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Indlen 1k, Johannes Joseph Erlch, kom te overlijclen, za1 ik gaarne

de volgende beschlkkiagea gemaakt willen hebbea:

In de Doekumer, Ireeuwarder en Hepkema Courant dient de volgende

advertenti-e geplaatst te worden:

{ p"rr4"1lrmrr is to trp}aatsrr yn cte .iiear rêst rís bêste soan en broer
Johar:. Joseph Erlch, berae to loekum de tsiend.e Ëeptlmber 1914.

liij wirdt to Dockum (?) to hóf brocht.
ïe tekst dient zcveel nogelljk aan de omstendighed.en aangepast te
worden.0mtrent d.e taa] d.ient advies gevraagd te worden aan b1jv.
den ïïeer Kamminga, bij wien da:r evertueel ook de rouwbrieven be-

steld^ kunnen worden. i)eze zítrn in dezelfd.e geest te vervaard.igen.

0p nijn graf dient een eenvoud.ige platte zerk aangebracht te wor-
cenrnet het volgende c-oscirriftl

4 rc rdatumí is te ]rachten ]rr de l{ear rêst {e Johannes Joseph

Eri-qhr berne to loekurn de tsiende Septinber 1)14. Jt-n stoffelijk
onskot 1s h;ir to hbf broch.t. tsid for syn si-ele. Jezus sei tsjin
Lartha:"Ik bin ae ol.,stanning err i-t libben. iïwa 't yn i,'iij leaut,
scil libje, al- is er ek stoarrr. Jeh, f,. - 25 }ï,I.P.
Mocht ik in d.e vreemde begraven worden, d-an zo nogelijk op itet
kerkhof te loekum op papa 's zerk een i.nschriptie aanbrengen.

!e tekst van het bid;rrentje noet in dezelfde geest met de volgen-
d-e toevoegingen:

Jezus sei tsjin ïv1artha, ensf.

ïn kostbere genede is welleln for hjamen, dy 't 3m fronmens d.e êe

o.eas11e.o yngien binne.Dos is 1t in irillige en heilsume gedaehte

for d.e deaden te bidden, det hja fen d.e slnden forlost wirde
nel j* .$r,*. g, 45

0 God, hrataens barrnhertigens einleas is: nim genedigh rís dirumene

gebeden oan;en jow d.e sie] fen i.ís'broer, hwa't Jo d.e belideni-s fe
ilns nanme skonken halrrwe, de forjlffenls fen alle s$nden (rít 'e
nisLirturgi j e ) a..I.P.



Mijn geldelljke bezittingen bestaan uit het bed.rag, bij d.e

boedelscheiding vastgesteld + de opbrengst d.er lolissen, iiet
geldr dat op mijn spaarbankboekjestaat, is van ivioed.er, d.ie bovend.i.en n
nog ge1d. van mij krijgt volgens aantekeni-ngen ín het boekje ( te
vinden in het geldkistje ) À}fe onkosten en seiruld.en dienen hier-
van betaald te worden. Elk der oomzÊggertjes krijgt een Bpaar-
bankboekje raet hond.erd. gulden, over welk geld ze op hun aepttiend.e
jaar mogen beschikken, lit geldt eventueel ook voor degeneno die bij
roÍjn overlijden in Itstatus nascendittzítrn, d.w.z. rretrlracht worden,

Yerd.er \ryel1s ik honderd gulden te sehenken aan rev. lier.:lre v.d. iileiJ
Voorts eenzelfd"e bedrag aan: de Carmelítesgerr .)iL :1ïr; d.e lilind-er-
broeders te -lrac$ten" !e rest dient verdeeld te worden trrssen

Bas, lenl' Carolien en tnn-rs, ini.ien n()odzakelijk, de ei;ceessj-e-
rren.orie la.ten opnaken door den rieurwaard.er, niet d.oor den notarls.

i',ijn <ledlng, schoeisel e.d. is hooflzake$ijk 'b^steuLd voor Bas,

met uitzond.erlng van het zvtazte Ààc, ia; v;;i' la-.rari is. C'u-eri;eas
l-a,at ik aa:r -.-oederover, nat zíj aan de anderen ervan wil geven, bijv.
var Ce gverhenden, eÍrz.

Ie rest a1s volgt te verdelen:

{ sehaatsen.:voor degene, die er hei meegte behoefte aan ireeft.
2 }'ototoestel ! trL;-rls.

3 Egyptische portefeuille: leny

*leren portefeuille: 3as

Pplshorloge: Eduard.

6 S;oinnewiel: T,eny.

7 Soekenkast r:ret boeken: fruus. Alle broers en zusters i{iezen een

boek (van de oudste aft)
I tilarmeren boekensteunenl Carolien.
lVulpeu : Oarolien.

10 L,eesla,np: Leny.

1 1 lelftse vaasl Carclien.
12 lelfts bord^l Truus.
ï J Tinnen koffie.rot : CaroJlen.

1 4Jubileumbord.: Leny.



15 Pljpenstander et7.z. : Ed.uard.,

ï6 DeHtse sehaal I Bas

ïTMakIilmer schaaltje net orr.d-zilveren hengsel : Ëerard
aieuw Carolien.

l9Grote blauwe pot n'et d.eksel : Ed.uard.

20 l\[akkuner bonboastel : Caro]i.en.

21 &ïakkumer moccakopjesl 1 Jan d.e Graaf
2 ,ïim Juten

7 Ànton Jorritsma

4 J.M.Boleij

5 jae. Íerpstra
6F Sierksms

22 }iakkuraer -ci;-oenrekje: Jan d.e Graaf, als d.ankbare herinnerlng aan

onze vriendsehap. Eet boekr Dichtersehap en werkelijkheid,rr is
eveneens vcor heË.

23 Latieke gangklokt êererd.. !e klok za1 nooit verkocht ,nogen wor-
d'ea, daar hij tn dat geval aan de naastverwante Erich- fenilie
komt -!!!l

24 Fiets : Bas

25 B.onde tafelleeslanp: Gerard.
26 Makkuner tegel: Jan $ehutte.
27 zíweren groeate-1 s3rr8-1en aardappellepell lerry
28 lruus
2fl Z,,i-J-veren lepel en vork: Carolien.

10 iTandboekenrekje( geschenk d,er heren offi-cieren aan den lleer v.
Straten bij zljn huwelijk): j,eny

31 Ëouden zegelrlng: Bas

32 Servetring: Gerard;

13 Ets Frnneker: Ed.uard..

J4Goud.en Horlogel Bas.

15 GIas- 1n- lood nrit net Sint Josphr jtduard



Alles voor naver ltoed.er het tijdens haar leven wil afstaan.

Onderling kan natuu-u11jk geruild. worden.

Oorsprcnreli-;k opgenaakt te loclrum i Augs 1943

Yernieuwd. 24 I{"ev 1944

Yrr . g. J.J .Er1ch.


