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Fan F J Fan F J Fan F J Fan F J     HemmingaHemmingaHemmingaHemminga    
    

Pean bij GrouwPean bij GrouwPean bij GrouwPean bij Grouw    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee    

U treed nog pas de wereld inU treed nog pas de wereld inU treed nog pas de wereld inU treed nog pas de wereld in    
En zijt nog jong van jarenEn zijt nog jong van jarenEn zijt nog jong van jarenEn zijt nog jong van jaren    

Zijt daagelijks op geruimt van zinZijt daagelijks op geruimt van zinZijt daagelijks op geruimt van zinZijt daagelijks op geruimt van zin    
En heeft nog niets te klagenEn heeft nog niets te klagenEn heeft nog niets te klagenEn heeft nog niets te klagen    

Ik hoop dat Ik hoop dat Ik hoop dat Ik hoop dat dit dit dit dit zozozozooooo blijven mag blijven mag blijven mag blijven mag    
Al was ‘t geheel uw levenAl was ‘t geheel uw levenAl was ‘t geheel uw levenAl was ‘t geheel uw leven    

Ja zelfs tot aaJa zelfs tot aaJa zelfs tot aaJa zelfs tot aan den den den dennnn laste laste laste lastennnn dag dag dag dag    
U voor spoed word gegevenU voor spoed word gegevenU voor spoed word gegevenU voor spoed word gegeven    

    
Tot aandenkenTot aandenkenTot aandenkenTot aandenken    
van Uw Moedervan Uw Moedervan Uw Moedervan Uw Moeder    

A de VriesA de VriesA de VriesA de Vries    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee    

    
Nu moogt gij nog spelenNu moogt gij nog spelenNu moogt gij nog spelenNu moogt gij nog spelen    

Zoo zorZoo zorZoo zorZoo zorggggloos en vrijloos en vrijloos en vrijloos en vrij    
Hoe ras gaan de dagenHoe ras gaan de dagenHoe ras gaan de dagenHoe ras gaan de dagen    
Van vreugde voor bijVan vreugde voor bijVan vreugde voor bijVan vreugde voor bij    
Leef vrLeef vrLeef vrLeef vrooooolijk en blijdeolijk en blijdeolijk en blijdeolijk en blijde    

Wees braaf steeds O kindWees braaf steeds O kindWees braaf steeds O kindWees braaf steeds O kind    
Dan zijt gij ookDan zijt gij ookDan zijt gij ookDan zijt gij ook later later later later    

Bij ieder bemindBij ieder bemindBij ieder bemindBij ieder bemind    
    

Tot aandenkenTot aandenkenTot aandenkenTot aandenken    
Van Uw VaderVan Uw VaderVan Uw VaderVan Uw Vader    

J R HemmingaJ R HemmingaJ R HemmingaJ R Hemminga    
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Lieve ZusterLieve ZusterLieve ZusterLieve Zuster    

    
‘t I‘t I‘t I‘t Is weinig van waardes weinig van waardes weinig van waardes weinig van waarde    

Het geen ik u biedHet geen ik u biedHet geen ik u biedHet geen ik u bied    
Pluk rozen op aardePluk rozen op aardePluk rozen op aardePluk rozen op aarde    
En vergeet mij nietEn vergeet mij nietEn vergeet mij nietEn vergeet mij niet    

    
Ter GedachtenisTer GedachtenisTer GedachtenisTer Gedachtenis    
van uvan uvan uvan uw broedw broedw broedw broedeeeerrrr    
J HemmingaJ HemmingaJ HemmingaJ Hemminga    

    
Oud BeetsOud BeetsOud BeetsOud Beets    

26 26 26 26 FFFFebruariebruariebruariebruari    
1915191519151915 
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ZusterZusterZusterZuster Fetsche Fetsche Fetsche Fetsche    
    

Altijd vreugd en weinig smartAltijd vreugd en weinig smartAltijd vreugd en weinig smartAltijd vreugd en weinig smart    
Vindt men hier op aardVindt men hier op aardVindt men hier op aardVindt men hier op aardeeee niet niet niet niet    

