Bedankje.

Ër bestaan misschien niet genoeg en betekenisvolle woorden waarmee ik jullie
voldoende kan bedanken voor wat jullie voor mij doen.

De hulp van jullie, het vertrouwen in

mij

waren voor mij van onschatbare
waarde. lk kan me alleen maar uitdrukken in louter beperking van wocrden en
met deze een eenvoudige maar oprechte dankbetuiging.
lk dank God altrjd voor de zegeningen die ik had in mijn leven, voor Hanny en
jullie die ook hier deel van uitmaken. lk vraag altijd in mijn gebed dat God juilie
altijd beschermt en iedere dag meer zegent , dat jullie dubbel terug ontvangen
voor al het goede wat juiiie doen hiei-cp aarde.

over mijn faculteit, ik vind het erg fijn en studeren ook, ik wijd me aan mijn
studie en streef iedere dag om goede resultaten te halen op mijn weg. Mijn
geluk , dat ik iets doe waar ik van droomde, is onbegrijpelijk. Ik geloof het nog
niet, maar ik weet dat dit allemaal het echt is.
Oke, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben en nu doen voor mij. Moge
God jullie zo houden met harten gigantisch vol met goedheid, saamhorigheid,
iiefde en andere kwalitieiten. Dat Hij de goede God jullie zegent, gezondheid
vrede, biijdschap geeft.Dank nu en altijd en nog vele levensjaren.

,

Heel erg veel dank!

Rithyelle Gonzaga.
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