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Door drs. F. P. Roobol-Lintelo en dr. L. P. Roobol

In 1910 verscheen bij Wolters in Groningen het boek Grafschriften in Stad en Lande, verzameld door
Jhr. Mr. J. A. Feith, Prof. Dr. C. H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en Dr. G. A. Wumkes. Zij hebben alle
grafschriften uit de provincie verzameld, van de oudst vindbare tot 1 januari 1828, de datum waarop
begraven in de kerk werd verboden. Ook hebben zij alle grafschriften op de kerkhoven van voor die
datum opgetekend. Soms werd iemand nog in 1828 begraven, bij wijze van uitzondering, deze graven
werden ook opgetekend.
De kopie van het boek dat in ons bezit is gekomen is 2e hands, de eerste bezitter was de bekende
Groningse genealoog Adolf Pathuis, die er zo door geïnspireerd werd (zo schrijft hij in het
voorwoord van zijn eigen boek) dat hij decennia lang naar uitbreidingen op dit boek heeft gezocht,
hetgeen uitmondde in zijn bekende boek Groninger Gedenkwaardigheden, in 1977 uitgegeven bij
van Gorcum. Pathuis stopte zijn opsomming echter bij het jaar 1814, omdat (zo was zijn argument) er
toen een goed werkende Burgerlijke Stand was. Dit boekje bestaat uit de grafschriften die wel in het
boek van Feith c.s., staan, maar niet in het boek van Pathuis. Dit betekent dat met deze uitbreiding op
Groninger gedenkwaardigheden nu ook de periode 1814-1828 gedekt is. De tekst van Feith is niet
altijd letterlijk overgenomen, bij sommige beschrijvingen van wapens hebben wij gekozen voor de
aantekeningen die Pathuis in zijn kopie van het boek van Feith heeft genoteerd.
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den Andel

den Andel
11. Ter nagedachtenis van PIETER HERES BOS, geboren te Andel den 3 Maart 1784, gehuwd den
15 junij 1820 met MARTJE DERKS RITSEMA en aldaar overleden den 3 September 1826,
nalatende zijn echtgenoote en 3 kinderen.
Hier rust het stof eens nedere gade
In ’t eenzaam stil en duister graf,
De dood, die eens komt vroeg of spade,
Nam vroeg hem van deez’ aarde af.
Ten eind deez rustplaats weer t’ ontdekken
Is deze grafsteen toebereid;
Om ter gedachtenis te verstrekken
Gesticht uit liefde en dankbaarheid.
22. Deze zerk bedekt het stervelijk deel van den Wel Eerw. Zeer Gel. Heer F. SNETHLAGE, in leven
zeer geacht Predikant te Peize, Leens, Ditzum en ruim 15½ jaaren in deeze Gemeente, overleden den
13 Julij 1825, in den ouderdom van bijna 60 jaren, nalatende Mejufvrouw A. BAVINGE, met welke
hij ruim 30 jaaren door den band des huwelijks mogt vereenigd zijn.
Wapen: Schnetlage of Snethlage
De vrugt des goeden arbeits is heerlijk,
want onstervelijkheid is in de gedachtenis der deugd,
dewijl zij bijde bij God en bij de menschen gekend wordt.
Als zij tegenwoordig is, zoo volgd men haar na,
en gaat zij weg, zoo verlangt men naar haar, en
in de toekomende eeuw draagt zij eene kroon.
Boek der wijsheid III : 15. IV 1. 2.
31. In den jare 1826 den 12 Julij overleed GRIETJE TJARTS RIJKELS, in leven huisvrouw van
PIETER YSEBRANTS SCHATTENBURG in den ouderdom van 33 jaren.
Hoe nietig is de mensch,
Hoe wisselvallig ’t leven
De dood is hier ons lot,
Hij riep mij in het graf,
Van echtgenoot en kinderen af
In ’t bloeijen van mijn leven.
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den Andel, Appingedam

41. Onder deze zerk rust het stoffelijk deel van Mejufvrouw AALTJE BAVINGE, weduwe van den
Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer F. SNETHLAGE, in leven Predikant dezer gemeente. Zij
overleed na een korte maar hevige ziekte op den 13 November 1826 in den ouderdom van 70 jaren.
Wapen: een kreeft.
Jezus Christus heeft den dood te niet gedaan, en het leven en de onstervelijkheid aan
het licht gebragt door het Evangelie.
2 Tim. 1 : 10.
52. 1826 den 10 December is in den Andel overleden ANJE JANS VOS, Echtgenoote van PIETER
ARENDS DE BOER, in den ouderdom van 28 jaren, nalatende haar echtgenoot en drie kinderen.
Juichen, treuren, voorspoed, rampen,
Wisselen op deez’ Aarde af,
Maar men zal er niet mee kampen
In het stil en duister graf;
’t Graf is voor ’t vergankelijk leven
Zachte rust, dat alles tart,
En zij doet den mensch ontheven
Van al wat het ligchaam smart.

Appingedam
6. Ter nagedachtenis van WYBE TAMME DIJKSTRA, geboren den 25 September 1782 in leven
bakker te Appingedam ter stede gehuwd met AGIEN SCHELTENS den 12 Maert 1806 overleden op
den 31 Mei 1820.
Zalig zijn de dooden, die in de Heere sterven.
7. Wapens:

rechts: een naar links klimmende leeuw op geschaakt veld (Cleveringa).
links: doorsneden,
boven: gedeeld: a. naar links ziende wassenaar en sterl
b. drie klaverbladen
beneden:
tegen elkaar springende leeuwen

Symbolen: gevleugelde zandloper (een engel- en een vleermuisvleugel); slang met staart in de
bek; doodshoofd, omgekeerde fakkel.
Ter nagedachtenis van Den WelEdelen Gestrengen Heer MR. RUDOLPH PABUS CLEVERINGA
in leven Burgemeester der stad en gemeente Appingedam, geboren 24 October 1763 overleden den
20 Mei 1818 en van deszelfs echtgenoote Vrouwe CORNELIA EBELS, geboren 15 Juni 1771,
overleden 19 September 1826.
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Baflo

Baflo
81. Anno 1816 den 26 Julij ’s nagts half twaalv uur overleed ELYSEBET HIDDES BONNES
Ehevrouw van JACOB JENES SIJTSMA na een echtverbintenis van 49 jaren, 9 weken, oud 71 jaren
en 5 weken en alhier ter aarde besteld op den 2 Augustus.
Wapen: een faas beladen met 2 eendjes; boven 3 klaverbladen, horizontaal.
Rechts van het wapen: wijzerklok wijzende op half twaalf.
Links van het wapen: een slang met de staart in de bek (symbool van de eeuwigheid)
Hier rust een schrandre brave vrouw,
Die ’t huisgezin was rond getrouw.
Haar grote ziel heeft elk niet kent,
’t Afschijnzel bleef bij hare tent.
Sprak lang bezwangert was geweest
Omtrent hoe men God dient en vreest,
Scheen welgemoed ter laatste stond
Te staan naar ’t zalige verbond.
’t Zet hoop: haar ziel na smart en pijn
Bij Jezus nu zal zalig zijn.
Toen God nam Jacob Rachel af
Rigt hij een teeken op haar graf
(Gen. 35 : 20)
91. 1816 den 19 November is overleden ABELTJE REINDERS wedu van DERK REINDERS te
Baflo in den ouderdom van bijna 77 jaren waarvan het stoflijk overblijfsel alhier in vrede rust.
Wapen: een zandloper, vergezeld van beneden 3 klaverbladen, horizontaal. vergezeld van de letters A
en R.
Hoe rijk en sterk de mensch mag wezen,
De dood volgd alle vleesch tot straf,
Aanmerkt O Mensch, die dit komt lezen,
De tijd is kort, gewis het Graf.
Daarom ai laat de Wereld varen,
Grijpt Jesus aan met zijne leer,
De dood zal U het leven baren
En opwaards brengen tot den Heer.

1
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Baflo

101. Anno 1817 den 12 Mei is overleden D. E. GEERT LUITJENS WIERSEMA in den ouderdom
van 64 jaren na eene Echtvereeniging van 39 jaren met GRIETJE HARMS KNOL in leven
Landbouwer en Ouderling te Baflo Rasquert en ligt alhier begraven.
Een ploeg.
Hoe meer den landman voren ploegd,
Hoe meer zijn hoop naar einde zwoegd,
Hoe eer de halm heeft uitgebloeid,
Hoe eer de seis den stengel snoeid.
Daar ligt het al, die strenge dood
Ontziet geen traan noch rouw, noch nood.
Gedenkt o mensch zijn aardse stand,
Hoe sterk zich eigen ingepland,
Verhuisd van hier, keert niet weerom,
Laat open plaats in ’t Heiligdom.
Zoo loopt en draaft men zorgend heen,
Elk moet de doodsvallij betreen.
111. Anno 1817 den 26 Mei overleden D. E. HARM GEERTS WIERSMA in den ouderdom van 25
jaren na eene Echtvereeniging van bijna een jaar met ETSKE HIDDES SIJTSMA en legt alhier
begraven.
Een Molen
Een jonge spruit, die haast zijn dag
In bloeij en vreugd verlangend zag,
Had zijn vernuft bij zachten aard
In ’t lief gezin van ver bestaart,
Maar al wat hier de mensch ontmoet,
De dood ontziet geen tranenvloed.
Niet lang waarna zijn liev, zijn vrouw
Verlost: ook stierf haar kind tot rouw!
Ontsteld, gevreesd bij ’s menschen vond,
Een smart die nouw te dragen stond.
’t Vortuin ontvloog haar steun en troost
Bij ’t nazien van haar man en kroost,
Hij zag bij ’t eind zijn ziel in nood
En hoopt te leven na zijn Dood.
God roept en toont hoe hier de mensch
Moet leven zoo hij ’t namaals wenscht.
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Baflo

121. CORNELIS DOORNBOS zoon van J. C. DOORNBOS en I. P. MEEKHOF woonagtig op
Meima tot Rasquert. Op den 3den September 1817 wierde zijn Levens-draad in den bloeijenden
ouderdom van 7 Jaren 3 maanden afgemaaid, waarvan het stoffelijk overblijfsel alhier in vrede rust.
Wapen: huismerk

, vergezeld van de letters C en D.

O monster der natuur, waarom zoo wreed gehandelt,
Men vraagt, maar te vergeefs, die ’t levenspad bewandelt.
Natuur die heeft gewilt, dat wij hem moeten derven,
Zij bracht hem wond bij wond en daarom moest hij sterven,
De schorre doodstrompet, waarvoor de volken beven,
Een standaard des gewelts werd voor hem opgeheven.
Voor hem de fiere jeugd wiens koud’ gebeent hier rust
De dolk des doods trof hem, te vroeg O oud’ren lust
De vijand van den mensch, die rukte hem van ons af,
Den bittre treurliedstem drong door tot in zijn graf.
131. 1817 den 22 November is overleeden WIJBE K. VAN DINGEN zoon van KLAAS DUURTS
VAN DINGEN en ANTJE WIJBES RITSMA Ehel. op Dingen, oud 6 jaar en drie Maanden en legt
alhier begraven.
Een kwaal, zo vreemd als ongewoon,
Beschouwd in onzen lieven zoon,
Krenkt ons gevoel en Nier en Hart,
Van troost ontbloot in rouw en smart,
Hoe jong en teer men liefde kweekt,
Zoo lang men ook van ’t scheiden spreekt,
De dood die keert daarom niet af,
Maar leid ons heen naar ’t zwijgend graf.
141. Ter dankbare nagedachtenis van den koopman JENE JACOBS SIJTSMA overleden den 17 Nov.
1819 in het 51ste jaar zijns levens wordt door zijne Echtgenoote LUIKTJE MECHIELS VAN
KAMPEN deze steen gewijd. Zij betreurd ook tevens in hem een Vader van hare 5 kinderen.
Wapen: een hand die een weegschaal vasthoudt, boven de letters I. S., beneden een ganzenpen.
Hij was als man, als vader tevens,
En zoon in elken stand des levens
Al onze liefd’ en achting waard.
Oprecht getrouw aan zijne pligten
Ging ijvrig zijn beroep verrigten,
Maar moest voor ons te vroeg van d’ aard,
De rouw wordt door ’t Geloof gelenigt
Eerlang bij God te zijn vereenigt,
Waarop elk Christen hoopend staart.
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151. 1820 den 30 Mei is overleeden AAFKE GERRITS Wedu van DERK FREERKS BAKKER te
Baflo in den ouderdom van 64 Jaren en ligd alhier begraven.
‘k Heb een reeks van veertig jaaren
En eenge dagen met mijn man
’t Zoet en ’t zuure wedervaren.
Voor zeven dagen wierd hij van
Mijne Zijde weggenomen.
Doch ik moest weer bij hem komen.
Verlost van alle smart en pijn,
Om eeuwig weer vereend te zijn.
161. 1820 Den 23 Mei is overleden DERK FREERKS BAKKER te Baflo in den Ouderdom van 69
Jaaren na eene echtvereeniging van 40 Jaaren met AAFKE GERRITS en ligd alhier begraven.
Aanschouwers hier ligd eenen Vader
Met Agt tal kind’ren aan zijn zij,
Zoo mengelt stof het stof te gader,
Zoo gaat het ondermaans voorbij.
Een Echtgenoot en tweetal Kroosten
Viel dit afsterven veel te zwaar,
Doch God zal hun eens weder troosten
Met hun te brengen bij elkaar.
171. 1822 den 6 Januarij is te Baflo overleden FREERK DERKS BAKKER in den ouderdom van 25
jaar en 9 Maanden na eene Echtvereniging van een jaar en twee maanden met HILJE : R.
REENDERS, zij betreurde in hem een Vader van een zoontje en legd hier begraven.
Hier rust in ’t graf een man in ’t bloeijen van de jaren,
Maar waarom wou de dood hem toen niet langer sparen?
Was die zijn leven niet van nuet hier niet op Aarde?
Ja veertien maand geleen was was eerst, dat hij zich paarde
Met eene gade teer, die onlangs hem een zoon,
De vrucht van hunne liefd, schonktot een huwlijkskroon.
Doch op den wenk des doods moest hij dees vreugde derven
Om in te gaan bij God en eeuwig heil te erven.
181. Gedenksteen van LUITJE L. WIERSUM landbouwer op Lutke Saaxum is overleeden den 7
December 1822 in den ouderdom van 54 Jaaren na met JANTJE P. HUIZINGA door het huwelijk
vereenigt te zijn geweest, welke nevens hare 9 kinderen hem deze steen gewijd hebben.
Wapen: huismerk

, bedekt door een malie, vergezeld van de letters L. L. en W.