Maar ‘k wil wenschen dat dit levenMaar ‘k wil wenschen dat dit levenMaar ‘k wil wenschen dat dit levenMaar ‘k wil wenschen dat dit leven    
U altijd blijdschap biedtU altijd blijdschap biedtU altijd blijdschap biedtU altijd blijdschap biedt    

Dit wensch ik van ganschen hartDit wensch ik van ganschen hartDit wensch ik van ganschen hartDit wensch ik van ganschen hart    
Ontvang veel vreugd en weinig smartOntvang veel vreugd en weinig smartOntvang veel vreugd en weinig smartOntvang veel vreugd en weinig smart    

    
Ter gedachtenisTer gedachtenisTer gedachtenisTer gedachtenis    
Van uw Zuster,Van uw Zuster,Van uw Zuster,Van uw Zuster,    

LutsLutsLutsLutschchchche Hemminga.e Hemminga.e Hemminga.e Hemminga.    
    

Pean 6 Pean 6 Pean 6 Pean 6 Sept 1914Sept 1914Sept 1914Sept 1914
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Lieve ZusterLieve ZusterLieve ZusterLieve Zuster    

    
‘t‘t‘t‘t vriendelijk bloempje aan de boorde vriendelijk bloempje aan de boorde vriendelijk bloempje aan de boorde vriendelijk bloempje aan de boordennnn    

Van den stilleVan den stilleVan den stilleVan den stillennnn vliet vliet vliet vliet ! ! ! !    
Zingt iZingt iZingt iZingt in lieflijkn lieflijkn lieflijkn lieflijkeeee akkoorden akkoorden akkoorden akkoorden    

Mijne groet: Mijne groet: Mijne groet: Mijne groet: VVVVergeet mij nietergeet mij nietergeet mij nietergeet mij niet    
    

Ter Ter Ter Ter ggggedachtenis aedachtenis aedachtenis aedachtenis aanananan    
    

Uw zuster Uw zuster Uw zuster Uw zuster     
Janke Janke Janke Janke HHHHemminga emminga emminga emminga BBBBeeeeeeeeksmaksmaksmaksma    

    
Oud Oud Oud Oud BBBBeetseetseetseets    

26 26 26 26 FFFFebuariebuariebuariebuari    
1915191519151915    
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Lieve ZusterLieve ZusterLieve ZusterLieve Zuster    
    

VeVeVeVergeet mij niet zoo hergeet mij niet zoo hergeet mij niet zoo hergeet mij niet zoo heeeeet dit bloempjet dit bloempjet dit bloempjet dit bloempje    
Dat op groeit onder struik en rietDat op groeit onder struik en rietDat op groeit onder struik en rietDat op groeit onder struik en riet    
Het heeft een Het heeft een Het heeft een Het heeft een enkle enkle enkle enkle teedre stengelteedre stengelteedre stengelteedre stengel    
Pluk hetPluk hetPluk hetPluk het,,,,    maar vergeet het nietmaar vergeet het nietmaar vergeet het nietmaar vergeet het niet    
Plant hetPlant hetPlant hetPlant het dan op uwe boezem dan op uwe boezem dan op uwe boezem dan op uwe boezem    
En zoo dikwijls gij het zietEn zoo dikwijls gij het zietEn zoo dikwijls gij het zietEn zoo dikwijls gij het ziet    

Denk dan steeds aan uw Denk dan steeds aan uw Denk dan steeds aan uw Denk dan steeds aan uw zzzzusterusterusteruster    
Als aan het vergeet mij nietAls aan het vergeet mij nietAls aan het vergeet mij nietAls aan het vergeet mij niet    

    
 Ter gedachtenis Ter gedachtenis Ter gedachtenis Ter gedachtenis    
Van uwe zusterVan uwe zusterVan uwe zusterVan uwe zuster    

