Levenloop op Rijm bij 45 jarig huwelijk van Rieks Seine en Rika Seine v Piekeren

Toen Rika nog gewoon van Piekeren was
En met Tante Geertje en ome Bernhard Sterken
Wandelde door de straten
Kwamen ze Hendrikus Seine tegen
En al gauw stonden ze te praten
Dat kwam onze Rieks heel goed van pas
Want hij had al ras gezien
Die Rika was een leuke trien
Vanaf die dag deed hij zijn best voor haar
En met een advocaatje en een pilsje zaten ze daar
Hun verkering was an en Rika had haar man
Maar zo eenvoudig ging het nu ook weer niet
Want toen Rika vertelde dat haar vlam
Een boerenzoon was en uit Nieuwleusen kwam
Stond Pa van Piekeren op en zei , dat geeft ellende
in t verschiet
Maar Rieka en Rieks trokken zich er niets van aan
En Rieks werkte heel hard voortaan
En eindelijk vroeg hij haar ten huwelijk
Pa van Piekeren zei toen , dat gaat niet door
Maar dat vond bij Rieks geen goed gehoor
Na zijn werk ging hij straten maken in de Veerallee
Hier verdiende hij veel centen mee
Rieks had zelfs nog tijd over voor wat anders
Want toen Rika bij de Dokter kwam , ik geloof
Dokter Sanders
Zei hij , je kunt het geloven of niet
Maar er is een kindje in t verschiet
Hier begreep onze Rika niets van
En aan Rieks vroeg ze , hoe kan dat nou man
Vanaf die dag werd hun levenloop een levensren
En iedereen behalve Pa van Piekeren was blij voor
hen
Op 29 Juni 1933 was het dan zover
Een grote bus kwam van heinde en ver
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Het Huwelijk was toen eindelijk bezegeld
Zo zei Rieks dat hebben we weer knap geregeld
Van Oom Berhard kregen ze een fornuis te geef
Maar die was zo lek als een zeef
En hun bovenhuis aan het grote Kerkplein
Leek net een stoomtrein
Drie maand later werd Henk geboren
Dat hebben de buren wel kunnen horen
De levensren werd weer een levensloop
Want heel normaal kwam drie jaar later Joop
Onze Rieks ging heel gestadig door
Henny kwam hier nam hij liefst 13 jaren voor
En na 20 jaar van Huwelijkstrouw
Zonder een ogenblik van berouw
Diende Gerard zich aan
Meer kinderen waren van de baan
Een voor een zijn de kinderen het huis uitgegaan
En allen vonden een goede baan
De kinderen zijn dankbaar voor al die mooie jaren
En hopen hen voor verdriet te besparen
Wij wensen jullie alle voorspoed en geluk
En namens alle kinderen en kleinkinderen
Feliciteren wij jullie beiden hartelijk

