Fan F J Hemminga
Pean bij Grouw
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Aan Fetsch
Fetsche
che
U treed nog pas de wereld in
En zijt nog jong van jaren
Zijt daagelijks op geruimt van zin
En heeft nog niets te klagen
Ik hoop dat dit zoo
zoo blijven mag
Al was ‘t geheel uw leven
Ja zelfs tot aan
aan den
den lasten
lasten dag
U voor spoed word gegeven
Tot aandenken
van Uw Moeder
A de Vries
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Aan Fetsch
Fetsche
che
Nu moogt gij nog spelen
Zoo zorg
zorgloos en vrij
Hoe ras gaan de dagen
Van vreugde voor bij
Leef vro
vroolijk en blijde
Wees braaf steeds O kind
Dan zijt gij ook later
Bij ieder bemind
Tot aandenken
Van Uw Vader
J R Hemminga
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Lieve Zuster
‘t Is
Is weinig van waarde
Het geen ik u bied
Pluk rozen op aarde
En vergeet mij niet
Ter Gedachtenis
van uw
uw broede
broeder
J Hemminga
Oud Beets
26 Februari
1915
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Zuster Fetsche
Altijd vreugd en weinig smart
Vindt men hier op aarde
aarde niet
Maar ‘k wil wenschen dat dit leven
U altijd blijdschap biedt
Dit wensch ik van ganschen hart
Ontvang veel vreugd en weinig smart
Ter gedachtenis
Van uw Zuster,
Lutsch
Lutsche
che Hemminga.
Pean 6 Sept 1914
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Lieve Zuster
‘t vriendelijk bloempje aan de boorden
boorden
Van den stillen
stillen vliet !
Zingt in
in lieflijke
lieflijke akkoorden
Mijne groet: Vergeet mij niet
Ter gedachtenis aan
aan
Uw zuster
Janke Hemminga Beeksma
eeksma
Oud Beets
26 Febuari
1915
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Lieve Zuster
Vergeet
Vergeet mij niet zoo hee
heet dit bloempje
Dat op groeit onder struik en riet
Het heeft een enkle teedre stengel
Pluk het,
het, maar vergeet het niet
Plant het dan op uwe boezem
En zoo dikwijls gij het ziet
Denk dan steeds aan uw zuster
Als aan het vergeet mij niet
Ter gedachtenis
Van uwe zuster
Duike Hemminga
Oud Beets 26 Febr. 1915
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Aan Fetsch
Fetsche
che
Even als de lieve lente
’t Pad met nieuwe bloemen tooit
Zoo zij ook het pad uws lev
levens
Rijk aan bloemen mild bestrooid.
Maar zoo ooit uw hand wil plukken
Schijd dan ’t wezen van den schijn.
En bedenk dan dat er nimmer
Rozen zonder doornen zijn
Ter Aandenking
Aan Jke de Boer
Kortehemmen
24 Feb
191
1914
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Lieve Zuster
Weinig letters heb ik noodig.
Om u mijne
mijne wensch te bien
Meer dan vijf zijn overbodig
Dat zal ik u laten zien.
’t Kleine woord geluk allee
alleen
Is het eenigst
eenigst dat ik meen
meen
Ter herinnering van
Martha
Martha Hemminga
Pean 19 Maart
1915

9

Aan Fetske
k Wil iets in uw album schrijven
Maar ik weet niet wat
Wij willen goede vrienden blijven
Zeg; bevalt U dat ?
Ter aandenken
Jan v d Wal