Duike HemmingaDuike HemmingaDuike HemmingaDuike Hemminga    
    

Oud Beets 26 Oud Beets 26 Oud Beets 26 Oud Beets 26 FFFFebr. 1915ebr. 1915ebr. 1915ebr. 1915    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee    
    

Even als de lieve lenteEven als de lieve lenteEven als de lieve lenteEven als de lieve lente    
’t Pad met nieuwe bloemen tooit’t Pad met nieuwe bloemen tooit’t Pad met nieuwe bloemen tooit’t Pad met nieuwe bloemen tooit    
Zoo zij ook het pad uws leZoo zij ook het pad uws leZoo zij ook het pad uws leZoo zij ook het pad uws levvvvensensensens    

Rijk aan bloemen mild bestrooid.Rijk aan bloemen mild bestrooid.Rijk aan bloemen mild bestrooid.Rijk aan bloemen mild bestrooid.    
Maar zoo ooit uw hand wil plukkenMaar zoo ooit uw hand wil plukkenMaar zoo ooit uw hand wil plukkenMaar zoo ooit uw hand wil plukken    
Schijd danSchijd danSchijd danSchijd dan ’t wezen van den schijn. ’t wezen van den schijn. ’t wezen van den schijn. ’t wezen van den schijn.    

En bedenk dan dat er nimmerEn bedenk dan dat er nimmerEn bedenk dan dat er nimmerEn bedenk dan dat er nimmer    
Rozen zonder doornen zijn Rozen zonder doornen zijn Rozen zonder doornen zijn Rozen zonder doornen zijn     

    
Ter AandenkingTer AandenkingTer AandenkingTer Aandenking    
Aan Jke de BoerAan Jke de BoerAan Jke de BoerAan Jke de Boer    

    
KortehemmenKortehemmenKortehemmenKortehemmen    

 24  24  24  24 FFFFeb eb eb eb     
1919191911114444    
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Lieve ZusterLieve ZusterLieve ZusterLieve Zuster    
    

Weinig letters heb ik noodig.Weinig letters heb ik noodig.Weinig letters heb ik noodig.Weinig letters heb ik noodig.    
Om u mijnOm u mijnOm u mijnOm u mijneeee wensch te  wensch te  wensch te  wensch te bienbienbienbien    

Meer dan vijf zijn overbodigMeer dan vijf zijn overbodigMeer dan vijf zijn overbodigMeer dan vijf zijn overbodig    
Dat zal ik Dat zal ik Dat zal ik Dat zal ik u laten zien.u laten zien.u laten zien.u laten zien.    

’t Kleine woord geluk alle’t Kleine woord geluk alle’t Kleine woord geluk alle’t Kleine woord geluk alleeeeen n n n     
Is het eenigsIs het eenigsIs het eenigsIs het eenigst dat ik mt dat ik mt dat ik mt dat ik meen een een een     

    
TTTTeeeerrrr herinnering van herinnering van herinnering van herinnering van    
MarthMarthMarthMarthaaaa Hemminga Hemminga Hemminga Hemminga    

    
Pean 19 Pean 19 Pean 19 Pean 19 MMMMaartaartaartaart    

1915191519151915    
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Aan FetskeAan FetskeAan FetskeAan Fetske    
    

k Wil iets in uw album schrijvenk Wil iets in uw album schrijvenk Wil iets in uw album schrijvenk Wil iets in uw album schrijven    
Maar ik weet niet watMaar ik weet niet watMaar ik weet niet watMaar ik weet niet wat    

Wij willen goede vrienden blijvenWij willen goede vrienden blijvenWij willen goede vrienden blijvenWij willen goede vrienden blijven    
Zeg; bevalt Zeg; bevalt Zeg; bevalt Zeg; bevalt U U U U dat ?dat ?dat ?dat ?    

