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I . 

Er was rouwe op het huis, 
Er was rouwe in de kluis, 

Toen de l ieer ons gebed had verworpen; 
Want zoo lang als hij iced, 

Ging een biddende kreet 
Als een oflerand op uit de dorpen! 

. 2. 

Toen de doodsmnre kwam, 
Zie, mijn wangen zijn stram, 

Maar ik schreide als het kind van mijn kindren! 
In der schamelcn nood 

Gaf hij meer nog dan brood, 
Als een vriend had hij troost voor zijn mindren. 

O hoe heugt mij de dag, 
Tuen mijn bitter geklag 

Mij geen uitstel der pacht mögt verwerven! 
En ik vvenschte bij Reyn 

Op het kerkhof te zijn, 
Zoo mijn weezen ook mij konden derven ! 
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Het werd nooit mij verteld, 
Wie het hem heeft gemeld, 

Maar hij kwam eer de schemering daalde; 
En 't mag stervend zijn geest 

Nog ten troost zijn geweest, 
Dat lni 't zoo voor de wcduw betaalde. 
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•Want voor arm en voor rijk 
Is het doodsbed gelijk ; 

Aller laatste is een bede om ontfermin"-: 
Hij werd zeker verhoord! 

Was hij steeds, naar Gods woord, 
Den verdrukten eden si-uuu ter- Dcscncrnung 

Ik ben de eenige niet; 
Neen, zoo ver in 't verschiet 

Uit de schouwen daar rookwolkjes rijzen, 
En ge sikkels in 't graan 

Door de Ecmnosscrs ziet slaan, 
Jilijven dankbare harten hem prijzen I 

Van de redactie. 

Het laatste nummer van 1986 ligt weer voor u. Wij 
danken iedereen die heeft bijgedragen aan het tot 
stand komen van de achtste jaargang van ons blad. 
Mogen wij opnieuw op uw medewerking rekenen het ko
mende jaar? 

Gaarne zien wij uw bijdrage tegemoet voor 15 februari 
1987. 

Tot slot wensen wij u een zeer voorspoedig 1987 . 
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