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ABBINK
(ook

ABBENCK, ABBENK, ABBING, ABBYNCK e.d.;
zie ook de collectie UBBINK)

Bijgaande teksten zijn in de loop der jaren door ondergetekende in allerlei archivalia aangetroffen en overgetypt. Zij maken
nu deel uit van het AHA, een digitaal opslagsysteem waarin alle
afschriften op elke ingang worden bewaard. De gegevens zijn
alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van fictieve
standaardnamen en worden voortdurend met nieuwe afschriften
aangevuld. De onderlinge samenhang moet zoals altijd uit de context zelf blijken. De hierbij gepresenteerde collectie Abbink is nr.
92 in deze reeks. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe verschenen delen is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
Symbolen:
# = doorgehaald
√ = renvooi
« » = cursief of onderstreept
cc = afschriftdatum
^ = tussengevoegd
> = veranderd in.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
e-mail: ahadata@zonnet.nl
collectie: Algemeen Historisch Archief (AHA)
Doetinchem, 9 december 2009
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

–

A...:

– Abbinck ~ Hengel:
13-6-1657: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr.
144, sub “Anno 1657.”): Engbert Janssen j.m. Jan Abbincks Sone tot
Hengel / ende Anne Tanckinck nagelatene Wed. van Henrick Tanckinck. in den Baacker Weert onder Steenderen / [getrouwd:] den 13.
Junij [1657] // [cc 1983~1999 tB]
– Abbinck ~ Hengelo:
?-4-1658: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41658, onder het opschrift: “Año 1658. Op Paesschen.”]: / [nummer:]
248. Arent Janssen op [doorgestreept?: Egginck] [^Abbinck] Abbinck ende / 249. Sijn huijs-vrouw Eva. // [cc 1983~1999 tB]
– Abbijnck ~ Hengelo:
25-12-1694: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2512-1694, onder het opschrift: “Op Xhristi dagh.”] / Berent Jansen met
zijn vrou Cunn[e] Alarts op Abbijnck. // [cc 1983~1999 tB]
– Abbink ~ Hengelo:
24-6-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-61716, onder het opschrift: “Op S’ Jan 1716”] / [nummer:] 463. Zijn
Hendersken Teunissen, en Janna Jansen, Moeder en Dogter, wonende
op Abbink, met attestatie van Vorden tot ons overgekomen. // [cc
1983~1999 tB]
– Abbink ~ Hengelo:
?-4-1717: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41717, onder het opschrift: “Op Paschen 1717.”] / [nummer:] 472. Jan
op Abbink. // [cc 1983~1999 tB]
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– Abbink ~ Hengelo:
6-7-1728: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [6-71728, onder het opschrift: “Den 6 jul:”] / [nummer:] 114: Borchert
Henrikz, [op?] Abbink // [cc 1983~1999 tB]

[Ouders:] Alof Abbink, en Everdina Blom. // [cc 7-3-2003/2-112007 tB]

– Adolphus (Alof) Abbink:
10-9-1787: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 138: met Attest van Lathum / Den 10 Sept. gebooren / den 16
dito gedoopt / Jan. / Ouders. Alof Abbink, en Everdien Blom. // [cc
7-3-2003/11-11-2007 tB]
– Adolphus (Aloff) Abbink:
26-2-1789: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 152: Den 26 February geb. / den 1 Maart gedoopt. / Geertruid
/ Ouders. Aloff Abbink, & Everdien Blom. // [cc 7-3-2003/10-112007 tB]

– Adolphus (Alof) Abbink:
26-6-1798: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 257: Den 26 Juny gebooren, / den 1 July gedoopt. / Harmina /
[Ouders:] Alof Abbink, en Everdina Blom. // [cc 4-4-2003/30-102007 tB]
– Adolphus (Alof) Abbink:
1-6-1800: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 282: Den 1 Juny gebooren, / Den 2 dito gedoopt. / Jan
Willem. / [Ouders:] Alof Abbink, & Everdina Blom. // [cc 4-42003/27-10-2007 tB]

– Adolphus (Alof) Abbink:
19-8-1796: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 233: Den 19 Augustus geb. / den 21 dito gedoopt. / Hendrik. /