    
Ter aandenkenTer aandenkenTer aandenkenTer aandenken    
Jan v Jan v Jan v Jan v d d d d WalWalWalWal    

    
    

De datum nu die weet De datum nu die weet De datum nu die weet De datum nu die weet     
ik niet. ‘k geloof zij ik niet. ‘k geloof zij ik niet. ‘k geloof zij ik niet. ‘k geloof zij     

heet:vergeet heet:vergeet heet:vergeet heet:vergeet     
mij nietmij nietmij nietmij niet    
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Beste FetsBeste FetsBeste FetsBeste Fetschchchcheeee    
    

Gij vraagt mij of ik op dit bladGij vraagt mij of ik op dit bladGij vraagt mij of ik op dit bladGij vraagt mij of ik op dit blad    
Een versje aan u wilt schenken.Een versje aan u wilt schenken.Een versje aan u wilt schenken.Een versje aan u wilt schenken.    

Zoo dat gij bij het zien daar van,Zoo dat gij bij het zien daar van,Zoo dat gij bij het zien daar van,Zoo dat gij bij het zien daar van,    
Aan mij zoudt kunnen denkenAan mij zoudt kunnen denkenAan mij zoudt kunnen denkenAan mij zoudt kunnen denken    

kkkk    VolVolVolVoldoe doe doe doe heel graag aan u verzoekheel graag aan u verzoekheel graag aan u verzoekheel graag aan u verzoek    
Maar ‘Maar ‘Maar ‘Maar ‘k meen toch wel k meen toch wel k meen toch wel k meen toch wel te te te te wetenwetenwetenweten    
Dat gij mij buiten ‘t Dat gij mij buiten ‘t Dat gij mij buiten ‘t Dat gij mij buiten ‘t wwwwensenboekensenboekensenboekensenboek    

Ook nimmer zult vergetenOok nimmer zult vergetenOok nimmer zult vergetenOok nimmer zult vergeten    
    

Ter AandenkenTer AandenkenTer AandenkenTer Aandenken    
O vO vO vO v    d Wal Dorhoutd Wal Dorhoutd Wal Dorhoutd Wal Dorhout    

    
De dDe dDe dDe daaaatum zij tum zij tum zij tum zij     

gedenk eensgedenk eensgedenk eensgedenk eens    
 aan mij aan mij aan mij aan mij    
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BestBestBestBesteeee Fetske Fetske Fetske Fetske    
    

Als gij eens in later dagenAls gij eens in later dagenAls gij eens in later dagenAls gij eens in later dagen    
Nog zijt in gewenschten stNog zijt in gewenschten stNog zijt in gewenschten stNog zijt in gewenschten standandandand    

Deez aDeez aDeez aDeez allllbum eens wordt opgeslagenbum eens wordt opgeslagenbum eens wordt opgeslagenbum eens wordt opgeslagen    
En gij het schrift leest van mijn handEn gij het schrift leest van mijn handEn gij het schrift leest van mijn handEn gij het schrift leest van mijn hand    
Denk dan nog eens met welbehagenDenk dan nog eens met welbehagenDenk dan nog eens met welbehagenDenk dan nog eens met welbehagen    

Aan ons genoeglijk samen zijnAan ons genoeglijk samen zijnAan ons genoeglijk samen zijnAan ons genoeglijk samen zijn    
En moog dan al uw levensdagenEn moog dan al uw levensdagenEn moog dan al uw levensdagenEn moog dan al uw levensdagen    
Voorspoedig en geluVoorspoedig en geluVoorspoedig en geluVoorspoedig en gelukkig zijn.kkig zijn.kkig zijn.kkig zijn.    

    
Dit Dit Dit Dit is de is de is de is de wenwenwenwensssschchchch    

Van uw vriendVan uw vriendVan uw vriendVan uw vriendiiiinnnn    
Elske v. DamElske v. DamElske v. DamElske v. Dam    

Oldeboorn Oldeboorn Oldeboorn Oldeboorn 1917191719171917    
    

De datum ja , die weet ik niet, zij De datum ja , die weet ik niet, zij De datum ja , die weet ik niet, zij De datum ja , die weet ik niet, zij heet heet heet heet geloof ik vergeet megeloof ik vergeet megeloof ik vergeet megeloof ik vergeet me    nietnietnietniet    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee    
    