Helaas wat is de mensch, Hoe kort is aardsche leven!
Hij komt, ziet rond om zich, En moet den geest weergeven.
De doods gewette seis Ontsiet geen rang of staat,
Velt jong en out ter neer, Daar jeugt noch kracht iets baat,
Wel hem, die op deez’ Aard, Het Goede heeft gezaaid,
En daarvan eindloos De zaalge vruchten maait.
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Baflo

191. Ter dankbare nagedachtenis van D. E. JANTJE JANS, Echtg. van JAN PIETERS DAM, is
overleden den 21 Januari 1823, in den ouderdom van ruim 81 jaren en ligt hier begraven.
Ik bereikte hooge Jaren
In den kring der Maatschappij,
Nu ben ik in ’t graf gevaren
En van alle zorgen vrij.
Wat ooit wereld geven zal
Eewigheid gaat bovenal.
201. Anno 1824 den 24 Februarius us de Eersame SIERT DERKS HUIZINGA overleeden in het 81ste
jaar zijnes ouderdoms in zijn leeven woonagtig tot Rasquert Huikamhaus ende laatst te Baflo en is
alhier begraven.
De aarde die ik eertijds bouwde,
Waarop ik grazend vee aanschoude,
Verzorgde met een stage vlijt,
Mijn vlees en been nu hier verslijt,
Terwijl de Heer in ’t oud van jaren
Mij eenzaam in dit graf deed dalen.
Leert lezer, die ik niet meer ken,
Haast zijt ge een lijk als ik nu ben.
211. Gedenksteen bedekkende het stoffelijk deel van den landbouwer PIETER JACOBS HUISMAN
overleden te Baflo den 30 Augustus 1825 in den ouderdom van 50 jaren, na eene Echtvereeniging
van 33 jaar met HINDERTJE BRUINS zijnde dese steun door zijn nagelatene Echtgenoote aan hem
gewijd.
Een stappend paard.
Een sterfling zijt gij, slaaf of koning,
Het zij uw heilzon tane of schijn.
Eens zal het planken huis uw woning
En ’t linnend kleed uw tooisel zijn.
En groot of klein zij thans uw waarde,
De graver werpt een handvol aarde,
In ’t graf op uwe lijkkist neer.
Bemind uw broedren, kent u zelven,
Eert Hem, die treedt op stargewelven,
Want ’t mensdom noemt u ras niet meer.
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Baflo

221. Gedenksteen, GRIETJE HARMS KNOL weduwe GEERT LUITJES WIERSEMA overleden te
Baflo den 3 October 1825 in het 72ste jaar haars ouderdoms, wordt deze gewijd door hare kinderen en
kleinkinderen.
Een koe.
Hier rust haar ligchaam in het graf
Van levenskracht bezweken.
Hij die haar eens het leven gaf,
Deed zulks ook weer verbreken.
Zij was een vrouw vol menschenmin
Regtschapenheid van ziel en zin
En had een hart voor pligt en deugd,
Dat zich in ’s menschen heil verheugd
En meegevoelde en hielp in nood.
Zoo maakte zij zich waarlijk groot.
Daarom, o mensch! volg haar dan na
Gij, die nog zijt in leven,
Want eens ook zult gij vroeg of spa
Den laatsten doodsnik geven.
231. Ter nagedachtenis van TRIENTJE W. ELENGA geboren den 30 Maart 1801, Overleden den 14
Januarij 1826, Echtgenoote van J. F. FABER.
241. Gedenksteen. Hier rust het stoffelijk deel van den Landbouwer JAN CORNELIS
DOORNBOSCH woonachtig op Meima te Raskwert. Overleden den 9 Mei 1826, in den ouderdom
van ruim 42 Jaren na eene echtvereeniging van 19 Jaren met JEBINA PIETERS MEEKHOFF.
Nalatende zijne echtgenoote en een zoon P. H. MEEKHOFF DOORNBOSCH.
Wapen: Huismerk

, vergezeld van de letters

en

Hier in des aardrijks koelen schoot
Rust thans mijn dierbre Echtgenoot,
Van tijd en stof ontheven;
Doch neem; - ’t is slechts het kil gebeent,
Dat huisvest onder ’t lijkgesteent,
Zijn geest zal eeuwig leven.
Dat vrij de dood dan alles sloop;
Niets kan ons hart de zaalge hoop
Des wederziens ontwringen;
De hemelvader, wijs en goed,
Zorgt uit den volsten overvloed
Voor ’t heil der stervelingen.
Dit zij dus onze troost, bij ’t staren op dit graf,
Dat God ons ’t leven niet om slechts te sterven gaf.
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Baflo

251. Deze steen bedekt het geschloopte ligchaam van JACOB JENES SIJTSMA ouderling bij de
Hervormde gemeente van Baflo, Rasquerd en deurwaarder bij de regtbank van het arondissement
Appingedam.Hij zag op den 26 November 1741 te Grijpskerk het eerste levenslicht, trad den 17 Mei
1767 te Bedum in het huwelijk met ELISABETH HIDDES BONNES, bij wie hij een zevental
kinderen verwekte, doch van welke hij zes benevens zijn echtgenote ter grave zag dalen.Hij was
steeds ijverig werkzaam in het voorstaan der belangen zijner medemenschen, zoowel burgerlijke als
zedelijke en godsdienstige, en eindigde zijn werkzaam leven te Baflo den 21 October 1826 na bijna
85 jaren deelgenoot te zijn geweest van het wisselvallige des tijds, hetwelk het door hem beleefde
tijdperk zoo veelvuldig heeft opgeleverd.
Wapen en symbolen: zie zijn vrouw (nr. 8)
Als Jacob voleind hadde, so leide hij zijne voeten te zamen op het bedde ende hij gaf
den geest ende hij werd verzameld tot zijne volckeren
Gen. 49 : 33
261. 1826 den 26 November is overleden GRIETJE EVERTS ELEMA in den ouderdom van 62 Jaren
en 7 maanden, Eerzame huisvrouw van JAN DERKS MULDER, pelmolenaar te Rasqwert. Na eene
echtvereeniging van 40 Jaren en 7 maanden nalatende haar Echtgenoot en 8 Kinderen.
Een molen.
Hoe nietig is ons aards bestaan,
Wie kan den zekeren dood ontgaan?
Van Bedelaar tot aan den Koning
Valt mensdom steeds als bladren af.
Betracht dus wandlaar ’t somber graf.
Eens daalt ge ook in deez duistren woning.
Zoo nam den onverwrikbren dood
Deez’ Moeder huisvrouw even groot
Uit dit zoo wisselvallig leven.
Dat nu haar waardig kind’ren tal,
Een traan op dit gesteent ontval,
Ons moeders deugden doen herleven.
271. Deze steen bedekt het stoffelijk gedeelte van ELLE EPES MARRENGA, in leven Ouderling bij
de Doopsgezinde gemeente te Mensingeweer en landbouwer op Klein Marne onder Rasquert, alwaar
deze toe den 29 November 1826 in zijn 66ste jaar overleden is, zijnde deze steen door zijne weduwe
FOSKE LUITJES WIERSUM met wijn hij ruim 37 jaar gehuwd is geweest en zijn nagelatene
kinderen tot aandenken aan hem geschonken.
Slaap zacht hier in dit schors der aard,
Der braven druk niet,
Uw naam blijft in ons hart bewaard,
Wijl ’t oog een traan ontschiet.
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Baflo, Bedum

281. 1827 den 20 Januarij is overleden te Baflo ELTJE JAKOBS in den ouderdom van 49 jaren,
eerstelijk weduwe van REINDER DERKS REINDERS, nalatende uit dien echt vier kinderen en
laatstelijk weduwe van FOLCKERUS ENNO RIJPMA en rust onder deeze steen.
Zij die hier rust in ’t graf
Deed in haar deugdlijk leeven
Het allerjongst vaarwel
Aan hare kinderen geven,
Zij was in hare kring
Aan deugd en plicht getrouw.
Wat is ’t vooruitzicht schoon
Van zulk een brave vrouw.

Bedum
292. STIENJE JANS geboren den 26 December 1750 overleden den 17 Jan. 1815 te Bedum zijnde in
’t eerst huwelijk geweest met KLAAS AZINGS en in ’t tweede met FREERK HILBRANTS
BOUMAN.
Gelukkig is de mensch, die ’t eind van al zijn zorgen
Op aard aanschouwen mag in grijzen ouderdom,
Die stervend zijnen geest in Jesus vondt geborgen
En rustig zeggen mag: O dood wees wellekom.
Dit zij ’t geluk van haar, die zich alhier zag sparen,
Bewaard voor aards gebrek, geëerd in hare kring
Tot aan de hoogen trap van wijf en zestig jaren,
En afgesloofd op aard nu leeve als Hemeling;
’t Zij smartelijk ba Echt van bijna twintig jaren
Haar kinderloos nogthans te dragen naar het graf.
Voor zoon trouwe ga, laat uwe rouw bedaren,
’t Is God, die haar ontnam, ’t is God, die haar u gaf.
302. 1816 den 2 Januari overleed zeer zagt aan een uitterende ziekte in den ouderdom van bijna 29
jaren GRIETJE EIBES BRONDSEMA, teder geliefde Echtgenote van PIETER J. MONNINGH,
Houtkoper te Onderdendam. Zij mogt in een vroeger Echt met ALBERT R. DRIVER maar 3 en ik
met de geliefde maar 7 maanden in een alleraangenaamsten Echt verbonden wezen. Zij was de
jongste dochter van wijlen de Eerzamen Koopm: EIBE HARMS en ASKE DERKS.
Wapen: het beeld der hoop (een vrouw met een anker)
Mijn lieve Echtvriendin lig hier in ’t Graf ter neer.
Onze echt was kort van duur dog liefderijk en teer.
Zij was hier op dees aard de lust van mijne oogen,
Nu ligt zij hier ter neer in ’t stof reeds onbewogen.
Mogt ik die gulle mond den laatsten kus hier geven,
Nu moet ik weenen, acht hoe bitter valt mij ’t leven.
Mijn wensch is dat ik eens van ’t aardsch verdriet ontheven
Met haar voor Jezus troon ter eer van God mag leven.
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Bedum

311. Rustplaats van HIJBO LANTINK in leven schoolonderwijzer te Bedum overleden den 28 Febr.
1818 oud 63 jaren.
N.B. achter op het orgel staat:
HIBO ROELFS LANTINK schoolonderwijzer, organist, koster, voorzanger en secretaris der
Gemeente Bedum, geboren te Groningen den XXII Sept. MDCCLVII en overleden den 1 Maart
DDDCCCXVIII.
Deez Lantink, o, die leeft niet meer;
Hij hielp zoo graag de menschen keer op keer.
Vereer hem dan, o Bedums nageslacht,
Voor ’t heil, dat hij bij u heeft aangebragt.
321. TRIENTJE DERKS vrouw van JAN KLAZEN WIJK overleden den 31 Augustus 1820 in den
ouderdom van 51 jaar 1 maand en 4 dagen.
331. ANJE JANS WIJK dochter van JAN K. WIJK en TRIENTJE DERKS geboren den 25 December
1804 overleden 6 Februarij 1822.
341. Tot eer en nagedachtenis van REINJE P. ZIJLSMA geboren te Westerwijtwerd den 9 Maart
1791, gehuwd den 2 December 1810 met KLAAS W. WIJK overleden te Bedum den 1 Juli 1822.
Men schrijft dikwijls op zulk een steen
Karakter deugden in ’t gemeen,
Maar ach het kiesch gevoel verbiedt,
Dat ieder mensch hier deugden ziet.
352. WIEBE JAKOBS KRUIZENGA kuiper te Bedum overleed den 21 April 1824 in het 39 ste jaar
zijns levens. (verder onleesbaar)
361. REGNERUS JACOBUS RIJTEMA geboren te Uithuizen den 1 Maart 1747 in den Heere
ontslapen te Bedum den 27 Januarij 1825.
Salych sin die doden die in den Heere starven van nu an.
Ja secht de Geest opdat si rusten mogen van haren arbeyt ende
hare wercken volgen met haer.
(Openb, Joh. 14:13)
Dat hij ruste in vrede.

1
2

Op het koor.
Bij een woning in Bedum, de steen is afkomstig van het kerkhof.

Bedum, Beerta

371. MARTJE PIETERS RIETSEMA in leven geliefde Echtgenoote van ALBERTUS WILHELMUS
GROENMAN overleed te Bedum den 12 Januari 1826 in den jeugdigen leeftijd van ruim 21 jaren en
ligt hier begraven.
Ga lezer van dit graf
Niet zonder droefheid af.
Hier rust een jeugdig hart
Van een en twintig jaren.
Na dulden van veel smart
Moest hij ter rustplaats varen.
Hoe broos is ons gestel!
Men denkt ’t is alles wel,
Dan ach de zwakheid daalt.
Nu baat geen kruid of kuren,
Hij heeft het lod bepaald,
Wiens handen ’t al besturen.
Thans roept hij uit deez kuil:
Denk sterfling aan uw lot,
Waak tegen ’t zondenvuil
En leef ter eer van God.
381. GRIETJE JANS GROENEVELD geboren te Bedum den 14 Februarij 1803 overleeden den 24
December 1826.
Hier rust een jonge bloem van een en twintig jaren,
Nog lange kon zij zijn tot zegen hier beneen,
Zoo ’s Hemels wijs bestel haar nog had willen sparen
En niet geboden had, dat zij in ’t graf moest treen.
Wat is ons leven? Ach hoe kort zijn onze dagen;
Wij rekenen op veel, op eenen langen tijd,
De dood klopt bij ons aan en of wij al versagen,
Hij spaard geen oud of jong, wij gaan in d’eeuwigheid.
Zij zocht op aarde troost, zij hebbe haar heil gevonden,
Haar ziele ruste nu van kommer vrij bij God!
De banden zijn gescheurd, die haar aan ’t aardsche bonden,
Zie op deez jonge spruit, kies, zondaar, ook dit lot.
391. Gedenksteen van JANTJE G. ZIJLEMA Echtgenote van PIETER A. GROENEVELD, geb. te
Bedum den 11 Maart 1788 overleden den 27 Augustus 1827.

Beerta
40. Van het opschrift enkel leesbaar: 1815 en de naam OOMKES.
Wapen: doorsneden, boven: 4 aan elkaar geplaatste huizen met puntgevels, aan beide zijden
geflankeerd door een overhangende treurboom; beneden: gedeeld, a. halve adelaar, b. 3 klaverbladen,
paalsgewijs.
(vers uitgesleten)
1

Op het koor.

Delfzijl, Eenrum, Eexta, Engelbert, Ezinge

Delfzijl
411. Ter gedachtenis aan MINGSTE CHRISTINA VOSS geboren te Emden den 22 Maart 1789 en
overleden te Delfzijl den 20 Augustus 1826 teder geliefde gade van PIETER JANS VOS.
Wapen: Conringh (een naar rechts gerichte arm, komende uit een wolk en met een ring in de hand.
Helmteken: een naar rechts springende vos).
Uit liefde en achting gewijd.

Eenrum
422. In het jaar 1814 den 20 Augustus is overleden KARS E. ELZES in den ouderdom van 67 jaren in
leven Schoenmaker en Landbouwer te Eenrum na eene Echtvereeniging van 31 jaren met ANJE
DERKS nalatende vrouw en drie kinderen en legt hier begraven.
432. In het jaar 1824 den 23 November is te Eenrum overleden de landbouwersche ANJE DERKS de
Weduwe van KARS E. ELZES in den ouderdom van 61 jaren, Nalatende 3 kinderen en legt hier
begraven.

Eexta
44. Mejuffrouw HILLECHIEN OOMKES weduwe van den WelEerw. Heer JOH. SIJLMAN
Predikant in de Eexta geboren in de Scheemda den 19 July 1741 en alhier gestorven den 5 October
1826.
Wapen: doorsneden, boven 4 aaneengesloten huizen met puntgevels, geflankeerd aan weerszijden
door een treurboom; beneden gedeeld, a. halve adelaar, b. 3 klaverbladen, 2.1.

Engelbert
452. Hier rust het lijk van den oud Gezw. THIES GERRIETS DIJKHUIS ouderling en kerkvoogd
dezer gemeente ontslapen den 11 November 1827 in den ouderdom van ongeveer 83 jaren.

Ezinge
463. Hier rust Jonkheer RENEKE DE MAREES VAN SWINDEREN R ZOON, in leven Advocaat en
lid der Ridderschap van de Provincie Groningen, geboren den 20 Augustus 1796 overleden den 6
Februarij 1828.
Hij wierd door allen, die hem kenden, bij zijn leven geacht en bij zijn dood betreurd.

1

Op het kerkhof. In de kerk zijn geen grafzerken meer aanwezig.
Op het kerkhof.
3
Dit grafschrift is later dan de voor het boek gestelde datum (1 januari 1828), maar Feith heeft het opgenomen omdat
deze steen, vast bij wijze van uitzondering, nog in de kerk is gelegd.
2

Feerwerd, Finsterwolde, Garmerwolde, Garrelsweer

Feerwerd
471. Ter nagedachtenis aan FYELO JANS DIK Overleeden in het 78ste Jaar zijns ouderdoms. Den 2
Maij 1814.

Finsterwolde
481. Ter gedachtenis van de Eerbare GEESSIEN HARMS. In leven huisvrouw van KARSIEN
OLTMANS. Geboren den 12 September 1751. En overleden den 18 October 1819.
491. Ter gedachtenis van ELSIEN REINTS BREDERODE, in leven Echtgenoot van HARM
HEIKENS, geboren den 31 Maart 1790, overleden den 23 Decr. 1822.

Garmerwolde
50. Ter nagedachtenis van JAN LEENDERS GROENEVELD, overleden den 2 Februarij 1815 in den
ouderdom van ruim 25 jaren.
Al moet de band des Echts
Voor dood en graf bezwijken,
De liefde blijft en zal
Van vrouw nog kindren wijken.