– Adolphus (Alof) Abbink:
14-7-1817: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 14-7-1817 No 22. /
Heden den veertienden der maand Julij eenduizend achthonderd en
zeventien, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Arent Teunissen oud
Eenenzeventig jaren, van beroep Landbouwer – en Harmen Brouwer
oud eenendertig jaren mede Landbouwer van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
twaalfden der maand Julij des jaars 1817, des morgens ten tien uren,
in het huis No. 34. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van achtenvyftig jaren is overleden Alof Abbink, van beroep dagloner Echtgenoot van Everdiena Bloem. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens de Comparanten.
// [cc 1983~1999 tB]
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– Adolphus (Aloff) Abbink:
11-3-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 162: Den 11 Maart gebooren, / Den 14 dito gedoopt. / Gerret
/ Ouders. Aloff Abbink, en Everdien Blom. // [cc 7-3-2003/9-112007 tB]
– Adolphus (Aloff) Abbink:
25-11-1792: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 194: den 25 November geb. / den 2 December ged. / Janna /
[Ouders:] Aloff Abbink & Everdina Blom. // [cc 7-3-2003/7-11-2007
tB]
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– Adolphus (Alof) Abbink:
3-9-1817: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 3-9-1817 No 28. /
Heden den derden der maand September eenduizend achthonderd en
zeventien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Arent Teunissen oud
eenenzeventig jaren, van beroep Landbouwer – en Harmen Brouwer
oud eenëndertig jaren mede Landbouwer van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tweeden der maand September des jaars 1817, des namiddags ten drie
uren, in het huis No. 34. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
dertig jaren is overleden Jan Abbink, Zonder beroep, Zoon van wylen
Alof Abbink, en Everdiena Bloem. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

Everdina Blom, alhier woonachtig en broeder van den eersten Comparant. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend benevens den eersten Comparant terwyl den tweeden
Comparant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H Abbink / J
Jansen // [cc 1983~1999 tB]

– Adolphus (Alof) Abbink:
26-6-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-6-1823 No 25. /
Heden den Zesentwintigsten der maand Junij een duizend acht
honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Abbink oud vyfentwintig jaren, van beroep arbeider en Jan
Gudden oud vyfentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den vyfentwintigsten der maand Junij des jaars achttien honderd drie
en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 34. binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie entwintig Jaren is overleden Jan Willem Abbink, geboren en woonachtig in deze Gemeente
van beroep arbeider, Zoon van Alof Abbink alhier overleden en van
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Albertus (Bart) Abbink:
18-8-1810: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 377: Den 18 Augustus geb. / den 26 dito gedoopt. / Bart. /
[Ouders:] Evert Abbink, & Janna Versteeg. // [cc 4-4-2003/15-102007 tB]
– Albertus (Bart) Abbink:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
1402), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 43
– Aantal gezinsleden: 7 + 3 + 4 [dit is nr. 5]
– Naam: Bart Abbink
– Geboortejaar: 1812
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 5-3-2004/29-4-2004 tB]
– Albertus Johannes (Albertus Johannes) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
237), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 36
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 5]
– Naam: Albertus Johannes Abbing
– Geboortejaar: 1827
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– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Aleida (Leida) Abbink:
3-4-1786: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 183): Jan Abbink, en Maria Kijvekamp Eheluijden / hare
dogter Leida / geboren den 3. April / gedoopt den 9. dito / Getuijge
was de Vader. // [cc 15-4-2000/2-9-2002 tB]
– Anna: zie sub Johanna [Abbink]
– Antonia (Toontjen) Abbink:
?-4-1747: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 650): [(pasen?) 1747, onder het opschrift: “1747:”] /
Toontjen Abbink / met attest van D. Huijnink v:d:m: te Varssevelt
den 10 xb: [= december] // [cc 1983~1999 tB]
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4, 6, 7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: – / [2:] Numero der
Inschrijving: – / [3:] Numero der Loting: – / [4a:] Naam: Slotboom /
[4b:] Voornaam: Jan / [5:] Geboorteplaats: Doesborg / [6:] Datum
van Geboorte: 18 January 1795 / [7:] Woonplaats: Doesborgh / [8:]
Beroep: Kuiper / [9a:] Voornaam van den Vader: Alexander / [9b:]
Naam van de Moeder: Abbenk / [9c:] Voornaam van de Moeder:
Teuntje / [10:] Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de
Vader overleden is: Kuyper / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft Voldaan / [12:] Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / [13:]
Besluit van den Militieraad: – / [14:] Aanmerkingen: – // [N.B.: deze
ongenummerde inschrijving (tussen nummer 60 en 61) is geheel
doorgestreept; cc 15-12-2000 tB]