Der wait een blomke in de mDer wait een blomke in de mDer wait een blomke in de mDer wait een blomke in de mieieieiedendendenden    
Gjin minske tinkt der oanGjin minske tinkt der oanGjin minske tinkt der oanGjin minske tinkt der oan    

It wird vertrape en vertrêddeIt wird vertrape en vertrêddeIt wird vertrape en vertrêddeIt wird vertrape en vertrêdde    
Die geave simmermoanDie geave simmermoanDie geave simmermoanDie geave simmermoan    

Is libbet lIs libbet lIs libbet lIs libbet leaeaeaeaffffllllijk stil en ijk stil en ijk stil en ijk stil en vrvrvrvrijijijij    
It is it blomke tink oIt is it blomke tink oIt is it blomke tink oIt is it blomke tink oan mijan mijan mijan mij    

    
    

Ter aantinking fanTer aantinking fanTer aantinking fanTer aantinking fan    
AnnAnnAnnAnnaaaa Hemminga Hemminga Hemminga Hemminga    

    
GGGGrouw 5 rouw 5 rouw 5 rouw 5 OOOOktoberktoberktoberktober    

1111918918918918    
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Beste FetsBeste FetsBeste FetsBeste Fetschchchcheeee    
    

IkIkIkIk    wenwenwenwenssssch u wat,ch u wat,ch u wat,ch u wat,    
Ik mijzelfen wenIk mijzelfen wenIk mijzelfen wenIk mijzelfen wensssschchchch    
En dat is  En dat is  En dat is  En dat is  ….….….….  goed  goed  goed  goed    
Want niemand is erWant niemand is erWant niemand is erWant niemand is er    

Die verlangtDie verlangtDie verlangtDie verlangt    
Naar ramp of tegenspoedNaar ramp of tegenspoedNaar ramp of tegenspoedNaar ramp of tegenspoed    

EnEnEnEn    wenwenwenwensssscht cht cht cht gggge nu e nu e nu e nu dat dat dat dat veel gelukveel gelukveel gelukveel geluk    
Uw deel voorUw deel voorUw deel voorUw deel voorttttdurend durend durend durend zijzijzijzij    

WeWeWeWelnu mijn vrilnu mijn vrilnu mijn vrilnu mijn vrieeeendinndinndinndin    
WenWenWenWenssssch ik u ch ik u ch ik u ch ik u     

TeTeTeTevredenheid daarbijvredenheid daarbijvredenheid daarbijvredenheid daarbij    
    

Ter aandenkenTer aandenkenTer aandenkenTer aandenken    
                                                                        va                                                                        va                                                                        va                                                                        van Gepke Hemmingan Gepke Hemmingan Gepke Hemmingan Gepke Hemminga    

De datum zij Gedenk aan mijDe datum zij Gedenk aan mijDe datum zij Gedenk aan mijDe datum zij Gedenk aan mij    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee    

    
Zet uw voet op rozenZet uw voet op rozenZet uw voet op rozenZet uw voet op rozen    

Maar vergeet de doornen nietMaar vergeet de doornen nietMaar vergeet de doornen nietMaar vergeet de doornen niet    
BBBBlijf steeds aan mij gedenkenlijf steeds aan mij gedenkenlijf steeds aan mij gedenkenlijf steeds aan mij gedenken    

Ook ik vergeet u nietOok ik vergeet u nietOok ik vergeet u nietOok ik vergeet u niet    
EnEnEnEn    mocht ik niet meer wezenmocht ik niet meer wezenmocht ik niet meer wezenmocht ik niet meer wezen    

Of dezen plaOf dezen plaOf dezen plaOf dezen plaaaaats verlaatts verlaatts verlaatts verlaat    
Denk dan steeDenk dan steeDenk dan steeDenk dan steeds aan de liefdeds aan de liefdeds aan de liefdeds aan de liefde    
Die voor ons nooit vergDie voor ons nooit vergDie voor ons nooit vergDie voor ons nooit vergaaaaatatatat    

