aanbevolen

U liefhebben broeder
Jan

Pella, Iowa, October 29 1896
Excuse me, I did not have any other paper at home
Dear Brother
Your letter came just in time for the wedding of Jan. Thank you for your
good luck wish. The wedding was completed by Rev. de Pree at the home of the bride. Of course I was
present too. There were a tremendous amount of people and the band boys played on their instruments
but I feel like I am too old for such a crowd and in addition to that it started to rain a lot. I was happy to
be home again, because those American ways and the cheering from those young people gave me a
headache. Nowadays it goes very differently than when we got married, the greatness of life is in
everything. Even if they don’t have a nail to scratch a hole, everything must still be pretty and pompous.
Although my son Jan has changed a lot and would also rather have wanted it simpler, he is not the boss
alone. The girls are in general incredibly haughty.
I wrote a verse on their wedding that I will send alongside this. Also a verse that came to my
mind on a night when I could not sleep, namely the Lord’s exclamation on the cross. It is finished. Klaas
Hospers placed that poem the Christian’s Homesickness for the Heavenly Homeland in the Hope. The
boys came home with the Hope “Look dad’s name is underneath this.” At first I concentrated on
guessing who would have placed it in there, it wasn’t until afterwards that I learned that Klaas had done
it, he had asked for a copy. I will be happy when the Presidential election is behind us again, the people
are half ridiculous. If men learned to live more dependently on our Heavenly Father, it would be much
easier for men to trust everything to His direction and leading. But men trust too much in the god of this
century, the dollar, and Satan will ensure that he keeps that going and it is just like you say, so little
people have a correct understanding of God’s reign and the prophets because even though the Gospel is
spread more and more around the world, disbelief, lovelessness, twisting and discord among the people
becomes more and more bold. The lawful divine authority must leave. No God anymore, he too is a
tyrant. The philosopher abhors it. Dacosta the time of the Lord’s return is approaching and you noticed
justly in your letter the admonition of the Lord and watches for the coming of our Groom that we may
meet him not sleeping but awake and with spiritual oil in our hearts.
Our business is struggling you understand I have an article of wealth which men leave standing
first but the Lord will provide. I am thankful that the Lord has given me such health still because my girl
and Charley and Kobus must still get the most from me because the boys from brother Dorus must now
fix everything themselves and they are discovering the hard times by themselves.
again.

I am getting sleepy again already because last night I barely slept and now I should wrap up

Greet your wife and children from me and Rev. Ziegeler and go to my old neighbor and tell him
that he should stay with you because if the Lord is blessing him by you by [unclear] preaching souls are
getting converted he should not walk away, the Lord would not want that and he does not want to act
against the will of God; he also should not put too much hay on his fork because that does more harm
than good. No, no, now that he is known a little with the people he can prayerfully to Jesus do more
there than elsewhere where he would need to get acquainted again.
Now once again greetings and God bless

Your loving brother
Jan
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