– Antonia (Teuntje) Abbenk:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste
gedeelte van de eerste lijst, getiteld: “Litt. B. / 6 Militie-District /
Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register
voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den
Jaare 1815.” // [82 inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van de tweede lijst,
getiteld: “Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente
Doesburg // Model Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. /
Alphabetische Lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen van
de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815.” // [eindigend met
de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van
Doesburg den Tienden April 1815. / E:A: VerHuell” // [ingedeeld in
veertien ongenummerde kolommen met onderverdelingen in kolom

– Antonia (Teuntje) Abbink:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste
gedeelte van de eerste lijst, getiteld: “Litt. B. / 6 Militie-District /
Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register
voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den
Jaare 1815.” // [82 inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van de tweede lijst,
getiteld: “Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente
Doesburg // Model Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. /
Alphabetische Lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen van
de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815.” // [eindigend met
de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van
Doesburg den Tienden April 1815. / E:A: VerHuell” // [ingedeeld in
veertien ongenummerde kolommen met onderverdelingen in kolom
4, 6, 7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: 63 / [2:] Numero der
Inschrijving: 17 / [3:] Numero der Loting: – / [4a:] Naam: [Slootboom>] Slotboom / [4b:] Voornaam: Jan / [5:] Geboorteplaats: Doesburgh / [6:] Datum van Geboorte: 18 Jannuary 1795 / [7:] Woon-
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plaats: Doesburgh / [8:] Beroep: Kuyper / [9a:] Voornaam van den
Vader: Alexander / [9b:] Naam van de Moeder: Abbink / [9c:] Voornaam van de Moeder: Teuntje / [10:] Beroep van den Vader, of de
Moeder, indien de Vader overleden is: Kuiper / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan
heeft: heeft Voldaan / [12:] Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / [13:] Besluit van den Militieraad: – / [14:] Aanmerkingen: –
// [cc 1983~1999 tB]

– Antonia (Teuntje) Abbink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 408): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh”
d.d. 1-1-1830, Nieuw-Archief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Hoger Straat
– Huisnummer: A 83
– Aantal personen: 7 [dit is nr. 7]
– Naam: Teuntje Abbink
– Leeftijd: 61 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: In t Weduwe Huis
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 22-8-2003/28-9-2003 tB]

– Antonia (Teuntjen) Abbink:
20-12-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 20-12-1816 No 52
/ Heden den Twintigsten der maand December achttien honderd en
zestien, des nademiddags om drie uren, zijn voor ons Herman
Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Woolschot
Timmerman oud Zes en veertig jaren, en Gart Hartemink dagloner
oud acht en dertig jaren, nabueren doch geen bloedverwanten beide
in deze Gemeente Buurschap Veninkbrink woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den negentienden der maand December
dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten drie
uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van vyftien jaren is
overleden Evert Jan, Hendrikus Rensink Zoon van Derk Rensink en
van wylen Teuntjen Abbink woonachtig geweest op den Platweerd
in gemelde Buurschap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door de Comparanten met ons is getekend / E J Woolschot / G
Hartemink / Hem Becking // [cc 23-9-2002/23-8-2003 tB]
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– Antonia (Teuntje) Abbing:
21-11-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 21-11-1831 No
97 / Heden den Een en twintigsten der maand November één duizend
acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen /
Jan Slotboom oud Zes en dertig jaren, van beroep kuiper / en Fredrik
Wilhelm Ruhland oud een en dertig jaren, van beroep Schoenmaker /
beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard,
dat op den negentienden der maand November des jaars achttien
honderd een en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 83
Wijk A binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig
Jaren is overleden Teuntje Abbing weduwe van Alexander Slotboom moeder van de eerste comparant geboren te Angerlo den Zeven
en twintigsten July Zeventien honderd acht en Zestig uit wylen de
Ehelieden Jan Abbing en Nolletjen Folgers beiden in Angerlo
voornoemd overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons is onderteekend met de beide Comparanten / J: Slotboom /
F: W: Ruhland / F: Rijpperda // [cc 5-10-2001/11-1-2003 tB]

zeven en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons
Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Toon
Abbink Landbouwer oud Zes en vyftig jaren, en Berend Esselenbroek Schoemaker oud Negen en Zestig jaren, geburen beide in deze
Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den
dertigsten der maand November des jaars achttien honderd zeven en
twintig, des Middags ten een uren, in het huis No. 140 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vyf en Zestig Jaren is overleden
Garrit Jan Asseler, daghuurder, Weduwenaar van Arendina Arentsen,
nalatende vyf Kinderen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend en door voornoemde Comparanten / T
Abbink / B Esselenbrok / De Ambtenaar Voornoemd / J A Luitjes //
[cc 1983~1999 tB]