    
Ter aandenkingTer aandenkingTer aandenkingTer aandenking    
Van uw vrindinVan uw vrindinVan uw vrindinVan uw vrindin    

Anna A CasteleinAnna A CasteleinAnna A CasteleinAnna A Castelein    
    

De datum zij leef vrij en blijDe datum zij leef vrij en blijDe datum zij leef vrij en blijDe datum zij leef vrij en blij    
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Aan FetsAan FetsAan FetsAan Fetschchchcheeee ! ! ! !    
Langs het doornig pad des levens,Langs het doornig pad des levens,Langs het doornig pad des levens,Langs het doornig pad des levens,    
Zag mijn oog een Bloempje staanZag mijn oog een Bloempje staanZag mijn oog een Bloempje staanZag mijn oog een Bloempje staan    
‘t‘t‘t‘t    BloeBloeBloeBloeiiiide in stilde in stilde in stilde in stiltttte e e e ‘t ‘t ‘t ‘t Spreide geurenSpreide geurenSpreide geurenSpreide geuren    
‘t Bracht verkwikking wellust  aan‘t Bracht verkwikking wellust  aan‘t Bracht verkwikking wellust  aan‘t Bracht verkwikking wellust  aan    

SteSteSteSterrrrveling sprak het ken mijn waardeveling sprak het ken mijn waardeveling sprak het ken mijn waardeveling sprak het ken mijn waarde    
Dat mijn Dat mijn Dat mijn Dat mijn …..…..…..….. u niet veracht u niet veracht u niet veracht u niet veracht    

’t Ben de vrienschap welke’t Ben de vrienschap welke’t Ben de vrienschap welke’t Ben de vrienschap welkerrrr balsum balsum balsum balsum    
Elke hartewoElke hartewoElke hartewoElke hartewond verzachtnd verzachtnd verzachtnd verzacht    

‘k Groei niet slechts voor‘k Groei niet slechts voor‘k Groei niet slechts voor‘k Groei niet slechts voor    weinig dagen.weinig dagen.weinig dagen.weinig dagen.    
Néén mijn glans verduurt mijn tijdNéén mijn glans verduurt mijn tijdNéén mijn glans verduurt mijn tijdNéén mijn glans verduurt mijn tijd    

Lieve vriLieve vriLieve vriLieve vrieeeendin. ‘k Plukte het bloempjendin. ‘k Plukte het bloempjendin. ‘k Plukte het bloempjendin. ‘k Plukte het bloempje    
En ik heb het u gewijdtEn ik heb het u gewijdtEn ik heb het u gewijdtEn ik heb het u gewijdt ! ! ! !....    

Ter HerinTer HerinTer HerinTer Herinnnnneringeringeringering    
Aan je vriAan je vriAan je vriAan je vrieeeendinndinndinndin    

HinkHinkHinkHinke Elzingae Elzingae Elzingae Elzinga    
Grouw 28 Grouw 28 Grouw 28 Grouw 28 OOOOct  1918ct  1918ct  1918ct  1918    



17 

    
    
    
    

AAAAanananan F F F Fetsetsetsetschchchche !e !e !e !    
Er klinkt een klokEr klinkt een klokEr klinkt een klokEr klinkt een klokje van scheidenje van scheidenje van scheidenje van scheiden    

Hier rustloos door het dalHier rustloos door het dalHier rustloos door het dalHier rustloos door het dal    
Ik weet dat het ook eenmaalIk weet dat het ook eenmaalIk weet dat het ook eenmaalIk weet dat het ook eenmaal    

Tuschen ons beiden Tuschen ons beiden Tuschen ons beiden Tuschen ons beiden kkkkleppen  zalleppen  zalleppen  zalleppen  zal    
En moetEn moetEn moetEn moetenenenen wij van elkander wij van elkander wij van elkander wij van elkander    
WWWWaaaat ook het lot ons bit ook het lot ons bit ook het lot ons bit ook het lot ons bieeeedtdtdtdt    
Geloof mijGeloof mijGeloof mijGeloof mij    beste beste beste beste FetsFetsFetsFetschchchcheeee    
Vergeten doVergeten doVergeten doVergeten doeeee ik u niet ik u niet ik u niet ik u niet    