Garrelsweer
511. Ter gedagtenisse van de Eerbare CORNELIA JACOBS WOLVIUS Huisvrouw van WRISTER
ALJES HOFMAN in Leeven op het Drewerderhof te Garrelsweer overleden den 26 September 1814
in het 26ste Jaar haars ouderdoms.
Wapen: 3 bloemen

(Vers onleesbaar)

521. Ter Gedachtenisse van WRISTER ALJES HOFMAN in leven kerkvoogd Woonagtig op het
Drewerderhof te Garrelsweer. Overleden den 28 Sept. 1826 in ’t 42 Jaar zijns Ouderdoms nalatende
Wedu GEESSIEN TIDDES MUDA.
Wapen: doorsneden, boven handboog vergezeld van 3 klaverbladeb, beneden 2 halve tegenover
elkaar geplaatste klimmende leeuwen.
Wend O Mensch uw oog niet af.
Hier toch rust het koud gebeente
Van een broeder der gemeente
Eenzaam in het stille graf.
Zo als bloemen een verflenschen,
Zo verwelkt de jeugd der menschen,
Zo verrijst den Mensch eens weer
Onverderflijk God ter eer.

1

Op het kerkhof.

Garsthuizen, Groningen (A-kerk, Martinikerk)

Garsthuizen
531. Ter gedachtenis van TIEMEN JELTES DIJKSTRA in leven woonachtig op ’t Garsthuizer
Voorwerk, kerkvoogd en ouderling in de Gemeente Garshuizen geboren den 7den Juli 1739 ontslapen
den 16den Maart 1819 dus oud 79 Jaren en 8 maanden en 9 dagen en leijt onder dezen steen begraven
in hope van weder uit den dood te worden opgewekt ten eeuwigen leven door Jesum Christum.

Wapen: doorsneden, boven twee huismerken
en
naast elkaar; beneden gedeeld,
a. een halve adelaar, b. 4 klaverbladen, 2.2. Ter zijde van het wapen de woorden: pax en victoria.
‘k Ontsliep zeer schielijk ... en zacht
Ik had de dood zo niet verwacht
Maar haast sneed hij mij ’t leven af
Dus moest ik naar het sombre graf.
Sta gij o mensch om dit te lezen
Wilt op de dood bedachtzaam wezen.
Ontwaak o mensch, zoek eerst Gods Rijk
Eer gij deez’ dooden wordt gelijk.
Bid God dat Hij U hier leer ’t sterven
Om namaals ’t zaligst deel te erven.

Groningen (Akerk)
542. ... cujus ultimus superstes jacet HERMAN GEORG HOMAN3 I. U. D. curiae supremae hujus
regionis quondam senator connubio junctus HERMANNAE ELISABETHAE VAN BERCHUYS,
coniugi carissimae fidelissimae.
554. H. BLAAUW 1822.
565. N. MULDER 1822.

Groningen (Martinikerk)
576. H. ROSEMA en C. A. KNIPHUISEN, echtelieden. Dit graf moet in dertig jaaren niet geroert
worden, gerekent den 20 January 1800 dertien.
Wapens: rechts: gedeeld, a. 3 klaverbladen, 2.1, b. halve adelaar; links: 2 tegen elkaar opspringende
halve leeuwen, vergezeld van 3 leliën, 2.1.
58. Hier rust het stoffelijk overschot van HERMAN MUNTINGHE, Hoogleeraar te Groningen,
afgelegd den 24 April 1824, in de hope op Hem, die de eersteling is ontslapen.

1

Op het kerkhof.
Het bovenste gedeelte van deze steen is door een houten vloer bedekt.
3
Deze komt na 1812 niet meer in rechterlijke betrekking te Groningen voor.
4
Deze steen draagt het nr. 253
5
Deze steen draagt het nr. 607.
6
Deze steen draagt het nr. 90.
2

den Ham, Hellum, Holwierde, Hoogkerk

den Ham
59. ALBERT TIJMENS, zoon van TIJMEN JANS en JANTJE DOUMA, overleden te Fransum 27
Julij 1814 in den ouderdom van 42 jaar.
Wapen: gedeeld, a. 3 klaverbladen, paalswijs, b. doorsneden, boven de letter A, beneden een
hondenkop (?).
2 Tim. vs. 10.
60. Ter nagedachtenis van JAN TIJMENS in leven Kerkvoogd in den Ham, overleden den 16
Augustus 1820 in den ouderdom van ruim 74 jaren.
Wapen: gedeeld, a. 3 klaverbladen, paalswijs, b. doorsneden, boven de letter A, beneden een
hondenkop (?).

Hellum
61. Den 4 Mei 1815 ontsliep den WelEerwaarden Heer JAN JANSONIUS oud 43 Jaren en 17 dagen,
In leven Predikant alhier.

Holwierde
621. HERMANNUS EDELINCK in leven Predikant te Holwierde, geboren den 8 April 1744,
overleden den 2 Sept. 1819 in het 46ste Jaar van zijne bediening.
632. Hier rust in de hope des beteren leevens vrouwe FENNA VAN EERDE, wedw wijlen Pred. H.
EDELINCK overleden in Groningen den 20 Junij 1828 in den ouderdom van 69 Jaren en zeven
maanden.
Wapen: vogelpoot.
De dood vereenigt hier
Vrouw, zuster, man en kinderen,
Hij scheide wat hij kan
Dit mag hij niet verhinderen.

Hoogkerk
64. GRIETJE ONNES ARKEMA echtgenoote van A. A. LEUTSCHER overleden den 21 Febr. 1824
in den ouderdom van 58 jaar 5 maanden en 18 dagen.
Hier rust zij, die niet rusten kond
Voor dat zij de Koning Jezus vond.

1

Op het koor.
Dit grafschrift is later dan de voor het boek gestelde datum (1 januari 1828), maar Feith heeft het opgenomen omdat
deze steen, vast bij wijze van uitzondering, nog in de kerk is gelegd.
2

Hoogkerk, Den Hoorn, Hornhuizen

65. J. E. MULDER in leven onderw. alhier overleden 18 juni 1824 oud zijnde 58 j. 8 m. en 1 dag.
Hier rust hij, die de jonge jeugd
Steeds (onderwezen heeft1) in deugd.

Den Hoorn
662. ... en heeft deze gemeente 28 jaren als Pastoor gedient.
Wapen: 3 sterren, 2.1.
D.O.M.
Staat Christen, en vertoeft een luttel aan dit Graf,
Hier legt uw Herder, die u 's Hemels voedsel gaf,
Hier legt uw Roem in 't stof, uw Dierbre Voogt en Vader,
Den steun der Armen en den troost van Alle gader.
Hier Rust het koud gebeent van PAPING, die weleer
Door zijn bespraakte Tong U Godes Eer en Leer
Verkondigde, en nu verzucht om uw gebeden,
Opdat d'Algoede God hem plaats in 's Hemels Eden.
R.I.P.

Hornhuizen
673. Den 25 Augustus 1817 overleden BOUKE STEVEN BROILS echtgenoote van WALLE J.
LUITJENS in den ouderdom van 34 jaren en 6 maanden nalatende dezen haren man en twee
zoontjes.
Moest reeds vroeg het leven derven
Eener werksaam dierbre vrouw
Lang blijft bij haar naastbestaanden
Onvergeetbaar hare trouw.
683. Ter gedachtenis van den Eersamen P : R : MEIJER, overleden den 15 Januarij 1820 in het 65ste
Jaar zijnes ouderdoms, in leven Collator Kerkvoogd en Ouderling bij de Hervormde gemeente te
Hornhuizen.
Hier rust hij, die bij vrouw en kroost en Kerkgemeente
Om zijn liefde en zorg en braafheid werd geacht,
De scherpe tand des tijds verslind het kil gebeente,
Maar 's mans gedachtenis blijft bij 't late nageslacht.

1

De tussen haken geplaatste woorden zijn bijna uitgesleten en zijn door Feit c.s. aangevuld.
In de Rooms-Katholieke kerk. Het bovenste gedeelte vande grafsteen wordt door de altaartrap bedekt. Dit is de
grafsteen van de pastoor ARNOLDUS JOANNES PAPING, overleden in 1823.
3
Op het kerkhof.
2

Hornhuizen, Huizinge

691. MARTJE JANS VISSER overleden den 2 Maart 1821 in den ouderdom van 29 jaren 10½
maand, echtgenoot van JAN LUITJENS DIJKHUIS.
Salych sin die doden die in den Heere starven van nu an.
Ja secht de Geest opdat si rusten mogen van haren arbeyt ende
hare wercken volgen met haer.
(Openb. Joh. 14 : 13)
Gedenk te sterven.

Huizinge
701. Deze steen bedekt het stoffelijk ligchaam van den Eersamen KORNELIS LUES HUIZINGA
overleden den 26 November 1818 in den jeugdigen ouderdom van 26 jaren en ruim 6 maanden.
De dood nam dezen jongling weg
In 't bloeijen van zijn jaren,
Zijn broeder is hem voorgegaan
In een gelijk tal jaren.
Hij werd van Zusterenpaar gescheiden.
Leef wijs: op 't leven volgt 't scheiden.
711. Deze steen is gewijd aan de nagedachtenis van ANJE L. HUIZENGA huisvrouw van PIETER F.
VAN DER MOLEN overleden den 21 Februarij 1823 in den ouderdom van 42 jaren en ruim 4
maanden en door haren Echtgenoot met 3 kinderen treurend naar dit graf gevolgt.
Tis waar het zijn wel harde slagen
Te miszen so een liefdepant,
Maar ziet het was Gods welbehagen,
Die had het maaksel in zijn hand.
721. Deze steen bedekt het graf van DERK PIETERS HUIZINGA Echtgenoot van MARTJE
BERENTS HUIZINGA nalatende 6 kinderen, overleden den 7 Januarij 1825 in den ouderdom van 74
Jaren en 5 maanden.
Het huisselijk geluk
Was steeds zijn ijvrig doel,
Hij stierf gelaten stil
Met Christelijk gevoel.
731. Deze steen is gewijd aan de nagedachtenis van de Eerzame REINT SJABBES BOS, in leven
Schepper van de Huizinger Schepperij alsmede Ouderling en Kerkvoogd van de Hervormde
Gemeente tot Huizinge, Overleden den 28 December 1826 in den ouderdom van 61 jaren en ruim 9
maanden, waarvan hij de laatste 27½ jaren was gehuwd met ANNA HARMANNUS KLEIN.
De dood maait arm of rijk
En jong of oud uit 't leven.
Leef zoo dat gij niet voor
Zijn komst niet hoeft te beven.
1

Op het kerkhof.

Huizinge, Kantens

741. Ter nagedachtenis van PIETER LUILOFS SIEBENGA, echtgenoot van SIEKE LUES
HUIZINGA, landbouwer te Huizinge op Melkema, den 8 Maart 1827 onverwacht overleden, in het
56ste jaar zijnes ouderdoms.
Gedenk o sterveling hierbij
Hoe zwak en broos uw leven zij,
Ofschoon geen ziekte nog
Als voorboô van den dood
Uw Sponde moog genaken
Dat slechts een ongeluk
U ook zoo wel als hem
In 't graf zal kunnen storten.

Kantens
751. 1823 den 7 Juni overleed in het 51ste Jaar hares Levens NIESKE SIMONS VAN DIJK,
Huisvrouw van POMPEUS VAN DER TUUK, en is den 12den dito alhier begraven. Van de 8
kinderen die uit het Huwelijk werden geschonken gingen haar reeds 6 voor in de eeuwigheid, die hier
nevens haar rusten.
761. 1826 den 20 November overleed POMPEUS VAN DER TUUK mede Ouderling en landbouwer
woonagtig bij de Delt te Kantens, in den ouderdom van ruim 68 jaren.
Zijn lichaam rust hier in het stof
Bevrijd van 's werelds lijden,
Mocht zich zijn ziel in 't Hemelhof
Met vrouw en kroost verblijden..
771. 1826 den 13 December overleed SWAANTJE VAN DER TUUK, huisvrouw van JAKOB E.
ELEMA, in den ouderdom van 30 Jaren en 6 Maanden.
Op 't naauwst verbonden in den echt,
Op 't naauwst aan 't enigst kind gehecht,
Toen zij van de aarde scheide.
Nog moest zij eerst haar vader derven,
't was slechts 8 dagen voor haar sterven,
Dat zij hem mede grafwaarts leide.

1

Op het kerkhof.

Kloosterburen

Kloosterburen
781. Ter nagedachtenis aan TAMME JACOB TAMMENS werd deze steen gelegd door de
nageblevene vrouw en hare kinderen. Hij werd geboren den 3 December 1769 en overleed den 6
September 1819 te Nienklooster.
Het was een landman die hier rust
En werkte in dien kring met lust
Van zijn jeugdelijke jaren.
Drie kinderen en zijn waarde vrouw
Bragt zijn dood in droeve rouw.
God doe hun eenmaal weer vergaren.
791. WILHELMUS REINDERS FEDDEMA overleden den 8 November A° 1804 oud 34 Jaren.
FREDERIKUS WILLEMS FEDDEMA overleden den 18 December A° 1819 oud 22 Jaren.
REGNERUS WILLEMS FEDDEMA overleden den 9 Junij A° 1820 oud 26 Jaren.
Symbool: een breed, uitlopend kruis.
Twee broeders rusten naast hunn' vader in het graf.
De dood sneedt in hunn' bloei dees lentebloemen af.
Betreur o Bloedverwant niet troostloos hunne dood.
Zij leefden steeds van deugd en Godsvrugt niet ontbloot
Al goedheid! o vervul de wenschen van hun Harten.
Zo Christelijk herhaald op beider ouderen smarten.
Verleen hen Eindloos rust na zoo langdurig lijden
En dat zij in uw Rijk Volzalig zich verblijden. Amen.
801.
Gedenksteen
In den jare 1824 den 13 Maart is overleden de landbouwer REINJE FREERKS FEDDEMA in den
ouderdom van 56 jaaren en 11 maanden, heeft eerst gehuwd geweest met TRIENTJE EISES, die te
Hornhuizen begraven ligt, waaruit zijn gesproten vijf kinderen, en een tweede huwelijk met EITJE
WILLEMS.
Wapen: een herkruist kruis vergezeld van 2 klaverkladen. Onder het wapen de letters D.O.M.
Hier rust 't ligchaamlijk stof van hem, die in den tijd
In zijn beroep een man van oordeel was en vlijt,
Vijf kinderen bragt hij voort, het huwelijk ingetreden
Die heeft hij opgevoed in Godsdienst, deugd en zeden,
Hij was den armen zeer geneigd en toegedaan,
Hij zorgde steeds voor hen tot hulp van hun bestaan,
Was hij dan ook een mensch beladen met gebreken,
Voorbeeldig was zijn eind gelijk in 't laatst gebleken,
Geen pijn was hem te groot, geen lijden hem te zwaar,
Zijn bede was alleen, dat God mij namaals spaar.
Bid Christenen nu voor hem, indien hij nog mogt derven
Het Goddelijk aanschijn om 't zelve te verwerven.
R.I.P
1

Op het kerkhof.

