










Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1929 komste de H. Roomsche Kerke nu plegtelijk is herdenkende, eenstraalken van fijn tederlijke en niet min goddelijke liefde in UEd. beyder herte sal believen in te storten, en daar door U Ea.gemoederen soo gedweeg inaken, dat U Ed. goedertierentheytzig eenmaal over een ongelukkig Paar, 't geen tot nog gelijk alsBallingen uyt Huys en Vaderland gints en weder heeft geswor-ven, sal believen te ontfermen. Ah! Papa en Mama lief, wist UEd. eens hoe seer my 't verstaan van uwer beyder onpaslijk-heden, ja tot in 't 'binnenste van mijn ziel getroffen had? Enkost ter contrarie, dese mijn swalcke Veder, de overgroote vreug-de en blijdschap, die de kennisse der herstelling van U Ed. bey-der gesontheyt my over eenige weeken bybragt. U Ed. te kennengeven ? En kon ik U Ed. daar-en-boven ons beyder wensch enbegeerte, die wy hebben,

om U Ed. uyt al ons hart en ziel temogen dienen, doen geloven ? Wy leefde van nu of aan in vollehoop, dat U Ed. door een Christelijk mede-doogen ingenomen,ons Huwelijk ontwijfelijk soud toe-staan, en ons in 't kort inons Vaderland laten wederkeeren. Ik kom dan met dit lief Kin-deken, 't geen wy nog van daag in 't Hoogwaardigste ontfingen,vereenigt, U Ed. op 't alder-onderdanigste smeeken en bidden,dat U Ed. 't misdrevene belieft te vergeven, en vergeten. Ey!laat dit kleyn Kindeken, die, zijnde God en mensch, ons men-schen (soo dra wy zulx uyt'er herte van hem verzoeken) ver-geeft, by U Ed. mijn kragtige voorspraak zijn; Hy verzoekt vanU Ed. dat U Ed. vergeeft die geene, die U Ed. misdaan heb-ben, gelijk U Ed. wenscht vergeven te zijn: Onmogelijk is 't,dat U Ed. dit aan hem, die alles weet, siet, en regeert, kunt wey-geren. Erbarmt U Ed. onser dan bid ik U Ed. in sijnen Naam, envergeeft 't

misdaane, en laat mijn swakke ziel en lighaam doorU Ed. goede gratie en gunste een nieuw leven krijgen: Stemtdog ons Huwelijk toe: laat ons niet langer, als Ballingen, vlug-tig zijn: en laat eyndelijk U Ed. barmhertigheyt door U Ed.ordre ons in ons Vaderland wederkeeren; waar toe wy den Al-mogenden onophoudelijk zullen .bidden, dat hy U Ed. sal belie-ven te bewegen, en U Ed. beyde in lange gesondheyt spaaren.Blyvende, naar onse hertsgrondige recommandatie, dien ik al-toos was, en sal tragten te blijven, Alderliefste Papa en MamaU Ed. Dienstbereyde Dogter en DienaresseMARGARETA JACOBA POPPEN.Geulen, den 3. November 1693.