    
TergedachtenisTergedachtenisTergedachtenisTergedachtenis    
Aan uw vriedinAan uw vriedinAan uw vriedinAan uw vriedin    

Sjoerdje van StralenSjoerdje van StralenSjoerdje van StralenSjoerdje van Stralen    
    

Grouw 29 Grouw 29 Grouw 29 Grouw 29 OOOOktober 1918ktober 1918ktober 1918ktober 1918    
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Beste FetscheBeste FetscheBeste FetscheBeste Fetsche ! ! ! !    

    
Daar is een dierbare plaats op aDaar is een dierbare plaats op aDaar is een dierbare plaats op aDaar is een dierbare plaats op aaaaardrdrdrd    

Der liefde een stille woonDer liefde een stille woonDer liefde een stille woonDer liefde een stille woon    
Vergeten op de wereldkaartVergeten op de wereldkaartVergeten op de wereldkaartVergeten op de wereldkaart    

Maar frisch en rijk en schoon.Maar frisch en rijk en schoon.Maar frisch en rijk en schoon.Maar frisch en rijk en schoon.    
Een plekje aan ‘Een plekje aan ‘Een plekje aan ‘Een plekje aan ‘ssss levens w levens w levens w levens woeoeoeoeststststeeee zee zee zee zee,,,,    
Beveiligd van ’t woest gedruischBeveiligd van ’t woest gedruischBeveiligd van ’t woest gedruischBeveiligd van ’t woest gedruisch    
Een gaEen gaEen gaEen gastststst vrij oor vrij oor vrij oor vrij oord, een veilige reed, een veilige reed, een veilige reed, een veilige ree    

’t Is ’t ouderlijke huis’t Is ’t ouderlijke huis’t Is ’t ouderlijke huis’t Is ’t ouderlijke huis    
    

Ter gedachtenisTer gedachtenisTer gedachtenisTer gedachtenis    
aan G. Hemmingaaan G. Hemmingaaan G. Hemmingaaan G. Hemminga----    

JaarsmaJaarsmaJaarsmaJaarsma    
    

Grouw, 16 November 191Grouw, 16 November 191Grouw, 16 November 191Grouw, 16 November 1918888    
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Poesie album omslag van FetsPoesie album omslag van FetsPoesie album omslag van FetsPoesie album omslag van Fetschchchche Jan Rienks Hemmingae Jan Rienks Hemmingae Jan Rienks Hemmingae Jan Rienks Hemminga    
    

    
    
    

    

Afmetingen boekje 12x18 cmAfmetingen boekje 12x18 cmAfmetingen boekje 12x18 cmAfmetingen boekje 12x18 cm    
    
Fetske Jan Rienks Hemminga geboren in Grouw 25Fetske Jan Rienks Hemminga geboren in Grouw 25Fetske Jan Rienks Hemminga geboren in Grouw 25Fetske Jan Rienks Hemminga geboren in Grouw 25----01010101----1905 1905 1905 1905 ovovovoveeeerleden Heerenveen 26rleden Heerenveen 26rleden Heerenveen 26rleden Heerenveen 26----06060606----1980198019801980    

    

Gehuwd  in  Gehuwd  in  Gehuwd  in  Gehuwd  in  UtingeradeelUtingeradeelUtingeradeelUtingeradeel 08 08 08 08----05050505----1931 met1931 met1931 met1931 met    
    

Albert SiemenAlbert SiemenAlbert SiemenAlbert Siemenssss Koopman  Koopman  Koopman  Koopman  geboren in Sint Nicolaas geboren in Sint Nicolaas geboren in Sint Nicolaas geboren in Sint Nicolaasgagagaga 20 20 20 20----10101010----1901 overleden in Akkrum 41901 overleden in Akkrum 41901 overleden in Akkrum 41901 overleden in Akkrum 4----11111111----1982198219821982    