Kloosterburen

811. Anno 1824 den 8 April overleed BERENDT HENDRIKS MULLER in den ouderdom van 65
Jaren.
821. Hier rust de asch van EPKE VAN DER TUUK, geboren den 8 Febr. 1799 en overleden den 20
Maart 1825, Echtgenoote van R. A. VENHUIS onderwijzer der jeugd in Kloosterburen.
Die slechts een tiental dagen
De moederlijke vreugd genoot,
Werd hier in 't sombere graf gedragen
En rust in 't aardrijks killen schoot.
Haar geest geleid naar hooger sfeer
Ontmoet 'k eens, hoop ik, zalig weer.
831. Dese steen bedekt het stoffelijk deel van de Eer- en deugdzame GRIETJE WILLEMS
FEDDEMA in leven huisvrouw van de Eerzame FREERK JANS SCHOLTENS woonachtig te
Kloosterburen, overleden den 6 Juni 1825 in den ouderdom van 26 Jaren, nalatende hare man met 5
kinderen en legt alhier begraven.
Gij hebt mij niet gekent,
Drie vrugtjes van mijn schoot,
Eer 't redelicht u scheen
Was reeds uw moeder dood.
In rijpen ouderdom
Zult ge op mijn grafzerk lezen,
Wat thans uw moeder is
En voor u was voor dezen.
841. Hier ligt begraven EETJE WILLEMS BOELENS eerstelijk weduwe van WILLEM REINDERS
FEDDEMA en laatstelijk van wijlen REINJE FREERKS FEDDEMA geboren den 5 November 1767
en gestorven den 16 October 1826 in den Ouderdom van 58 Jaren en 16 Dagen.
Wapen (zie nr. 81): een herkruist kruis vergezeld van 2 klaverkladen. Onder het wapen de letters
D.O.M.
Hoe kort op aard duurd het menschelijke leven,
En hoe vergenoegen steeds met droefheid is doorweven,
Beschouwt in deze Vrouw, wier stoffelijk overschot
Hier rust en u doet zien ons aller zeker lot.
Een groote halve eeuw, ziet daar de korte tijden,
Die zij doorlopen heeft in kruisverdriet en lijden.
De aardsche rijkdom bracht haar geen opregte vreugd,
Maar 't ware geloof alleen vervult van ware deugd,
Waarop een rijkdom volgt,die alles gaat te boven,
Die eeuwig vreugde baard en geen verdriet kan dooven.
Door dit geloof verlicht was zij steeds opgeruimd,
Godsdienstig en heeft nooit aan armen iets verzuimd
Om voor de zondenstraf als zondaares bedreven
Op aarde te voldoen en naderhand te leven
In 't Hemelskoor bij God in volle Heerlijkeid,
Daar niets dan vreugde heerst in alle eeuwigheid.
R.I.P.
1

Op het kerkhof.

Kolham, Kropswolde, Leegkerk, Loppersum,

Kolham
851. BARTELD JANS te Kolham geb. d. 10 December 1764 overl. d. 31 July 1815.

Kropswolde
86. HERMANNUS VAN ITTERSUM geb. 23 Dec. 1755 overl. ... Sept. 1826 gedurende 18 jaren te
Koekange en 29 jaren te Kropswolde zeer waardig Herder en Leeraar.

Leegkerk
87. JURRYNA BINGMAN wed. van A. I. KOITER overleden te Leegkerk de 11 maart 1820 in den
ouderdom van 79 jaren 3 maanden en 5 dagen.
Wapen: gedeeld, a. drie sterren, b. een voorwerp, dat aan een molenijzer doet denken.
Symbolen: rechts: een zandloper, links: een doodshoofd.
Loppersum
881. Ter gedachtenis van Mejuffrouw FRAUKE FRIMA in leven weduwe van den Eerz. DERK
ZIJTSEMA, overleden te Loppersum den zeven en twintigsten Maart des jaars agtienhondert en
veertien in den ouderdom van zeven en zestig jaaren en zestien dagen.
Wapen: gedeeld, a. halve adelaar, b. doorsneden, boven: naar links klimmende leeuw, beneden:
wereldbol waarop een kruis.
892. Onder deze steen rust het kil gebeente van de Eerzame jongedochter GRIETJE BONNO’S
WILDEMAN. Zij werd onrijp voor het graf in den nog jeugdigen ouderdom van 18 jaren op den 18
juni 1816 als een pas ontlokene bloem des velds ten spijt van allen die haar kenden door den
overbiddelijken dood ter neer geveld.
Van velen seer betreurt,
Haar iydren schat voorheen,
Niets blijft hun overig
Dan weinig stofs alleen.
901. Ter gedachtenis van de deugdzame MAKTJE CLASEN wed we van PIETER ENNES overleden
te Loppersum den 24 Juli 1816 in den ouderdom van ruim 82 jaaren.
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Op het kerkhof.
Onder het orgel.

Loppersum,

911. Ter gedachtenis van de Eerzame BONNE FOKKES WILDEMAN in leven Organist en
Onderwijzer der Jeugd te Loppersum geboren den 26 April 1773 en overleden den 3 Mei 1819.
Wapen: een wilde man.
De dood sneed WILDEMAN ’t leven af
En voerde hem in ’t somber graf,
Gelukkig hij, wie grafwaarts streeft
En eeuwig in Gods bijzijn leeft.
921. Ter gedachtenis van de Eerbare Jonge Dochter GESINA BONNO’S WILDEMAN, overleden
den 4 April 1821, in den nog Jeugdigen Ouderdom van ruim 20 Jaren.
De stengel van het bloemtje
Ligt hier in ’t aardsche stof,
Een Engel droeg het roosje
Naar God in ’t Hemelhof.
93. Ter gedachtenis van Mejufvrouw TRIENTJE ZAND in leven Ehevrouw van den Heer
CORNELIUS VAN WEERDEN in de Volhand, overleden 10 Juli 1821 in het 63ste Jaar zijns levens.
Wapen: gedeeld, a. halve adelaar, b. doorsneden, boven: rechthoek, waarvan hoek 1 en 4 open,
beneden: 3 rozen.
Getrouw aan hare taak
Vol liefde tot de haren,
Weldadig, zacht van aard
Sleet zij haar levensjaren.
De godsdienst van haar hart,
Meer stil dan luid betoond,
Geeft haren kind’ren hoop
Dat ze in den hemel woont.
94. ... aar de Heel en Geneesmeester JOHAN DIDDERIK MIGNON2 in het 34 Jaar van zijnen
ouderdom christelijk ontslapen, nadat Hij zijnen Geest aan Godts genade had overgegeven om den
zelven in de hemelsche blijtschap te leiden gelijk Hij ook zijn lichaam aan Godts Almachtigheit had
vertrout om hetzelve tot de eeuwige glori te roepen, door ene zalige Opstanding uit den doot.
Wapen: een cederboom, in welks top een vogeltje.
Dit grafsieraat beschouwe groot en kleen,
Om dikwijls met verdienden lof te spreken
Van Hem, voor wien het kunstwerk van gebreken
En ziekten tot den gront geopent scheen.
Zijn Lichaam wordt gedekt door dezen steen;
Totdat Godts Zoon zich aan den dood zal wreken,
Maar zijne ziel is Hemelwaarts geweken
En vindt verheugt haar heil in Godt alleen.
1
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Onder het orgel.
Deze werd op 25 juli 1805 te Groningen als student ingeschreven. Hij zal dus rond 1822 zijn overleden.

Maarhuizen

Maarhuizen
95. Gedenksteen van den landbouwer AME CORNELIS VAN HAM te Maarhuizen overleeden den
21 December 1819 oud 57 jaaren na eene Echtvereeniging van 17 jaaren met GRIETJE ENNE
HUIZING nalatende Vrouw en 3 kinderen.
De waarde man, die hier nu rust,
En ’t stof der Aarde al zwijgend kust,
Heeft zedig ’t leven afgeleid,
Met angst en zorg voor d’Eeuwigheid.
Op grondslag van genade heeft
Hij ’t innig zielswerk aangekleefd,
Dat Gods werk was, wie van ’t heelal
Zijn Heilgen berg beklimmen zal.
Die door Gods geest geroepen is
Werkt al ten goede mee gewis.
Daar klein geloof in Jesus sterft
Ook zeker ’t eeuwig leven erft.
Daar sterven uit vertrouwen spruit,
Loopt hier vervuld zijn proeftijd uit.
Zoo gaat een ziel deez loopbaan door,
Naar ’t Vaderland op ’t regte spoor.
96. Gedenksteen van MARTJE TAMMES HUIZINGA eerst weduwe van KLAAS LUURTS daarna
van JURJEN IZEBRANDS op Lutke Saaxum, aldaar overleden 24den September 1824 in het 83ste jaar
hares ouderdoms.
Wapen: huismerk

, vergezeld van de letters M. T. H.

O mensch, zie hier het einde dat u wacht,
Hoe helder nog uw levenszon moog schijnen,
Die glans verdoofd, dat licht gaar eens verkwijnen
En zinkt ter neer in d’ eewig donkeren nacht.
Maar neen! Geen nacht der eeuwen dekt ons graf,
Een blijder hoop heeft Christus ons gegeven,
Een morgenstond van eeuwig zalig leven.
Dat is de hoop, die onze Heer ons gaf.
Verblijd u in die hoop en leef naar zijne leer,
Dan vindt Gij na den dood bij Hem het leven weer.

Maarslacht

Maarslacht
97. Deze steen bedekt het stoffelijk deel van ELIZABETH KLAZENS DE BOER Echtgenoote van
LAMMERT BARTELS HOPMA, landbouwer op Rollingeweer, en aldaar overleeden de 21 April
1816 in den ouderdom van 31 jaren na eene Echtvereeniging van 12 jaren nalatende 5 kinderen,
zijnde een in de eeuwigheid voorgegaan.
Wapen: een ossekop.
Moge ook het vleesch tot stof vergaan,
De ziel blijft eeuwig toch bestaan,
En eenmaal komt der Eng’len Heer,
Vereenigt ziel en lichgaam weer.
Die door ’t geloof op hem mocht bouwen,
Zal dan Zijn heerlijkheid aanschouwen.
98. Rustplaats van RIENDER TONNIS DE MAAR landbouwer, overleden te Maarslag den 27 Maart
1817, in den ouderdom van ruim 56 jaren, nalatende zijn Echtgenoote JANTJE WIJBRANTS VAN
DIJKEN en zes kinderen.
99. 1826 Den 8 September overleed in den ouderdom van 6 maand GEZIENA FREERKS
FEDDEMA.
Symbool: een breed uitlopend kruis.
Den 7 December is overleden in den ouderdom van 13 jaren en 3 maand JAN FREERKS
FEDDEMA, zoon en dochter van FREERK RENJES FEDDEMA en TRIENTJE JANS KLAVER.
R. I. P.
100. Deze steen bedekt het stoffelijk deel van ITJE SIMONS LANTING overleden te Maarslag den
26 April 1827, in den ouderdom van 56 jaren na eene echtvereeniging vna ruin 28 jaren met
FREERK CORNELIS WIJDEVELD, hem nalatende 5 kinderen.
In een cirkel een koe op een grasveld.
De mensch weet zijn tijd niet.

Pred. 9 : 12

Meeden

Meeden
1011. Ter Gedachtenis van den Eerbaren EDSKO JANS, overleden den 1 Julij 1806 in den ouderdom
van 69 jaren en deszelfs Echtgenote ANNEKE AILKES overleden den 21 December 1829 in den
ouderdom van 77 jaren.
Rust zacht, lieve ouders, rust zacht in dit graf,
God gaf mij aan u, God nam u mij af.
Ik wijd u mijn tranen, ik wijd u deez zerk,
Ik blijf u steeds dankbaar, ik roeme uw werk,
En leef in de hoope, dat thans reeds uw lot
Gelukkig volzalig is bij onzen God.
Rust zacht, lieve ouders, rust zacht in dit graf,
Nog weinige dagen dan val ik ook af
En rust aan uw zijde, maar stijg ook naar boven,
In net u vereenigd den Heere te loven.
Vereenigd! Ja vereenigd, dat zij eens ons lot,
Vereenigd met Christus, vereenigd met God.
1021. Ter gedachtenis van de Eersame TETJE HARMS Wedu van wijlen AYOLT TONKES in leven
Kerkvoogd op de Meeden. Geboren den 15 Januari 1735. En overleden den 15 Januari 1815.
Wapen: rechts: gedeeld, a. 3 lelies paalsgewijs, b. klimmende leeuw; links: gedeeld: a. een man, die
in zijn rechterhand een zwaard omhoog houdt en een pijl in zijn linkerhand draagt. b. een leeuw.
Hier rust onder deze steen beneden
Rust naast haar man ’t ontzielde lijf
Van haar die juist is overleden
Naar tachtig jaren aardsch verblijf.
Nu van haar aardsche post ontslagen,
Deelt zij thans in haar eeuwig lot,
Haar ligchaam werd in ’t graf gedragen,
De plaats, waar vleesch en been verrot.
1031. Ter gedachtenis van de E. TIES JANS TIMMER, overleden den 17 Julij 1816 int 68ste jaar zijns
ouderdoms.
1041. Ter gedachtenis van het jeugdig afsterven van HERMANNUS FRANSSENS BUREMA
geboren den 5 November 1812 en overleden den 19 October 1818.
Een jongeling, der ouderen vreugd,
Rust hier int sombre graf,
De dood spaart ouderdom nog jeugd,
Eens valt het bloempje af.
Dan is de kostbre tijd verloopen,
Geen sterveling kan ze wederkopen.
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Op het kerkhof.

Meeden, Menkeweer

1051. Ter gedachtenig van de Eerbare SIJBEN EGGES geboren den 5 Junij 1754 en overleden den 19
Mei 1820 in den ouderdom van 65 jaar en ruim 11 maanden.
1061. Ter gedachtenis van de Eerbare FOSKE JANS huisvrouw van HARMANNUS FRANSSENS
geboren den 5 October 1735 en overleden den 14 Jan. 1821.
1071. Ter gedachtenis van den eerzame HARMANNUS FRANSSENS NIPPERUS, geboren den 19
Maart 1746 en overleden den 6 Januarij 1824.
1081. Ter gedachtenis van den Eerzamen HELENIUS S. SIJPKENS in leven Erfgezeten op de
Meeden, overleden den 1 Maart 1824 in den ouderdom van bijna 38 jaren.
1091. Ter gedagtenis van HARM AYOLTS BOER geboren alhier den 7 Maart 1773 en overleden den
2 October 1818. Alsmede van desselfs Huisvrouw IDA SIERTS mede alhier geboren den 6
September 1774 en overleden den 8 Junij 1825.
Wapen: rechts: gedeeld, a. 3 lelies paalsgewijs, b. klimmende leeuw; links: gedeeld: a. een man, die
in zijn rechterhand een zwaard omhoog houdt en een pijl in zijn linkerhand draagt. b. een leeuw.
1101. Ter gedachtenis van de E. NANNO AMMES HIKKEMA, overleden den 20 December 1825 in
den ouderdom van 79 jaren en 11 maanden.
1111. Ter gedagtenis van de Eerbare TRIJNTJE EGGES geboren den 1 Januarij 1747 overleden den
12 Januarij 1827 oud ruim 80 jaren.

Menkeweer
1121. Gedenksteen ter gedachtenis van D. E. KORNELIS DERKS KUIPER, in leven Kuiper en
Ouderling te Menkeweer, overleden den 18 Februarij 1827 in den ouderdom van 90 jaren.
In een cirkel: een vat vergezeld van de letters K, D en K.
Zoo maaid de Seis des Doods elk levensdraad eens af,
Zoo voert men jong en oud eens naar het zwijgend graf,
Zoo rust hier nu ook ’t Lijk van eenen ouden vader,
Met dat van zijne Vrouw in ’t somber graf te gader,
’t Welk meer dan zestien jaar hem hier reeds had verbeid,
Och zijn zij nu hereend in ’s Hemels zaligheid.
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Op het kerkhof.