De datum nu die weet
ik niet. ‘k geloof zij
heet:vergeet
mij niet
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Beste Fetsch
Fetsche
che
Gij vraagt mij of ik op dit blad
Een versje aan u wilt schenken.
Zoo dat gij bij het zien daar van,
Aan mij zoudt kunnen denken
k Voldoe
Voldoe heel graag aan u verzoek
Maar ‘k
‘k meen toch wel te weten
Dat gij mij buiten ‘t wensenboek
Ook nimmer zult vergeten
Ter Aandenken
O v d Wal Dorhout
De da
datum zij
gedenk eens
aan mij
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Beste
Beste Fetske
Als gij eens in later dagen
Nog zijt in gewenschten stand
stand
Deez al
album eens wordt opgeslagen
En gij het schrift leest van mijn hand
Denk dan nog eens met welbehagen
Aan ons genoeglijk samen zijn
En moog dan al uw levensdagen
Voorspoedig en gelukkig
gelukkig zijn.
Dit is de wens
wensch
Van uw vriendi
vriendin
Elske v. Dam
Oldeboorn 1917
De datum ja , die weet ik niet, zij heet geloof ik vergeet me niet
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Aan Fetsch
Fetsche
che
Der wait een blomke in de mie
mieden
ieden
Gjin minske tinkt der oan
It wird vertrape en vertrêdde
Die geave simmermoan
Is libbet lea
leaf
eaflijk stil en vrij
vrij
It is it blomke tink oan
oan mij

Ter aantinking fan
Anna
Anna Hemminga
Grouw 5 Oktober
1918
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Beste Fetsch
Fetsche
che
Ik wens
wensch u wat,
Ik mijzelfen wens
wensch
En dat is …. goed
Want niemand is er
Die verlangt
Naar ramp of tegenspoed
En wens
wenscht ge nu dat veel geluk
Uw deel voort
voortdurend zij
Welnu
Welnu mijn vrie
vriendin
Wens
Wensch ik u
Tevredenheid
Tevredenheid daarbij
Ter aandenken
van
van Gepke Hemminga
De datum zij Gedenk aan mij
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Aan Fetsch
Fetsche
che
Zet uw voet op rozen
Maar vergeet de doornen niet
Blijf steeds aan mij gedenken
Ook ik vergeet u niet
En mocht ik niet meer wezen
Of dezen plaa
plaats verlaat
Denk dan steeds
steeds aan de liefde
Die voor ons nooit verga
vergaat
Ter aandenking
Van uw vrindin
Anna A Castelein
De datum zij leef vrij en blij
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Aan Fetsch
Fetsche
che !
Langs het doornig pad des levens,
Zag mijn oog een Bloempje staan
‘t Bloei
Bloeide in stilt
stilte ‘t Spreide geuren
‘t Bracht verkwikking wellust aan
Ster
Sterveling sprak het ken mijn waarde
Dat mijn ….. u niet veracht
’t Ben de vrienschap welker
welker balsum
Elke hartewond
hartewond verzacht
‘k Groei niet slechts voor weinig dagen.
Néén mijn glans verduurt mijn tijd
Lieve vrie
vriendin. ‘k Plukte het bloempje
En ik heb het u gewijdt !.
!.
Ter Herinn
Herinnering
Aan je vrie
vriendin
Hinke
Hinke Elzinga
Grouw 28 Oct 1918
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Aan Fets
Fetsch
etsche
che !
Er klinkt een klokje
klokje van scheiden
Hier rustloos door het dal
Ik weet dat het ook eenmaal
Tuschen ons beiden kleppen zal
En moeten
moeten wij van elkander
Wat ook het lot ons bie
biedt
Geloof mij beste Fetsch
Fetsche
che
Vergeten doe
doe ik u niet
Tergedachtenis
Aan uw vriedin
Sjoerdje van Stralen
Grouw 29 Oktober 1918
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Beste Fetsche !
Daar is een dierbare plaats op aa
aard
Der liefde een stille woon
Vergeten op de wereldkaart
Maar frisch en rijk en schoon.
Een plekje aan ‘s
‘s levens woe
woest
oeste
ste zee,
zee,
Beveiligd van ’t woest gedruisch
Een gast
gast vrij oord,
oord, een veilige ree
’t Is ’t ouderlijke huis
Ter gedachtenis
aan G. HemmingaHemmingaJaarsma
Grouw, 16 November 1918
1918
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