Het Hof van Else
Grafstenen met opvallende grafpoëzie

Grafstenen bevatten over het algemeen behalve gegevens van de overledene ook een ‘groet of
wens’. Meestal zijn dit standaardteksten, maar soms zijn de teksten ook heel toepasselijk. In het
kader van de dag van de begraafplaats in 2019 hebben de beheerders van de begraafplaats
onderstaande teksten verzameld
Graf A 06 07
Pieter H. Bergsma (echtgenoot van Grietje F. Slot)
Getrouw was hij in ’t aardsche leven
Getrouw in ’t leven voor den Heer!
Hij die zich nooit *zijn Heiland schaamde
Vindt boven nu zijn Heiland weer
(*in de tekst ontbreekt het woord voor)
Graf A 06 08
Grietje F. Slot (echtgenote van Pieter H. Bergsma)
In ’t Leven Christus
Dan is ’t Sterven gewin
Graf B 03 04
Klaas S. Hofstee (echtgenoot van Lamkje D. de Vries)
Hier ligt nu man en vrouw
Van en naast elkander
God weet hoe of het zij
Wat na de dood verandert
Graf B-03-05
Lamkje D. de Vries (echtgenote van Klaas S. Hofstee)
De dood velde mij in ’t Graf
Rukte mij van man en kinderen af
In zorgen was mij levensloop
Mij ziel rust in een zalige hoop
Graf B-03-06
Jelkje K. Hofstee
Als een verwelkte bloem
Lig ik hier nu te neer
Dus vrienden ziet op mij
Maar dient den lieven heer
Graf C-02-09
Jantje W. de Jong (echtgenote van Lenze J. Waldus)
Rust zacht van al uw werk

En smaak het genot der braven
Wij treuren bij uw zerk
In ’t midden van de graven
Graf C-02-10
Lenze J. Waldus (echtgenoot van Jantje W. de Jong)
Hier rust ik naast mijn vrouw
Van ’t aardsche werk ontslagen
Haar dood bracht mij in rouw
Maar ik hoop op blijde dagen
Graf D-02-12
Jacob J. de Hei (echtgenoot Aafje Zeilstra)
’t Zij wij lang of kort
Op aarde hier verbeiden
Voor allen komt de tijd
Wij moeten eenmaal scheiden
Graf D-02-13
Aafje L. Zijlstra (echtgenote Jacob J. de Hei)
Gij allen die hier staat
Om van mijn dood te lezen
Denk dan eer dat gij gaat
Dit zal mijn lot ook wezen’
Graf D-04-02
Abeltje W. Russchen (echtgenote Jakob J Wemer)
Aan man en kroost ontrukt
Slaapt ge*in dit stille oord
Maar in ons aller hart
Leeft gij aanhoudend voort
(in de tekst staan de woorden ge en in aan elkaar)
Graf D-04-03
Jan S. Wemer (echtgenoot van Rensje J. Kastelein)
Hier ligt nu man en vrouw
Gescheiden van elkander
God weet hoe dat het zij
Dat na de dood verandert
Graf D-04-04
Rensje Kastelein (echtgenote van Jan S. Wemer)
De dood velde mij in ’t graf
Rukte mij van man en kinderen af
In zwakheid van mijn levensloop
Mijn ziel rust in een zalige hoop