Mensingeweer

Mensingeweer
113. Overleden den 24 October 1814 mijn werkzame man EVERT EGBERTS SCHUIRENGA in
den ouderdom van sirca 58 jaaren in leven oppervolmagt van de Schepperij ter Borg behoorende
onder Schouwerzijl en raad van de gemeente Leens.
Wapen: een aanziende ossenkop.
Waarop kan de mensch toch trots zijn? Zijn ontvangenis is schuld of toeval, zijne
geboorte straf, zijn leven en de sloovende werkzaamheid en zijn sterven noodzakelijk.
1141. Gedenksteen van den Landbouwer JAN KLAASEN HEKMA te Mensingeweer, overleden den
12 April 1825 in den ouderdom van 53 Jaren 6 Maanden en 8 Dagen op de Plaats N o. 33. Na eene
Echtvereeniging van 24 Jaren, met MENSTJE ENNES HUIZING. Nalatende vrouw en vijf
Kinderen.
O dood, wat zijt gij hard en straf,
Veel tranen vloeiden bij het graf.
Hoe ook een landman zweet en zwoegt,
Hoe hooprijk hij zijn vooren ploegd,
Hoe hoog door voorspoed opgeleid
In aard bedrijf, in schranderheid.
In kerk, in burgermaatschappij,
De dood laat hier geen schepsel vrij.
Hoe diep ook door ’t gezin betreurd,
Natuurkragt wordt van een gescheurd.
De rouw, die ons door ’t harte snijd,
Maakt ons ’t gezellig leven kwijd,
’t Geeft uitzicht op een ander staat,
Met stilheid zwijgen in Gods raad.
Och dat God gaf, dat wij bereid
Niet vreesden dood en eeuwigheid.
1152. JULLENTUS RUDOLPH BRONGERS geboren den 10 April 1819 overleden de n8 December
1828.
Symbool: een vaas met bloemen.
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Op het kerkhof.
Dit grafschrift is later dan de voor het boek gestelde datum (1 januari 1828), maar Feith heeft het opgenomen omdat
deze steen, vast bij wijze van uitzondering, nog in de kerk is gelegd.
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Middelstum

Middelstum
1161. Ter gedachtenis van de Eersame SIEBEN SIERTS in leven Wedu LULOF PIETERS
woonachtig te Middelstum in de Oosterburen overleden den 11 December 1817 in het 81ste Jaar haars
ouderdoms.
Vraagt gij o wandelaar: wie hier ligt begraven?
Een vrouw, om hare deugd bekend bij alle braven,
Die midden in ’t geluk de vrucht van noeste vlijt
Aan Godsdienst, en aan deugd haar dagen heeft gewijd.
Nu door Gods vaderhand aan d’aardsche zorg ontheven,
Verbeidt haar stoffelijk deel hier d’ochtendstond van ’t leven.
1172. Anno 1819 den 13 September is de Eerbare ANTJE BERENTS Echtgenoote van HINDERIK J.
BROUWES te Middelstum in het 33ste Jaar van haar ouderdom overleden en leid alhier begraven.
Moest gij in uw Jeugdig leven
De tol betalen der Natuur,
Zo vroeg ons aller loopbaan streven,
O droeve stond, O bitter uur;
Uw Echtgenoot en drietal kroosten
Was dit een al te zware slag,
God, wensch ik, zal u ’t zaam vertroosten
Voor eeuwig in den jongsten dag.
1181. Ter gedachtenis van den Eerzamen PIETER ALBERTS ZUIDHOF geboren op de Rodeschool
en aldaar overleden den 25 November 1821 in den ouderdom van bijna 51 jaren.
De dood kan zijn zeer kort nabij,
Waarvan g’ een voorbeeld ziet in mij.
Hoe ras het is met mij geschied
Gevoelden zij, dien ‘k achterliet.
Ik leefde voor mijn huis tot troost,
‘k Wierd afgerukt van vrouw en kroost,
Maar Jesus vriend, die eeuwig leeft,
Is ’t doel waar mijn hoop aan kleeft,
Uit kracht van Jezus geest en woord,
Hetwelk zijn volk het hart doorboord.
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In de toren.
Op het kerkhof.

Middelstum, Midwolda

1191. A° 1824 den 3 November is overleden de Eerbare JANTJE ALBERTS Wedu van ALBERT
PIETERS in leven woonagtig te Middelstum in den ouderdom van 78 jaren.
Vol van moeiten en van zorgen
Brak haar leven eindlijk af,
Zij moest man en zoon nu volgen
Hier ter zijde van dit graf,
’t Oog gericht naar boven henen,
Op de toekomst na het graf.
Mensch, ons afval te beweenen,
Was haar werk van kindsheid af.
1202. Rustplaats van de Eerbare HIJKE RIENJES ZUIDHOF overleden den 4 Mei 1825 in den
Ouderdom van 87 Jaren in leven Echtgenoote van GERRIT B. ESMAN, koopman te Middelstum.
Na slechts een tijd van ruim ... jaren
Brak onze huwlijksband reeds af,
En ‘k staarde met mijn drietal kindren
Haar ligchaam treurend na in ’t graf.
1212. Dit graf bevat het stoffelijk overblijfsel van SIEPKE LUDOLFS SIEBENGA huisvrouw van
LUURT FREERKS DOORNBOS overleden den 13 October 1825 in het 58ste jaar haars levens,
nalatende 3 zonen uit het vorig huwelijk.
Bij pligt en vlijt op God vertrouwen
En d’ eeuwigheid in hoop aanschouwen,
Dit is de weg tot heil alleen,
O God, leer ons dat pad betreen.

Midwolda (Oldambt)
122. Gedenksteen van de Weled. juffrouw CHRISTINA SISSINGH, in leven huisvrouw van den
Weleerw. Heer F. A. BEGEMANN, Predikant te Midwolda, overleden den 6den April 1818 in den
ouderdom van ruim 67 jaren.
Wapen : een zandloper
Al moet de band des Echts
Voor dood en graf bezwijken
De liefde blijft en zal
Van man nog kind’ren wijken.
1231. Den 22 Februari 1758 is geboren de Eerbare GEPKE LUBBERTS KUIPER, en overleden den
21 Januari 1819.
1241. Den 20 Maart 1744 is geboren de Eerzame HENDRIK JANS TONKENS en overleden den 22
September
1819.
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Op het kerkhof.
In de toren.

Midwolda, Midwolde, Niebert

1251. Hier rust het stoflijk deel van den Heer S. J. BLEEKER, in leven Medicinae Practicus te
Midwolda, geboren den 1ste Januari 1765 en overleden den 26 Maij 1821, laatst gehuwd met
GEESKE HOMMES BURINGH gedurende bijna 10 jaaren.
1261. Hier rust het stoffelijk overschot van ALBERT FREERK EDSKES, geboren 20 Maart 1818 en
verongelukt den 22 October 1822 te Midwolda.
127. Gedenksteen van den Weleerwaarden en Zeer Gel. Heer FREDRIK A. BEGEMANN in leven
Predikant te Midwolda en aldaar overleden den 12 December 1823 in den ouderdom van 70 jaren en
9 maanden, na een Evangeliebediening van bijkans 46 jaren, in drie onderscheiden gemeenten en
daarvan de laatste 20 jaren te Midwolda.
Wapen : een zandloper.
Sta Wandelaar, sta stil,
Hier legt een Godsgezant,
Die Jezus reine leer
Met vrucht heeft voortgeplant.
Zijn naam was BEGEMANN,
Zijn stoflijk deel rust hier,
Zijn ziel in hooger kringen
Drinkt reiner wellust in.
Bij ’t koor der Hemelingen.

Midwolde (Westerkwartier)
1281. HINDRIK LOUWES overleden 21 Maart 1816 op de Leek.
1292. A. H. DE JONGH overleden 28 November 1817 (?)
1301. WILLEM JANS HUMMEL overleden 2 Nov. 1823 op de Zevenhuizen.
1311. WILLEMKE MEINDERTS JUURSEMA overleden 24 Oct. 1824 te Nietap.
1321. ETJE HUIS overleden 25 Aug. 1825.

Niebert
133. Hier ligt begraven LOUWE LOUWES. Geboren den 29 Maart 1796, overleden den 8 Maart
1827.
1341. Hier ligt begraven RIMERIUS POSTEMA in leven Doctor in de medic. op de Leek, geboren
den 6 Januarij 1754, overleden den 19 Junij 1827.
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Op het kerkhof.
Bij de ingang naar het kerkhof, in het stenen pad.

Nieuw-Beerta

Nieuw-Beerta
1351. Rustplaats van EMMO B. BOTJES geb. 17 Juni 1766 overleden 18 April 1816.
Symbolen: een treurboom, eem zuil en een doodskop.
1361. In ’t jaar 1818 den 22 Mei is gestorven TRIJNTJE FEKKES in leven huisvrouw van ALBERT
BOTJES in het 58ste jaar haars ouderdoms.
O wandelaar, sta eens stil,
Hier rust een vrouw in ’t stille graf
Zij is van man en kinderen af
Tot droefheid van al, die haar beminden,
Die haar op aarde nu niet meer vinden.
..............................................................
..............................................................
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Op het kerkhof.

Nieuw-Beerta

1371. Ter nagedachtenis van FROUWE MELLES geb. den 22 September 1795 overleden den 27
October 1819.
Wapen: onduidelijk.
O Mensch, die hier staat stil
En leest eens dit gesteente,
Denk, hier rust naar Gods wil
Het kille doodsgebeente
Van eene jonge bloem
In ’t bloeijen van haar jaaren,
Die in haar laatste tijd
Nog veel heeft wedervaren.
Ja ’t was nog maar den tijd
Van ruim twee jaar geleden,
Dat zij naar wil en zin
Was in den echt getreden,
Maar ach de vreugde was kort,
Want ’t was Gods welbehagen,
Dat hij naar korten tijd
Werd naar het graf gedragen.
Dat was een zware slag,
Dien zij moest ondergaan,
Nu werd ook haar gestel
Zeer schielijk aangedaan,
Zij had nog meestal hoop,
Dat zij weer zou genezen,
Tot aan den laatsten dag,
Aan den avond van haar leven.
Toen zeide zij: het is gedaan,
Vaarwel ik moet nu scheiden.
Och dat God door zijn geest
Haar nu wou begeleiden,
En schenken uit genaa
Een eeuwig zalig leven.
Dit is de wensch van haar
Die ’t versje heeft geschreven.
1381. Hier rust het stoffelijk overschot van KORNELIUS JANS MULLER geb. 21 Jan. 1770
overleden te Nieuwe Stadspolder 14 Maart 1821.
Symbolen: een slang met de staart in de bek, doodskop en zeis.
1391. Ter gedachtenis van ANNA FIEBES geboren 1 Dec. 1750 overleden 31 Jan. 1821 laatst wedw.
van wijlen GEERT ALBERTS DRIJVER.
Symbolen: vlinders en uitgedoofde fakkels.
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Op het kerkhof.

Nieuw-Beerta, Nieuwolda

1401. FROUKE FEKKES geb. den 17 Juli 1749 te Stadspolder overl. den 29 Mei 1822 te N. Beerta.
echtgenoot van KLAAS EBELS.
Wapen: een met twee pijlen doorboord hart, vergezeld van boven en onder een vis.
1411. Ter gedachtenis van den eerzamen POPPO T. POPPENS in leven ouderling der Hervormden te
Nieuw-Beerta geboren 12 Mei 1764 en overleden den 6 October 1820.
Wapen: een bloempot met bloem.
Symbolen: een zeis en een uitgedoofde fakkel.
Hier rust het stoffelijk deel
Van een zorgfragend vader,
Het weldoen was zijn lust
Met raad en daad te gader,
Zijn roem was goud noch eer,
Maar trouwe plichtsbetrachting,
Zijn deugd geen lofgedicht,
Houd steeds zijn naam in achting.
Zii ‘k hoop verplaatst in beter’ kring,
Looft hij thans God als hemelling.
1421. Ter gedachtenis van JAN HINDRIKS ONNES geb. 11 Jan. 1754 overl. 26 Apr. 1826 en van
zijn echtgenoot JANTJE ELLEERUS RENKEN geb. den 22 Jan. 1760 overl. 26 October 1826.
Symbolen: 2 uitgedoofde fakkels, kruiselings.
1431. Hieronder rust het stoffelijk deel van de Wel Eerw. Heer JOHANNES HENRIKUS
JANSSONIUS MENSINGA geb. den 7 Dec. 1763 overleden den 23 Sept. 1827, sedert den 16 Maart
1794 tot den dag zijnes doods Predikant dezer gemeente, en van Mejuffrouw ELLEGONDA DIJCK
zijne echtgenoote geb. den 11 Mei 1768, overl. den 21 Aug. 1815.
Symbolen: 2 uitgedoofde fakkels, kruiselings.
Zacht ruste hare asch en hare Gedachtenis blijve in zegening te Nieuw Beerta en bij
de haren.

Nieuwolda
1441. Anno 1815 den 20 April is in het 38ste jaar Hares Ouderdom Overleden ENA NANKES
DALLINGA in leven huisvrouw van de Eerwaarde HEMMO REINTS DALLINGA te
Oostwolderhamrik.
1451. Anno 1825 den 18 October is in het 54 jaar zijns ouderdom overleden HEMMO REINTS
DALLINGA
te
Oostwolderhamrik.
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Op het kerkhof.

Nieuwolda, Nieuw Scheemda, Noordbroek, Oldehove

1461. Ter gedachtenis van W. H. DE MUINCK. Geboren den 26 Januari 1801 overleden den 3 Juli
1826.
Beschouwd dees akker Gods, o Mensch,
Tot uw geluk, uw beste Wensch.
Op hem vertrouwd in nood en dood,
Is ’t leven ook voortdurend Groot.

Nieuw Scheemda
1471. Ter Gedachtenis van de eerbare TRIJNTJE JACOBS Huisvrouw van HENDRIK JACOBS
BOS. Overleden den 25 Januarij 1827 in den ouderdom van bijna 29 jaren.

Noordbroek
1481. FROUWK JOHANNA KORNELIA BROUWER Echtgenoote van den WelEerwaarden Zeer
Geleerden Heer L. EILERTS VAN DER TUUK, Predikant te Noordbroek, Geb. den 28 April 1787,
Gest. den 28 Novembder 1820.
Wapen: gedeeld, a. halve adelaar, b. brouwketel. In de vier hoeken een hoofd van kind, vrouw, man
en dood.
Hier rust het stoflijk deel
Van een der braafste vrouwen.
Schoon zwaar door leed gedrukt
Gaf zij aan God de eer.
Zij stierf in stille hoop
Om ’s Heeren heil t’ aanschouwen.
In beter Vaderland
En kent geen lijden meer.
1491. Rustplaats van ENGEL E. ENGELS, geb. d. 22 Dec. 1788, overl. d. 27 Sept. 1825, echgenoot
van AAFFIEN BRONGERS.

Oldehove
1502. De dankbare nakomelingen ter gedachtenis van de gebroeders DOUWE en AEDSGE
MARTENS TEENSTRA, beide op den door hen in het jaar 1794 binnengedijkten polder het
Ruigezand overleden.
DOUWE geboren den 7 Maart 1768 te Anjum, overleed den 19 Junij 1823; AEDSGE den 17 Junij
1776 te Zuurdijk geboren, overleed den 28 December 1818.
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Op het kerkhof.
In de oostelijke muur van de kerk, op een witmarmeren steen, met vergulde letters.

Onderwierum, Oosternieland

Onderwierum
1511. Ter gedachtenis van D. E. ADOLF EIKEMA in leven Echtgenoot van D. E. TJAAKTJE VAN
WEERDEN Landbouwersche te Onderwierum, overleden den 29 November 1826 in den ouderdom
van 48 jaren.
In een cirkel: een stappend paard
Zonder kommer en onlusten
Kan in ’t stof de Doode rusten,
In de schaduw van het Graf.
Dat elk sterfling ’t regt beseffe,
Dat de dood ook hem eens treffe
En zijn leven maait eens af.
1521. Ter liefderijke gedachtenis van D. E. JANTJE RIKKERS CLEVRENG in leven Echtgenoote
van JAN ONNES WIERENGA Landbouwer te Onderdendam, overleden den 7den Junij 1827 in den
ouderdom van 54 jaren, in Echte verwekt hebbende 13 kinderen, waarvan 7 haar reeds in ’t graf zijn
voorgegaan.

Oosternieland
1532. 1815 is te Oosternieland na een kortstondige ziekte van eenige uuren overleden GEERTRUIT
LUELFS ... van KLAAS LUELFS en ... in den ouderdom van ruim ... jaren.
(vers onleesbaar)
1541. Anno 1815 den 21 Februarij is de eerbare GEESKE LUIRTS DOORNBOS overleeden,
geboren den 16 December 1769, dus in den ouderdom van 46 jaar 2 maanden en 5 dagen, in leven
woonagtig op Zijldijk, Huisvrouw van de Eerzame JAKOB ALJES DOORNBOS en leit alhier
begraven.
O Mensch, o wilt u voorbereiden,
Hier is geen blijven maar een scheiden.
Door Jesus is de levensbaan,
Waardoor men kan ten Hemel gaan.
1551. Anno 1819 den 11 October is in den Heere ontslapen DERKJEN TJAARTS Wedu van HARM
TONNIES woonagtig geweest op Colhol n ’t Kerspel ’t Zandt in den hooge ouderdom van 78 jaren
en 6 maanden nalatende 2 zoonen 2 aangehuwde dochters en 7 kindskinderen.
Wapen: gekwartileerd, a. huismerk:
boom, d. 3 klaverbladen, 2. 1.
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Op het kerkhof.
Op het kerkpad.

