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Ha, einielvk een® eer» brief rit. N^i^land, zei ik verwonderen, 
onlangs toen ik uw schrift in oogen schouw kreez. Nu het was nrr dan 
cok al vergeten hoelang het geleden was toen ik soort gekyk ontving.
Maar ik was er niet weinig blyde mee,-en ; ja ook wel verrast met den 
inhoud dat begrvpt u. Maar toch, nu ja uw moeder voelde zich vaak in d 
dat huisje wel eens wat eenzaam al had ze de kinderen zoo dicht by 
haar , die hadden allen hun eigen huishouding, en mischien gevoelde 

wel eens behoefte om ef-aan-trcost by een man van haar leeftydt te 
zoeken. De kinderen ook hadden allen hun eigen werkkring en zy had immers weinig om handen, zoodat ze om nu eens het op zyn amer^hL^'x^c^ 
uit te drukken zy zich wel eens "lonesome" was,he? Nu Jan en Aaltje 
uw dienstwillige ,schryver deaes, wenscht u allen en ook haar en 
haar man neg jaren van genceglyk samen zyn en troost met elkander, 
en ik hoop van harte dat de kinderen ,allen, haar om deze stap niet 
minder zullen achten of liefhebben. Jammer dat die mynheer Mulder 
zoover weg woont ,al heel in Kuinre(?) dat is nog al een eind weg . 
op de kaart die ik heb, hoe ga je, over Meppel,Steenwyk,en danlin®£ 
af,mischien, zie je ik volg je al met gedachten in je (hoe noen je 
die onuitsprekelyke naam ook al weer,Piat?)auto. En wat lees ik daar 
"in een jaar tyds, 17000 k mPzeg ben jullui ook nog wel eens in de 
winkel ? beste lejtve jan en’Aaltje wat had ik graag dat reisje met 
je mee gemaakt naar den Ryn,al was het alleen om Bingen maar eens te 
zien en dan al die andere oude plaatsen.Ik wil best gelooven dat het 
erg interesant is geweest.Ik heb echter deze zomer niet van huis geweest,daar ik het op myn manier te druk rneede te hebben, ik weet 
niet of ik het al geschreven had maar ik had^verleden voorjaar er
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nog een ander boerciery by gekocht,/die ik later weer verkocht heb) ^  
Dat gaf my meer werk dan ik goed doen kon,ook kreeg ik op de ander plaa5 drukte met het verwisselen van huurder.Nu heb ik echter wat rustiger ^ j 
daar ik myn oude boerderv weer voor de eerst vogende drie jaar ver- s | 
huurd heb.(Zelf hou ik nog een hoekje amandelen over met myn bei
en, genoeg om my wat bezig te houden .Ik denk ik moet net harde werk 
nu maar wat aan ahderen over la ten.Des zaterdags help ik onze Ds 
met het onderwyzen van een paar klassen Katechisatie, Er zyn int ge
heel acht klassen te onderwyzen ieder week,zoo dat u wel kunt na
gaan dat het nog a3i wat werk geeft voor de Ds.

De andere Schaapman's zyn ook nog allen wel zco ik niet beter weet. Ik heb Lubbigjje de brief gegeven om te lezen ,cck aan Albert 
en die zullen net de rest weil zeggen denk ik,Albert is altydt nog 
van plan om nog eens by ulieaen te tornen uiaar wanneer weet ny nog 
niet.En dat ben ik ook nog ,maar wanneer.... We.11 beste Jan en Aal
tje zou het niet kunnen dat n de Sshaanje*» M  er eerst oen® een
bezoek bracht ? Walarlyk het zou een mooi uitstapje wezen voor u 

beiden,en ook leerzaam,u kunt dan beter begrip krygen van de enorm- 
heid van dit groote land in vergelyking van Eurcpeesche landtlos 
U kunt nu ook al met de boot geheel hier te San Francisco komen 
verleden jaar is van Ripon nog een familie naar Nederland geweest 
die in April reeds op reis zyn gegaan van San Eranclsco over New York 
naar u en ook zoo weerom in Oct. Ze behooren ook aan onze kerk, ze 
zeggen het wasteen fvne trip” maar duurt nog al wat langer dan met 

de trein van N.York.Nu enfin overweeg een en ander maar eens,Ik heb nog "plenty"moed dat wy elkander nog wel eens weer zien,en het is waaft^ 
ik had wel gedacht dat ik al wel eens ,voor dezen, terug had geweest 
by u in Nederland,maar wy zyn ook al meer het voorwerp van oms- 

ovndigheden dan wy vaak wel meenen niet waarju zult dat ook al wel


