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Pella 11 April 1897
Waarde Broeder Frans en familie
Ik had U brief van 4 Maart U al lang willen beantwoorden maar dan komt er gedurig wat tusschen. Bijde
wij zijn door S’Heeren genade alle wel hoewel financieel alles ontzettend drukkend en voornamelijk in
ons vak en ten gevolge van de veele sneeuw en regen de wegen ongangbaar. Zoo dat de omnibus met 6
paarden de passasiers naar de depot moet brengen. Ik zeide tegen Bertus Hegeman, spottenderweis,
toen de omnibus bij hem iemand haalde, dat was zeker een zware kerel met 6 paarden het is geen
kleinigheid, maar met de brand was het moeilijk om wat te krijgen. Ik heb gelukkig weer 18 busjel kolen
gekregen dus ik kan me weer redden. Jan heeft ook niets te doen en zijn vrouw is gedurig ziek. Kobus is
nog bij de jongens van Dorus en Charley helpt mij wat. Had ik nu maar geld om Tabak te laten komen
dan kon ik Jan ook aan het werk zetten maar dat heb ik niet en er komt zoo weinig in, en wat ik nog
verkoop is meest trade. Maar de Heer zal’t voorzien. En Hij heeft het tot dus verre wel gemaakt laten wij
maar dankbaar zijn, want als ik op de ellende zie die er over de geheele wereld heen heerscht dan moet
ik zeggen we leven hier nog in een Paradijs. Een zoon van Hein van Gorkom was uit California
overgekomen met de ziekte zijner moeder maar is nu weer weg en nu hoor ik dat Hein ook naar
California gaat dat op zijn oude dag. Nu ik gun hem de pret. Teregt merkt gij aan dat we gewigtvolle
tijden beleven. Oorlogen en geruchten van oorlogen Pestelentien aardbevingen en beroerten waters
nooden enz enz zijn alle tekenen van de naderende komst onzes Heeren. Laat ons wakende en biddende
zijn. Het Christendom over het algemeen is in een slapende toestand. Ongeloof en werelds gezindheid
worden hoe langer hoe erger en de hoogmoed en zelfzucht der menschen wordt gaandeweg meer,
maar die volhoudent zal tot den einde die zal zalig worden. Hoe is het tog bij Chrisje onze zuster, word
Frank beter. Ik heb hun geschreven maar krijg geen antwoord. Schrijf mij ens spoedig hoe het hun gaat
ik ben er verlangend naar teregt merkt gij aan dat onze levensloop ten einde spoed en Ja wat zal ik
zeggen op uwe aanmerking van dat schrikkelijke sterven. Het is de laatste vijand die overwonnen moet
worden. Maar ik voeg hier een paar versen bij een van mij zelve dat ik gemaakt heb op het 50 jarig
huwelijksfeest van den Heer Masch mijn buurman die nu in het huis van Bakker woont maar het andere
is uit het Engelsch vertaald en ik hoop dat ze U troost en bemoediging op de verdere Pelgrimstogt door
het leven zullen geven. Ik zal hier nu maar mee eindigen want ik wil die versen nog overschrijven. Ik
denk ze zullen je goed doen. Ontvang de hartelijke groete van ons aan uwe geheele familie en U des
Heere trouwe zorg toegewenscht te hebben.
U liefhebbende broeder
Jan

Pella 11 April 1897
Dear brother Frans and family
I had long been wanting to answer your letter from March 4th but things kept getting in between. Both
of us are all well thanks to the Lord’s mercy, but the finances are incredibly pressing and mainly in our
profession and in result of the heavy snow and rain the roads are impossible to travel on. Such that the
omnibus had to take the passengers to the depot with six horses. I said to Bertus Hegeman in a mocking
way, when the omnibus picked someone up by him that was probably a heavy man with six horses that
is no little thing, but with the fire it was difficult to get anything. Luckily I received 18 bushel coals so I
can make it again. Jan also does not have anything to do and his wife is constantly sick. Kobus is still with
the boys from Dorus and Charley is helping me some. If only I had to money to get some Tobacco here
so I could put Jan to work also, but I don’t have that and so little is coming in, and what I do sell is mostly
trade. But the Lord will provide. And He has thus far made it all turn out, let us be thankful, because if I
look at all the misery that is present over the whole world then I have to say that we live in a Paradise
here. A son of Hein van Gorkom came over from California for the sickness of his mother but he is gone
again already and now I hear that Hein is going to California too even in his old days. Well I wish him the
best. You rightfully noticed the weighty times we are living in. Wars and rumors of wars, pestilences,
earthquakes, and stroke floods etc. etc. are all signs of the approaching return of our Lord. Let us be
wakeful and praying. Christianity overall is in a sleeping state. Unbelief and worldly conviction are
getting the longer the worse and pride and selfishness of people is gradually increasing, but those who
persist until the end will be saved. How is it with Chrisje, our sister, is Frank getting better? I have
written to them but have not received an answer. Write me quickly how it is going with them, I am
desperately waiting for it, do you notice that our lifecycle is quickly coming to an end and yes, what
should I say about your comment about the terrible death. It is the last enemy that must be defeated.
But I am adding a couple verses to this, one that I wrote myself on the 50 year wedding anniversary of
Mr Masch my neighbor who now lives in the house of Bakker, but the other one is translated from
English and I hope these will give you comfort and encouragement on the long pilgrimage through life. I
will end with this because I still want to copy those verses down. I think they will do you good. Receive
the warm greeting from us to your whole family and wish for you the Lord’s faithful care.
Your loving brother
Jan

Transcribed and translated by Liesbeth ten Hoeve