, vergezeld van de letters D. en T., b. een hart, c. een

Oosternieland, Oostwold, Opwierde

1561. Hier ligt begraven KLAAS LUELFS VAN HOORN2 overleden te Oosternieland den 11 Maaij
1820 op den Hoorn in den ouderdom van 60 jaren en 7 maanden ...
De dwaze sterfling zwoegt naar rijkdom, magt of eer,
De dood velt toch in ’t end zijn grootste ontwerpen neer,
Zijn lijk wordt in het graf den worm ter prooi gegeven.
Gelukkig, zoo de ziel tot beteren stand bereid,
Door kennis en door deugd gevormd voor d’ Eeuwigheid,
Hierboven ’t Loon vermeert van ’t eeuwig Zalig leven.
1571. Hier legt begraven MARTJE HINDRIKS huisvrouwe van TEUNIS DIRKS VAN HOOREN in
leven koopmansche te Zijldijk en aldaar overleden den 19 Junij 1821 in den ouderdom van 48 jaren,
9 maanden en 14 dagen.
In een cirkel: een balans met weegschalen, waaronder een zandloper, vergezeld van de letters M en H
Een Moeder met haar kind vereend,
Die rust hier onder dit gesteent.

Oostwold (Oostambt)
1583. Ter gedachtenis van ALBERT HARKES DIJKHUIS, geboren den 24 Februari 1732. Overleden
den 15 November 1817 te Oostwold.
1593. Rustplaats van REINT PIETERS BUREMA geboren den 17 Februari 1765 en overleden 1
November 1825.
1603. Ter gedachtenis van de Eerzame EPKO EBELS geboren te Midwolda den 14 Augustus 1732.
Gestorven te Oostwold den 28 Novbr. 1825.

Opwierde
161. Ter gedagtenis van den Wel Eerwaarde heer G. J. VAN DEN BROEK Predikant alhier, geboren
te Leuwaarden den 2 October 1774, overleeden den 18 Mei 1814.
Hier rust in ’t sombre graf
De jonge Gods gezant,
D’ Oprechte VAN DEN BROEK,
Die met gezont verstand
De kerk van zijnen Heer
Aan deze plaats mogt stichten
En ’t on- en bijgeloof
Voor Jezus leer deed zwichten.

1

Op het kerkpad.
Alleen leesbaar is: ...N HOORN
3
Op het kerkhof.
2

Oterdum, Oude Pekela, Pieterburen

Oterdum
1621. Ter gedachtenis van SYBRAND JANS NIJHOFF geboren den 17 February 1766 overleden den
11 Maart 1827.

Oude Pekela
1631. Ter nagedachtenis van onzen oud-Oom den Wel Eerwaarden Heer BARAK HOUWINK, in
leven Predikant op St. Martin in Amerika en vervolgens rustend Leeraar. Geboren te Oude Pekela
den 18 Februarij 1736 overleden aldaar den 4 Augustus 1824.
Door DERK JAN HOUWINK en ANNECHIEN HOUWINK.
Wapen: gedeeld, a. halve adelaar, b. huismerk:
1641. Aan de nagedachtenis van Mejufrouw WENDELTJE AAPKENS in leven zeer geliefde
echtgenoote van den Stadsveenmr. G. BORGESIUS, geboren te Zuidbroek den 29 Juni 1789 en
overleden alhier te Oud Pekela op den 30 Juli van 1825.
Wapen: een klimmende leeuw achter een horizontaal en verticaal traliewerk.
Dit verderfelijke moet de onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet de
onsterfelijkheid aandoen. Paulus.

Pieterburen
1651. Ter gedachtenis van KLAAS KLAASENS THEMA geboren den 21 Augustus 1753 overleden
den 7 April 1819.
Wapen: een ploeg bespannen met twee paarden.
Al wie dees grafzerk ooit komt leezen,
Ziet hier een blijk van sterflijkheid.
Hoe sterk gij zijt, gij zult eens wezen
Als hij die hier begraven leit.
Hem, die in ’t laatste van zijn jaaren
Gezicht en levenskragt begaf,
Rust nu, gevolgd door veel gevaren,
Van aards gewoel in ’t eenzaam graf.

1

Op het kerkhof.

Pieterburen, Rottum

1661. Gedenksteen ter nagedachtenis toegewijd aan onze waarde vader PIETER LUITJES VAN DER
BORG overleden den 9 Dec. 1824 in den ouderdom van 61 jaren, in leven landbouwer te Pieterburen.
Wat is de mensch toch op deez aarde,
Wat is toch al zijn doen van waarde,
Zijn sterkte, rijkdom, eer of goed?
De dood hier alles sneven doet;
Gelukkig hij die tot zijn lot
Den Heiland kiest tot zijnen God.
1671. Hier rust HARMANNUS HAVINGA, Schoolmeester, Organist, Ouderling en mede Kerkvoogd
dezer gemeente, geboren 21 Julij 1743 overleden den 11 Maart 1827.
Symbolen: in 2 cirkels, rechts: een omziende havik op een boomtak; links: op een grasveld een
springende wolf met een havik in de bek.
Hij ontsliep in ’t vertrouwen op de waarheid van Jezus woord:
Ik ben de opstanding en het leven, die in mij geloofd zal leven, al ware hij ook
gestorven. (Johan 11:25)

Rottum
1681. Ter aandenken van den Eerbaren JANTJE KLAASSENS geboren te Losdorp in haar leven
Echtgenoot van den Eerzamen REINDER JACOBS ELEMA Landbouwer onder het Carspel Rottum
op Nienhuis, hebbende 30 jaren in den Echt vereenigt geweest en overleden den 8 November 1817 in
den ouderdom van 59 jaaren en leid hier begraven.
1691. Ter gedachtenis van RIENDER JACOBS ELEMA. Hij werd geboren te Warfum den 7
December 1760 en gehuwd in 1787 met JANTJE KLAASENS MULDER, was weduwnaar sedert
den 8 Novemb. 1817, 30 jaren heeft hij op Holwinde onder Uskwerd en 49 jaren op Nienhuis onder
Rottum gewoond.
1701. Ter Gedachtenis van den Eerzamen JAN REMGE DOORNBOS in leven Landbouwer alhier
gehuwd geweest met GRIETJE ALBERTS geboren den 12 April 1766 en overleden den 9 April
1820.
Wapen: gedeeld, a. huismerk:

, b. een anker paalswijs.

Hier naast zijn vroeg verstorven vrouw,
Zoo lang beweent met diepen rouw,
Rust nu na acht en twintig jaaren
De man die met haar mogte paren,
Die eenzaam leefde met zijn kroost,
Twelk zij hem liet tot zijnen troost,
Dat zij met haaren dood betaalde,
Tot hij hier naast haar nederdaalde.
De zoon die haar niet keren mogt
Be ... beiden ongezogt.
1

Op het kerkhof.

Rottum, Scheemda

1711. Hier rust het stoflijk deel van Mejufvrouw BARTA MAAGH gestorven den 11 Juli 1824 oud
59 jaren en ruim 9 maanden; 33 jaar ruim 6 maanden was zij door den band des Huwelijks vereenigd
met haar man ALBERT JAN COSTERUS, Predikant alhier; van zeven kinderen, die haar uit dit
Huwelijk werden geschonken, gingen haar reeds drie voor in de Eeuwigheid, die hier benevens haar
rusten; haar man en eenige kinderen betreuren haar als een zorgdragende Egtgenoot en liefderijke
moeder.
In een cirkel: een manshoofd, vergezeld van de letters B. en M.
1722. Ter Gedachtenis van GEERTJE DERKS KNOL Echtgenoot van ALBERT DREWES
DOORNBOS Landbouwer te Rottum geboren den 6 Mei 1796 en overleden de 12den Mei 1827,
nalatende een eenig zoontje.
Wapen: gedeeld, a. 3 knollen, 2. 1., b. een anker paalswijs.
Hier rust de beste vrouw
Voor huis en huwelijks trouw,
Door echtgenoot betreurd.
Kort was de huwelijks stand,
Maar heilvol dat verband.
Nu wenen gade en kroost
En missen hunnen troost.
In ’t vaderland hier boven
Kan niets haar ruste roven.

Scheemda
1732. Ter gedachtenis van JASPER GOEMAN HOLTKAMP geboren 3 Augustus 1775 en overleden
den 10 November 1818.
Wapen: een dubbele adelaar.
1742. Ter gedachtenis van KOENO UDE BUSEMAN zoon van H. K. BUSEMAN en HILTJE
FOKKES SMIT ehel. overleden den 18 maart 1821 in de jeugdige ouderdom van 5 jaren en bijna 3
maanden.
Wapen: paard op een grond.
1752. Ter gedachtenis van mejuffrouw HEIKA STHEEMAN in leven Huisvrouw van J. TER
HASEBORG, overleden te Scheemda den 31 Julij 1821 in den ouderdom van ruim 43 jaaren na eene
Echtverbintenis van 13 jaaren en ruim 8 Maanden.
Wapen: een leeuw.

1
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Bij de kerk, vroeger in de kerk.
Op het kerkhof.

Scheemda, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren

1761. Ter gedachtenis van juffrouw HEMMICHIEN DRIES we. wijlen den Zijlvest LUIKEN
EGGES overleden den 3 Febr. 1822 in het 68ste jaar haars ouderdoms.
Wapen: gedeeld, a. doorsneden, boven: arm met zwaard in de hand, beneden: 3 klaverbladen, 1.2., b.
boom op een grond.
Deez deugdbre vrouw werd onverwagt
Hier in het donkre graf gebracht,
Van kroost en nakroost afgescheurd,
Wordt met hem algemeen betreurd.
1771. Ter gedachtenis van HARM KOENES BUSEMAN in leven kerkvoogd te Scheemda overleden
den 19 September 1823 in den ouderdom van ruim 62 jaren eerst gehuwd geweest met wijlen HEIKA
OOMKES daarna met HILJE FOKKES SMIT.
Wapen: paard op een grond.
1781. Ter gedachtenis van Mejuffer FROUWIJNA VAN HESSEN ... Januari 1825.
Wapen: springend paard.

Schildwolde
1791. Ter gedagtenis van JAN J. DORENBOS, Huisman tot Schildwolda, gebooren den 14 Septem.
1749 overleeden Den 21 July 1814.
Hier rust mijn lighaam in het graf,
Mijn ziel is mijn ontnoomen.
Als God alles heeft volbragt,
Dan zal hij weeder komen.
1801. Hier rust het sterflijk deel van AALTJEN KLASEN gewezen Huisvrouw van TIDDO K.
MEIJER geboren den 24 December 1790 overleden den 21 November 1815.

Siddeburen
181. Ter nagedachtenis van BINA BEGEMANN in leven echtgenoot van A. R. SIETZES overleden
te Siddeburen den 27 Mei 1820 in den ouderdom van 37 jaren nalatende 4 kinderen.

Slochteren
1821. Hier rust het stoflijk deel van AALTJE G. VAN DER PLOEG huisvrouw van D. R.
FOLKERSMA geboren den 30 December 1804 overleden den 30 Januarij 1827.
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Op het kerkhof.

Slochteren, Stedum

1831. Ter gedachtenis van ANNECHIEN E. DIKEMA in leven vrouw van A. K. VENEMA geboren
den 6 April 1794 overleden den 6 Maart 1827.
Het leven was mijn oefningsschool
Het sterven mijn gewin.

Stedum
184. Ter gedachtenis van Mejufvrouw MARTIE COPINGA weduwe wijlen den Heer J.
JANSENIUS overleden te Stedum den 11 Februari 1822 in den ouderdom van 75 jaren en bijna 9
maanden.
Wapen: een met 2 pijlen doorkruist hart.
Toef wandlaar bij dit lijkgesteente,
Sproei tranen op de dierbre asch
Van eene zuster der gemeente,
Die steeds een treffend voorbeeld was
In echte deugd en zuivre zeden;
Kom streef met Jufvrouw COPINGA
Op ’t spoor des heils uw Heiland na,
En sla uw oog op ’t heerlijk Eden,
Daar is haar ziel een lot bereid
Van storelooze zaligheid.
1851. Ter Gedachtenis van de Eerbare TRYNTIE SYMENS Weduwe van DERK JANS JENSEMA
in leven woonachtig te Jensema te Stedum in den ouderdom van 49 jaren en 3 maanden overleden
den 20 Junij 1824 en ligt alhier begraven.
Wapen: gedeeld, a. halve adelaar, b. doorsneden, boven: huismerk:
Wiens hart voor God in liefde blaakt,
Daarin de reinste wellust smaakt,
Die vraag niet wie hier rust,
Zij was een zuster, een vriendin,
Een ziel met u van hart en zin.
God was haar hoop en lust,
En ’t heil door Jezus haar bereid
Geniet zij thans in heerlijkheid.

1

Op het kerkhof.

, beneden: 3 rozen, 2. 1.

Stedum, Ten Boer, Thesinge, Tinallinge

186. Ter gedachtenis van Mejuffer GERBINA BERNARDINA VAN HALSEMA dochter van den
Predikant W. D. VAN HALSEMA en M. LIEFSTING te Stedum geboren den 4 December 1801,
overleden den 27 Maart 1827 te Groningen.
Wapen: een man die een zwaard boven zijn hoofd houdt.
Symbool: een zandloper waaronder rechts: Kort is het leven; links: Oneindig de eeuwigheid.
Hier is het lijk ons kinds geborgen
Door Gods bestel en trouwe hand
En op den jongsten aller morgen,
Hopen wij haar hervinden in betren stand.
Die hope doet onze rouwe stillen,
Daar God haar riep in de eeuwigheid,
Of zouden wij kortzichtigen bedillen
De alwijze zorg, die ons nog leidt?

Ten Boer
187. Mejufvrouw TELINA BLINK echtgenote van H. DE BOER schout der gemeente Ten Boer,
Geboren te Veendam den 15 Augustus 1773 overleeden te Ten Boer den 7 Maart 1824.

Thesinge
1881. Ter gedagtenis van TRIENTJE GERRITS ELEMA, overleden den 17 Maart 1825, in het 70 ste
jaar haars ouderdoms, Geachte Huisvrouw van AZING SIEMENS KOSTER.

Tinallinge
1892. Anno 1814 den 9 Junij is te Tinallinge overleden HENDERIKA PESMAN weduwe DERK
EKKES in 53ste jaar haars ouderdoms en ligt alhier begraven.
(vers onleesbaar)
1902. Ter nagedachtenis van JACOB FABER, overleed te Tienallinge den 20 April 1821 in het 38 ste
jaar zijns ouderdoms. Wordt aan Hem gewijd door deszelfs huisvrouw ANJE MULDER.
(vers onleesbaar)
1912. In het jaar 1823 den 12 Juni is tot Tienallinge overleden EKKE JANS FRIELING in den
ouderdom van ruim 47 jaren.
Hier rust een landman in dit graf,
Die toen hij ’t leven legde af
Een vrouw naliet en zestal kroosten.
Al wie ooit het leven hier genoot,
Die sterft gewis eenmaal den dood,
Zoowel den sterksten als den broosten.
1
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Dit grafschrift staat aan het benedeneinde van de steen van Claes Drews Stuirwolt, overleden in 1664.
Op het kerkhof.

Tinallinge, Tolbert, Toornwerd

1921. Anno 1824 den 10 Dec. overleed te Tinallinge HENDRIKA ruim 3 jaren oud, dochter van JAN
D. STOL en KLAARKE G. WIERSEMA.
Zij leefde maar slechts weinig jaren,
En toch mocht haar de dood niet sparen.
Haar Geest is nu van ’t stof ontheven,
Wenschen wij een beter leven!
1931.
Gedenksteen.
KLAARKE GEERTS WIERSEMA overleden den 20 April 1825 te Tiennallinge oud zijnde ruim 36
jaren wordt deze steen gewijd door haren echtgenoot JAN DERKS STOL.
Zij, die aan wij beleid haar zachte zeden paarde,
In huisselijke deugd een voorbeeld was op aarde,
Met moederlijke kunst ons kroost wist te bestieren,
Dat liefd’ en eendragt steeds ons woning bleef versieren,
Helaas zij is niet meer! Haar stoffelijk overschot
Rust hier in ’t stille graf. Haar geest leve bij God.

