
Ta oanlinken oan: 

PIETER RIJPKEMA 
berne 25 april 1896 in Wikel 

ferstoarn 14 april 1986 yn Boalsert 
·t lêst wenjend op "Eigen Haard" yn 
Balk 

Pieter Rypkema wie troch en troch in 
man fan il älde Gaasterlàn. Berne yn 
Wikel libbe hy jierren lang mei heit en 
mem. 
"Mei sljucht boerewurk wûn hy syn 
brea". Hynsteman op it foarste plak. 
Siedzje en rispje, de rogge snije alle 
1ierren oppenij. Il kommen en gean fan 
de tiden fan it jier. 
Sa trouw as de ierde syn fruchten 
jouwt, sa trouw wie Pieter yn syn wurk 
en yn syn libben, trouw yn syn soarch 
foar heit en mem 

Yn dy trouw fan de ierde seach en wist 
Pieter de Trouwe Hoeder, de Skepper 
fan himel en ierde te finen 
Alle sne1nen wie hy yn tsjèrke stéfêst 
op itselde plak. In oere lang makke hy 
h1msels ré foar de moeting mei de 

Hear yn de Hillige Kommunie. 
Pieter wie godstsjinstich op de älder
wetse manier sa't ek syn llbbenstyl 
wie fan in tiid, soberder en rêstiger as 
ûs dagen. 

Fjirtjen jier wenne hy op "Eigen 
Haard", dat wûnderlik riichje hózen 
làns de Luts, mei letter de drokke we· 
gen nei al dy fiere oarden. 
Pieter wenne op de gouden " Eigen 
Haard"' en hy wie der thûs, thüs ek mei 
de buorlju thós mei de dingen fan elke 
dei, it fêst patroan. 

Syn lêste re,zen oer dy wegen wiene 
nei it Sikenhûs en Blomkamp, fuort 
fan de "eigen oarde en it eigen hûs". 
Op dy reis nei stêd seach syn geestes 
ear:h al in ghm fan de Stêd fan Heit, lis 
Memmehûs, wert hy nou mei heit en 
mem thUs wêze mei 

Foar jimme soarch en oandacht foar 
omke Pieter en foar j1mme belangstel
ling nei syn ferstjerren sizze wy jimme 
fan herten tank. 