Tolbert
1941. GEERTJE HALBES echtgen. van G. L. ARKEMA stierf 13 Augustus 1820.

Toornwerd
195. Toornwert den 28 Juli 1815 is in de Oosterburen op de plaats Noord in den ouderdom van ruim
47 jaar overleden HEILINA WIBBENS in leven Huisvrouw van KRIJN JANS NOORDHOF na een
Echtverbintenis van 21 jaren en bijna 8 maanden nalatende 3 Kinderen.
Hier rust het stof eens nedere gade
In ’t eenzaam stil en duister graf,
De dood, die eens komt vroeg of spade,
Nam vroeg hem van deez’ aarde af.
Ten eind deez rustplaats weer t’ ontdekken
Is deze grafsteen toebereid;
Om ter gedachtenis te verstrekken
Gesticht uit liefde en dankbaarheid.
196. Ter gedachtenis van den Eersamen SIEGER PIETERS HUIZENGA, in leven woonachtig te
Toornwert op Oud Noord, overleden den 10 Maart 1821 in den ouderdom van 67 jaaren en bijna 9
maanden.
Dit broederpaar rust hier met lof
Door een besmette ziektestof,
Zij leefden zacht en wel te vree,
Voor vrouw en kinderen en voor vee.
Nu rust het ligchaam in het graf,
Ei kindren droocht uw tranen af.
De mensch zal hier altijd niet leven,
Hun is wel zestig jaar gegeven.
Zoo sterven wij hier al te gaar,
O sterfling! leert dit ook van haar.
1

Op het kerkhof.

Toornwerd

197. Ter gedachtenis van de Eersame TAMME PIETERS HUIZENGA in leven mede woonachtig te
Toornwert op Oud Noord overleden den 17 Maart 1821 in den ouderdom van 61 jaaren en bijna 3
maanden.
Mijn broeder viel voor mij als gras,
Toen ik gezond en gangbaar was,
Toen zorgde ik voor zijn huisgezin,
Toen viel dan ook mijn tempel in,
En ligt nu hier verdord in smarten.
Ei vrienden neemt dit doch ter harten,
Maar hierin kunt gij u verblijden,
Schoon al het aardsche ons begeeft,
De geest van heen verslinde tijden
Vernietigd wordt, maar eeuwig leeft.
198. Toornwert 19 Febr. 1824 Overleed KRIJN JANS NOORDHOF in den ouderdom van 65 jaren 3
maanden en 3 dagen, landbouwer op de plaats Noord in de Oosterburen, nalatende 3 kinderen.
Door achting, liefd’ en dankbaarheid gedreven,
Werd deze steen op vaders graf gelegd,
Hij die ons dierbaar was gedurend heel ons leven.
Deez’ huld aan hem, dit is slechts schuldig pligt.
Zoo moest dan ’t graf ons ouderen stof vereenen;
Dat deze plek blijft heilig aan hun kroost.
En moog het daar om haar verscheiden weenen,
Denkt aan en volgd hun deugd en zijt getroost.
199. Deze steen bedekt het stoffelijk deel van den Eersamen JAN ARNOLD VAN DER TUUK in
leven landbouwer te Toornwert, geboren den 20 Januari 1751, gehuwd met TIETJE CORNELIS
BOLT den 7den November 1773, overleden den 14 Maart 1825.
Wapen: gedeeld, a. doorsneden, boven: een kip, beneden: 3 klaverbladen, 2.1., b. een klimmend hert.
Wanneer de Schepper spreekt:
Keert weder ’s menschen kind,
Dan gaat de adem uit
Gelijk een snelle wind.
Wat is dan van den mensch?
Wat is dan van zijn waarde?
Hij keert dan weer tot stof,
Ja zelfs tot stof der aarde.

Uithuizen, Usquert

Uithuizen
2001. ONNO GRIMMIUS in leven oud Wedman en Kerkvoogd alhier overleden in het ... jaar zijns
ouderdoms te Uithuizen, overleden den 30 Augustus 1819.
Bekoorlijk denkbeeld voor de ziel;
Eens volgd, hoe bang hier het scheiden viel,
’t Vereenigd Hemels leven,
Dan zal, o welk een zaligheid!
De morgenstond der eeuwigheid
Ons de ogen wedergeven.
201. WILHELMUS JANSSONIUS, gebr te Groningen den 13 Mei 1765 het laatst Predikant der
Hervormde Gemeente te Uithuizen en aldaar overleden den 19 November 1825.
2021. Anno 1827 Den 7 Mei is overleeden de E. Deugtzame JANTJE REMGES DOORNBOSCH
dogter van REMGE JANS en EBELTJE WRITZERS woonagtig te Uithuizen, op de plaats
Mentekemaheert in het 59ste jaar haars ouderdoms overleden.
Wapen: gedeeld: a. 3 bomen op terras, b. 3 rozen, paalsgewijs.
Hier leit mijn lichaam onbeswaart,
En rust en rot en wordt tot aart,
En hoopt hierna weer op te staan,
Om met den Bruidgom in te gaan.
Ten jongsten dag in ’t Hemelrijk
Om daar te leven Eeuwiglijk.
2032. Ter Gedagtenisse van de Eerzame KOENE HEERES in leven ... (verder onleesbaar)

Usquert
2041. ANNA GARBRANTS
DOORNBOSCH ... 18...

WIERSEMA

in

leven

Weduwe

Wapen: een pelikaan met kroost, vergezeld van de letters A. en W.
Waar eertijds hooge Kloostermuren
Zich toonden aan het voorgeslacht,
Heeft ANNA hare levensuren
In vreugd en smart ten eind gebragt.
Bij ’t rein genot van aardsche zegen
Versierde haar een nedrig hart,
Kwam zij met liefde d’armen tegen
En trooste hen in hare smart.
Hier zal haar stof bij stof zich garen
Der dierbren haar vooruit getreen,
Haar geest is tot hen opgevaren
In ’t eeuwig rijk der zaligheen.
1
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Op het kerkhof.
Bij de oude school.

van

CORNELIS

JANS

Usquert, Vierhuizen, Vlagtwedde

2051. SIJBRAND BRUINS Landbouwer op de Streek. Geb. te Tinallinge, Gem. Baflo, Overl. te
Usquert 30 Aug. 1824.
2062. Hier rust neven twee zijner kinderen PETRUS TAAPKENS, Predikant te Usquert geb. den 30
November 1776 overl. den 11 Februarij 1826.
Wapen: gekwartileerd, 1 en 4 de letter W, 2 en 3 een knol.
Die slechts naar zuivre waarheid streefde,
En zelfs naar ’t geen hij leerde leefde,
Cie christenleeraars schoone pligt
Met moed en ijver heeft verrigt,
Mist nu helaas zijn hooge waarde
En zonk hier neer in ’t stof der aarde.
Zijn geest, vroeg rijp voor de eeuwigheid,
Is reeds bij God en de Engelenscharen
Verheugd ten hemel opgevaren.
2071. Hier rust ROELF P. DOJES overleden den 14 April 1826 in den ouderdom van 37 jaren, in
leven echtgenoot van GRIETJE R. WIERSEMA en landbouwer te Usquerd op Wadwerd.
In een cirkel: een ploeg, waarboven de letters R en D.
Nog zweeft ons in’t beminlijkst licht
Uw dierbre beeltnis voor ’t gezicht.
Geen dood vernielt des menschen waarde,
Al brak uw levensdraad vroeg af,
Al rust uw stof in duistre graf,
Nog leeft uw menschheid hier op aarde.

Vierhuizen
2081. LIEFDINA TEBBENS weduwe L. MELIS geboren te Appingedam den 30 November 1742
overleden op de Panser den 20 Maay 1814.
Wees van elkeen geacht,
Bemint door uw geslacht,
Geniet in ’t heerlijkst oord
Al wat uw hart bekoord.
Wat ooit geluk zijn vrienden gaf,
Het eind van alles is het graf.

Vlagtwedde
209. Rustplaats van vrouwe GERTRUIDA PALMER, geb. 10 Oct. 1798 overleden den 24 Nov.
1826. Zij stierf na een 5½ jarig huwelijk met Ds. JAN VAN DEN BROEK, Predikant te Vlagtwedde,
10 dagen na de geboorte van de vierde harer kinderen.
1

Op het kerkhof.
In het koor van de kerk liggen waarschijnlijk nog grafzerken onder de vloer boven de grafkelder van de huizen Luidema
en Holwinde.
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Vriescheloo, Warffum

Vriescheloo
2101. Hier rust de deugtzame NANTJE H. HOLLANDER huisvrouw van TIDDO B. TJABBES
overleden te Luttjeloo den 14 November 1825 in den ouderdom van 53 jaaren en 9 maanden.

Warffum
2111. Den 28 Januari 1816 is in den Heere ontslapen JAN RIJKELS zijnde geweest lid van het
Plaatselijk bestuur en Taxeteur ... (verder onleesbaar)
212. ALAGONDA VAN BOLHUIS, dogter van JAN VAN BOLHUIS Secretaris Ontv. en Fiskaal
van het Winsum. Schaph. Zijlvest, Rigter van Warffum enz. en van TRIJNTJE JANS, geboren den 6
Junij 1784 gehuwd met DOJE PIETERS VAN ZEEBURG overleden 12 Mei 1816, legt hier
begraven.
Wapen: van Bolhuis.
213. Deze steen bedekt het stoffelijk deel van ABEL EPPO geboren den 20sten December 1813 en
overleden den 29sten Januarij 1817 in leven zoon van DOJE PIETERS VAN ZEEBURG en Wijlen
ALAGONDA VAN BOLHUIS.
Ook hier rust het stoffelijk deel van DOJE PIETERS VAN ZEEBURG in leven Weduwnaar van
Wijlen ALAGONDA VAN BOLHUIS en Vader van bovengenoemde, Geboren den 1 Julij 1779 en
overleden den 12 April 1820.
214. In den jare 1818 den 26 April overleed de Eerbare HILJE JAKOBUS JANSEENIUS in den
ouderdom van 31 jaren en 9 maanden op Breedenborg onder Warffum.
’t Was niet uw wil, dat gij gingt sterven
Geliefde, die dees steen bedekt ...
Drie kindren mocht ik van u erven
En een is u vooruit getrekt.
Acht jaar was k’ slechts met u vereenigt
In huwelijks zuur en huwelijks zoet;
Wat is er dat mijn smarten lenigt?
Dan God en Godsdienst heilzaam goed.
215. In den jare 1818 den 26 Junij overleed de Eerzame ALDERT JANS DE VRIES in den
ouderdom van 31 jaren en 3 maanden op Bredenborg onder Warffum.
Nog treurend in’t verlies van zijne vrouw,
Die hier beneden hem voor 2 maand werd begraven,
Stierf hij, en storte dus opnieuw in rouw
Zijn waarde en geliefde moeder. Wat zal haar laven?
Daar hij haar lust haar vreugd haar alles was,
Terwijl het teder kroost thans nog niet kan gevoelen
’t Verlies dat treffend als aandoenlijk was.
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Op het kerkhof.

Warffum

2161. In den Jare 1823 den 23 April overleed GRIETJE STEVENS BROEILS in leven Huisvrouw
van Wijlen TAKE PIETERS BIEREMA in den ouderdom van bijna 83 jaren.
(vers onleesbaar)
2172. Ook dekt deze steen het stoffelijk deel van den Wel Eerwaarden Heer PETRUS
WESTERHOFF geboren te Warfum den 28 Maart 1764 en aldaar overleden op den 6 Febr. 1824.
Achtereenvolgend was zijn Eerw. Predikant te St. Jansga en Delstrahuizen in Friesland, te
Oosterland, Stroe en den Oever in Noord-Holland en eindelijk in dit Gewest te Eppenhuizen en
laatstelijk te Warfum. Hij is gehuwd geweest met Mejufvrouw TJAARDINA DE COCK, welke hij
met 6 kinderen heeft achtergelaten die alle zijn gemis diep betreuren.
Deus ille optimus optima fere ad se trahit.
Lipsius.
2181. Deze steen bedekt het stoffelijk overblijfsel van D. E. EGGERT WILTES HEIDEMA
Echtgenoot van JANNA RIKKERTS CLEVRING in leven landbouwer in de Zuiderhorn onder
Warffum overleden den 3 December 1824 in den ouderdom van 52 jaren.
Wapen: gekwartileerd, 1. en 4. (uitgesleten), 2. een koe, 3. een paard.
(vers onleesbaar)
2191. Deze steen bedekt het stoffelijk overblijfsel van JANNA RIKKERTS CLEVRING, Weduwe
van EGGERT WILTES HEIDEMA in de Zuiderhorn onder Warffum overleden den 18 Maart 18... in
den ouderdom van ... jaren.
Wapen: een boterkarn.
(vers onleesbaar)
2201. Hier rust het stoffelijk deel van ANTJE JANS GROEN, Echtgenoote van W. G. NUYTZ
overleden den 16 Spetember 1826 oud ruim 73 jaren.
Wapen: een keper vergezeld van 3 vogels (merels?) 2. 1.
Ons oog, dat van erkentnis gloeit,
Zal vaak een traan ontglippen,
Maar ’t zal een traan van vreugde zijn,
Ouders! en geen klagt rol voortaan
van ons lippen.
221. Deze steen bedekt het stoffelijk deel van JAN VAN BOLHUIS zoon van wijlen DOJE
PIETERS VAN ZEEBURG en van Wijlen ALAGONDA VAN BOLHUIS geboren den 2 Maart
1808 en overleden den 21 November 1826.
Wapen: van Bolhuis.
1
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Op het kerkhof.
Dit opschrift staat op de grafsteen van Markus Busch, oud-predikant te Warffum, overleden in 1704.

Warffum, Warfhuizen, Westeremden

2221. In den Jare 1827 den 7 November is overleden JANTJE HEINES, wedw van wijlen JAN
RIJKELS in den ouderdom van 63 jaren en 11 maanden liggende hier begraven.
Het graf zal u ter rustbed strekken,
Haast, Christen, breekt die morgen aan,
Dat Jezus zelf ook u zal wekken,
En gij voor eeuwig op zult staan.
2232. Rustplaats van Twee in den Jare 1826 en 1828 in een ontluikenden leeftijd afgestorven
Kinderen van P. N. CRAMER en G. ROZEMA.
Dewelke is het Koningrijk der Hemelen.
Jezus.
2242. Rustplaats van GEZINA ROZEMA. Geb. den 23 Oct. 1794. Sedert 1818 de beminde
Echtgenoote van P. N. CRAMER pred. alhier en de tedere Moeder van 4 kinderen overl. d. 16 Maart
1828.
Ween niet.
Jezus.

Warfhuizen
225. Ter nagedachtenis van HEINE ELLES ELLENS in leven Colator en Kerkvoogd der Hervormde
gemeente te Warfhuizen nalatende zijne Echtgenoote MARTJE JAKOBS VONK en acht kinderen,
geboren den 13 September 1772 overleden den 10 Mei 1826.
Wij roemen vrij van ’t Eeuwig leeven,
Door onzen middlaar, onzen God,
Is hem nu ’t vol genot gegeven,
Zijn geest blijft in zijn arbeid zweven.
Kom, dat we als hij, ook derwaarts streven,
Dan wacht ook ons, van’t aardsche ontheven,
Van ’t aardsch – met zonde en dood doorweven,
Als hem, hetzelfde zalig lot.

Westeremden
2261. Ter Gedachtenis van de Eerbare JANTIE JACOBS weduwe CORNELIS JANS woonagtig te
Wester Emden overleden den 15 April 1821 in den ouderdom van ruim 77 jaren nalatende 5 kinderen
hopende een zalige opstandinge alleen door Jesum Christum.
O Menschen wie gij zijt,
Wilt gij de dood niet vreezen,
Bereid u in den tijd,
Zoo zult gij gelukkig wezen.
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Op het kerkhof.
Deze steen is van na 1 januari 1828, maar werd opgenomen omdat hij in de kerk ligt.

Westeremden, Westerlee

2271. Ter Gedachtenis van FREKE SIRPS ELEMA geboren te Westeremden op de plaats
Bottemaheert den 23 Maart 1773 en aldaar overleden den 10 juni 1823. In haar leven gehuwd aan
HEERTIE PIETERS STEENHUIS heeft zij met haar eheman een reeks van 20 jaren gezegend
mogen leven ...
Wapen: een schild waarop de naam: Freke Sirps Elema.
O Gij, die tot dit plekje nadert,
Merk op en leert voor uw gemoet
(verder onleesbaar)
2282. Ter Gedachtenis van den Weleerw. Heer CORNELIS CONTENOT Pred: Eerst te Koedijk, Na
dien in deze gem: Overleden op den 14 April 1824, oudt ruim 68 jaren, Nalatende de Weduwe
Mejufv: FREDERIKA CATHARINA CAPPENBERG en Een enige dochter uit dezen Echt.
Wapens: rechts: hert springen tegen een boom in blad, links: (onduidelijk)
Hier rust ’t stoflijk overschot
Van den eerwaaren CONTENOT
Naast Zijne Zuster in het Graf,
Hij vond ’t loon dat God hem gaf
Na dienst van meer dan veertig Jaren,
Dien hij met woord en daad deed paren,
In twee Gemeenten steeds gereed
Om Jezus Leere te verkonden,
Waaroe hij door Hem was gezonden,
Zijn ziel leeft na ’t volbragte werk
In Jezus glorierijke kerk.

Westerlee
2293. Den 19 Meij 1738 is REMKE MICHIELS BUREMA geboren, En overleden Den 15 April
1815 Oudt 76 jaar 10 Maand en 27 dagen.
Wapen: in een ovaal, doorsneden, boven: maansikkel vergezeld van een ster, beneden: huismerk:
Zalig zijn de dooden, die in de Heere sterven.

2304. Ter gedachtenis van WIEA TEN HAVE echtgenoote van JAN H. HUISMAN geboren den 2
Maart 1793 en overleden den 23 September 1817.
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Op het kerkhof.
Op het koor.
3
Aantekening Feith, 1910: In de schuur van de heer P. Vinckers te Westerlee, vroeger op het kerkhof. Aantekening
Pathuis, datum onbekend: nu in het bezit van E. ten Have.
4
Op het kerkhof, op deze steen staat ook het grafschrift van Sijbolt Detmers, overleden in 1804.
2

Westerlee

2311. Ter gedachtenis van den eerzamen SIJBOLT H. DETMERS te Westerlee, Overleden den 17
van Grasmaand 1819 in het 81ste jaar zijns ouderdoms.
Wapen: In een ovaal, een met een zwaard doorstoken hart, paalsgewijs.
Godes welbehagen
Schonk me een reeks van dagen
Tot mijn reis op aard.
Nu ligt ’t moe gebeent
Onder dit gesteent
Als een zaad bewaard.
2321. Ter gedachtenis van den Eerzamen JAN MICHIELS BUREMA geboren den 7 Februarij 1735
overleden den 26 Julij 1821.
Wapen: in een ovaal, doorsneden, boven: maansikkel vergezeld van een ster, beneden: huismerk:
Vraagt gij wie hier ligt begraven,
’t Is o lezer een der braven,
Eens ten sieraad van dees aard,
En zijn nuttig werkzaam leven,
Christendom zocht aan te kleven,
Ieders nagedachtenis waard.
2331. Ter gedachtenis van de deugdsame GRIETJE JANS huisvrouw van den Eerbaren JAN
MICHIELS BUREMA te Westerlee: geboren 15 September 1751 en overleden den 3 Mei 1814 in
een echtvereeniging van ruim 28 jaar.
Wapen: in een ovaal, doorsneden, boven: maansikkel vergezeld van een ster, beneden: huismerk:
Hier rust de Moeder in het graf,
Die aan de werelt sieraad gaf
Door nederigheid en ware deugd
En nabestaanden was tot vreugd.
Zij legt wel neder in het stof,
Maar ieder denkt aan haar met lof.
2341. Ter gedachtenis van den Eerzamen TJARK D. DE RUITER. Overleden den 12 mei 1826 in den
ouderdom van ruim 73 jaren.

1

Op het kerkhof.

Westernieland, Westerwijtwerd

Westernieland
2351. Gedenksteen van den Landbouwer HENDRIK HARMS ADDINGA, overleden den 10 Maart
1826 in den ouderdom van 65 jaren. In leven ouderling der Doopsgezinde gemeente te
Mensingeweer. Nalatende na eene echtvereeniging van 39 jaren en 10 maanden deszelfs echtgenoote
LOUKE JAKOBS en 9 kinderen.
Een man met 2 paarden voor de ploeg
Rust zacht lief Vader, Echtgenoot,
Rust zacht in ’s aardrijks killen schoot,
Beweend door kroost en gade.
Geniet nu vreugd van kommer vrij,
Wie leeft o ADDINGA! als gij,
Verwerft gewis genade,
Is slechts de schulp die de aard bevat,
De zielm dien onverdelgbren schat,
Kan dezen steen niet dekken.
Tuurt dan niet op dit koud gesteent,
Waartie ’s mans deugden hier beweend,
Dat ze u ten voorbeeld strekken.

Westerwijtwerd
2361. PIETER ZIJLSMA overleed den 26 Juli 1815 in ‘t 65ste jaar zijns levens.
God heeft geen vloek gedreigd op zorgen voor dit leven,
En teeder hartgevoel is nimmermeer gewraakt.
Voor ’t heil van gade en kind volstandiglijk te streven,
Door dees bekommering wordt ’t levens zoet gesmaakt.
Dit was ons ZIELSMA’S lust in ’t eerlijk akkerploegen,
Dit was voor gade en kroost zijn teeder aards genoegen.
God riep hem: zeg vaarwel, zelfs aan uw tweede gade!
Uw werk is afgedaan, gij hebt uw loop vollendt.
Hij volgd deez wenk en bied zijn ziel aan Gods genade,
In hoop van daar te zijn, waar men geen kommer kent.
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Op het kerkhof.

Westerwijtwerd, Wierhuizen

2371. 1774 den 24 October is FREKE HARMS geboren en overleden den 14 Juli 1822.
Op aarde heb ik mijn loop volbragt.
Mijn ligchaam ligt hier nu ter neder
Tot aan den jongsten oordeelsdag,
Wanneer mijn ziel met ’t ligchaam weder
Zal opstaan uit het donker graf
En ik met opgeklaarde oogen
Mijn man en zoon alsdan aanschowen mag,
Die voor mij meer dan vijftien jaren
Hun levensdraad wierdt afgesneên
’t Welk mij veel smart op smart deed baren,
Tot dat ik daalde hier beneên
Ja d’aard, gij zijt een tranendal.
Nu hoop ik dat ik rusten zal
Bij mijn verlosser en mijn God
En hij ons schenkt een zalig lot.
2381. FREERK HILBRANDS BOUWMAN echtgenoot van JANTJE ARENDS KOOI, te Bedum
geboren den 29 September 1763, overleeden te Westerwijtwerd den 22 May 1824 ruim 60 jaren oud.
Hier ligt FREERK HILBRANDS lijk en rust bij mijne dooden.
Hij dacht: hij zou mijn steun mijn troost zijn tot mijn end
En met mij lijdzaam zijn bij ’s werelds ramp en nooden,
Of dankbaar voor ’t geluk, dat God op aard ons zendt.
Dan wat berekening, wat plannen menschen maken,
De hemel zegt, o mensch, gij zult d’ ontwerpen staken.
Ook hem wenkt d’ Opperheer, ook hij moet mij begeven,
Zijn werk is hier voleind, zijn taak is afgedaan.
Och mogt zijn ziel getroost in Gode zalig leven,
Om in den jongsten dag weer vrolijk op te staan.

Wierhuizen
2391. Hier rust het stoffelijk deel van den eerzamen WILLEM KORNELIS SMIT, wiens leven
voorbeeldig was in wel te doen en nuttig te zijn, hij werd geboren den 7 November van den jare 1760
en overleed als landbouwer op Deikum den 16 Februarij 1821.
Tijd en pligt wel waargenomen
Doen nooit den Mensch voor ’t sterven schromen.
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Op het kerkhof.

Wierhuizen, Wierum, Winsum

2401. Hier rust het stoffelijk overblijfsel van JACOB EISES VAN KAMPEN echtgenoot van
TRIENTJE JANS WEERD in leven koopman op Broek, overleden 10 Febr. 1806 in het 60 ste jaar
zijns ouderdoms, benevens hunne dochter ELJE JAKOBS VAN KAMPEN overleden den 10 Maart
1808 in het 16de jaar haars levens: en zoon JAN JACOBS VAN KAMPEN, overleden den 14 Aug.
1819 in het 25ste jaar zijns levens, zijnde ten ondertrouw met TAMMES VAN SLOOTEN.
Om ’t hooge plan der Godheid juist te kennen,
Moest men de Godheid nader zijn,
Maar om den voet aan ’t regte pad te wennen,
Behoeft men niets dan mensch te zijn;
Slechts mensch, die van den tijdt èn doel èn wijsheid leerd,
En die als ’t duister is ook God in ’t duister eert.

Wierum
2411. KLAAS PIETERS WOUDA geboren te Wierum den 18 Maart 1749 aldaar overleden 9
September 1826.

Winsum
2421. Hier rust het stoffelijk deel van FENNE KLAASENS VAN MAAR Echtgenoot van JAN
JAKOBS SMIT Geboren den 8 Januarij 1788, Overleden den 10 October 1825.
(vers onleesbaar)
2431. Gedenksteen ter Gedachtenis van D. E. AEILKE CORNELIS VAN HAM in leven landbouwer
te Schilgeham onder Winsum, overleden in het jaar 1826 den 9 Augustus in den ouderdom van 56
jaren en 7 maanden.
In een cirkel: een boom en een huismerk:

Twee kindren stonden bij dit graf,
Terwijl hun vader zonk,
Hun moeder was hun voorgegaan,
Nu bleven zij als wezen staan,
Maar dankende altijd God,
Die hun zulke ouders schonk.

1

Op het kerkhof.

, waaronder 3 klaverbladen, 2. 1.

Wirdum, Zandeweer, ‘t Zandt

Wirdum
244. Ter gedachtenis van JAN HENDR. SISSINGH geb. ... 1771 overleden den 20 Nov. 1814
245. Ter Gedachtenis van MR. ABRAHAM BUNING Laatst Vrederegter in het Kanton Loppersum
overleden op den huize Bolhuis den 16 October 1826 oud bijna 65 jaren.
Wapen, doorsneden, boven: Buning, beneden: een adelaar1.
Hier rust het stoflijk deel
Eens achtbren burgervaders,
Die lang in meenge post
Zocht nut te doen op aard,
In gansch dit oord den naam
Eens wijzen trouwen vaders
Met dankbaarheid verkreeg,
Zo velen hartelijk waard.
Een zaalge rust van ’t aardsch
Moog thans zijn geest genieten,
Terwijl bij vrouw en maag
De tranen zachtkens vlieten.

Zandeweer
246. Ter gedachtenis van den WelEdelen Heer JOHAN DIEDERIK MIGNON in leven Medicinae
Docter alhier, Lid van het College van Geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt te Groningen ...
Echtgenoot van Mejuffrouw HERMINA BOUMAN overleden in 78ste jaar zijns levens op den
laatsten November 1820.
Wapen: een struik op een grasveld met een vogel op den oversten tak.
(vers onleesbaar)

‘t Zandt
2472. Ter gedachtenis van de Eerzame PIETER HARMS VOORWERK Landbouwer op het Zandster
Voorwerk in leven getroud met de Ez. ANJE KLAASEN VENHUIZEN op Zijldijk den 18 den
November 1792 en is overleden den 16den December 1823 in den ouderdom van 68 jaren en 4
maanden nalatende zijne echtgenoote en zes kinderen.
Wapen: (onduidelijk)
T is volbragt, het eeuwig leven
Zien we in ’t schitterend ligt gesteld,
s’ Hemels Eden hebt ge ondsloten,
De dood heeft mij terneer geveld.
Lof en dank zij God gezongen,
Dood nog graf verschrikken meer,
Daar gij ’t onverderflijk leven
Ons verzekerd hebt o Heer.
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Pathuis heeft in zijn kopie van het boek van Feith dit laatste symbool (de adelaar) doorgestreept.
Op het kerkhof.

’t Zandt, Zeerijp, Zuidbroek

2481. Hier ligt begraven ANJE JACOBS Weduwe van LEURT PIETERS in den Heeren ontslapen op
den 12 Augustus 1824 in den ouderdom van 72 jaaren ... maanden en negentien dagen.
(vers onleesbaar)
2491. Hier ligt begraven EGGE EPPES OOSTERHUIS in leven landbouwer te ’t Zandt in den Heere
ontslapen op den 1 November 1824 in den ouderdom van bijna 46 jaren.
Hier onder deze zerk,
Hier rust het koud gebeent,
Een vader die een vrouw
En kinderen beweent,
Door braafheid en door deugd.
(verder onleesbaar)

Zeerijp
250. Ter gedachtenis van de Eerzame LIZABET HARMS BOUKEMA op Eenkema in de Zeerijp in
leven vroeger weduwe van wijlen KORNELIS BERENTS en laatst echtgenoote van NANNO
HARKES COOLMAN, geboren den 26sten Januari 1745 en overleden den 29sten Januarij 1826
verwachtende een zalige opstanding in Christus.
Wapens: rechts: 3 klaverbladen, vergezeld van de letters L. H. B.; links: huismerk:
De wreed’ en onverzoenbre dood
Doet door zijn felle schichten
Den mensch hoe sterk, hoe groot hij zij,
In elken leeftijd zwichten.
Dan baat noch roem noch overvloed,
Gezondheid, kracht, nog deugd, noch moed,
Daar alles wat uit stof bestaat
D’ ontbinding zeker ondergaat.
2511. Ter Gedachtenis van den eerzamen KLAAS ROELES BOUKEMA overleden den 23 Maart
1827 in de Zeerijp medekerkvoogd alhier in den ouderdom van bijna 68 jaren.

Zuidbroek
2521. Ter gedachtenis van EPPO H. HOMMES gebooren den 14 Mei 1766 overleeden den 14 Junij
1824.
Wapen: een tegen een boom klimmend hert.
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Index op familienaam

Zuurdijk
253. Rustplaats van SARA HENDRIKS in leven Echtgenoote van EIJE ROELFS geboren den 16
November 1738, overleden den 4 Julij 1820.
Wapen: 3 klaverbladen, 2. 1.
2541. Gewijd aan de nagedachtenis van AFKE W. SMITH door haren nagebleven echtgenoot
KLAAS JZ. BEUKEMA. Zij werd geb. den 24 Nov. 1793 te Deikum te Wierhuizen, overl. den 2
Junij 1825 op Castor te Zuurdijk. Hij verhuisde met hunne drie zonen en dochter den 27 April 1835
van Castor naar Indiana, eene der vereenigde staten van N. Amerika, en deed hier dezen steen
plaatsen gedurende zijn vrienden bezoek in 1846/7.
255. Ter gedachtenis van KUNNA ROELFS VAN KAMMEN geboren den 4 Augustus 1794.
Overleden den 4 October 1825 in leven Echtgenote van HENDERICUS TORRENGA landgebruiker
te Zuurdijk.
Wapen: 3 kammen, 2. 1.
256. Ter gedachtenis van Eije ROELFS VAN KAMMEN in leven landgebruiker te Zuurdijk geboren
den 28 Mei 1792 overleden den 8 April 1826.
Wapen: 3 kammen, 2. 1.
2572. Ter gedachtenis van JAN ENNES HUIZING in leven landbouwer, Ouderling en Kerckvoogd te
Zuurdijk en assessor van de gemeente Leens, overleden den 22 Augustus 1826 in den ouderdom van
58 jaren en 8 maanden, hebbend zijne nagelaten wedw TRIENTJE JACOBS VONK en zijn eenigen
zoon dezen grafsteen doen leggen.
Dit aardsche ondermaansche leven
Gaat snel gelijk een damp voorbij,
Niets kan hier waar genoegen geven,
Waar Godsdienst onzen gids niet zij.
Die leide ook HUIZING trouw en veilig
Langs zijn gezegend levenspad,
Waarop hem elke pligt was heilig,
Die hij hier te volbrengen had,
Dan thans leeft hij in hooger kringen,
Met eeuwig zalig licht omhuld,
En ziet met al de Hemelingen
Bij God zijn hoop en wensch vervuld.
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