– Antonius (Teunis) N.N. ~ Abbink:
24-6-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-61716, onder het opschrift: “Op S’ Jan 1716”] / [nummer:] 463. Zijn
Hendersken Teunissen, en Janna Jansen, Moeder en Dogter,
wonende op Abbink, met attestatie van Vorden tot ons overgekomen.
// [cc 1983~1999 tB]
– Antonius (Toon) Abbing:
5-7-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 5-7-1814 No 25 /
In den Jaare agtien hondert en Veertien den Vijfde Julij des smorgens
tien uren is voor ons Vice Burgermeester in Afweezendheid van den
Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden Canton Gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Hendrik Sales Landbouwer oud Vijf en Veertig Jaren en
Cobus Giesbers Landbouwer Oud Vijf en dertig Jaren bij de Woonachtig in deze Gemeente dewelke Ons als Buurlieden Verklaart hebben dat op den Vierde Julij S’avonds Zes uren in het Huis No 64 is
Overleeden Jan Abbing in den ouderdom van Veertig Jaren Eheman
van Hendrina Nieuwenhuis Zoon van Toon Abbing en Jantjen bosch
In de Gemeente Emmerik woonachtig als dagloonders en heeft den
Eene Getuigen met ons de Tegen Woordige acte geteekent na aan
hun daar van voorleezing gedaan was den Eene getuigen Cobus
Giesbers verklaarde niet te konnen schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
– Antonius (Toon) Abbink:
1-12-1827: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 1-12-1827 No 44 /
Heden den eersten der maand December één duizend acht honderd

– Antonius (Toon) Abbink:
14-3-1828: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 14-3-1828 No 9. /
Heden den Veertienden der maand Maart één duizend acht honderd
acht en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons
Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit
Jan Vruwink landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Frerik Arfman
daghuurder oud acht en dertig jaren, geburen beide in deze Gemeente
woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden
der maand Maart des jaars achttien honderd acht en twintig, des
Middags ten twee uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Vyftig Jaren is overleden
Toon Abbink, beroep landbouwer, Eheman van Janna Vrendt,
nalatende zyne Ehevrouw, een Zoon en eene Dochter, benevens een
StiefZoon. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo heb-
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ben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door
ons is onderteekend en door de Comparanten / G J Vruwink / F Arfman / De Ambtenaar Voornoemd / J A Luitjes // [cc 1983~1999 tB]

– Antonius (Toon) Abbink:
12-8-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1335):
– Kind: Toon Abbink
– Geboren: 12-8-1850
– Gedoopt: 22-9-1850
– Vader: Hendrik Jan Abbink
– Moeder: Fijken Kapel
[cc 8-1-2009/8-12-2009 tB]

– Antonius (Toon) Abbink:
8-4-1828: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 8-4-1828 No 10 /
Heden den Achtsten der maand April één duizend acht honderd acht
en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons Jan
Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit
Jan Vruwink landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Willem
Willemsen Veldwachter oud Negen en Veertig jaren, Geburen beide
in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zevenden der maand April des jaars achttien honderd acht en
twintig, des Morgens ten twee uren, in het huis No. [niet ingevuld]
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van byna twee Jaren is
overleden Jan Abbink, zoon van wylen Toon Abbink in leven landbouwer, en van Janna Vrendt bouwvrouw wonende alhier, nalatende
Zyne Moeder en eene Zuster / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend en door den eersten Comparant verklarende de tweede Comparant niet te Kunnen Schryven / G J
Vruwink / De Ambtenaar Voornoemd / J A Luitjes // [cc 1983~1999
tB]
– Antonius (Teunis) Abbink:
11-4-1834: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 326: / 1834 / den 11
April aangenomen / Berendjen Bloemers / Teunis Abbink / Derk
Bloemers // [cc 1983~1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Arnoldus (Arent) Janssen ~ Abbinck:
?-4-1658: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41658, onder het opschrift: “Año 1658. Op Paesschen.”]: / [nummer:]
248. Arent Janssen op [doorgestreept?: Egginck] [^Abbinck] Abbinck ende / 249. Sijn huijs-vrouw Eva. // [cc 1983~1999 tB]
– Bart: zie sub Albertus [Abbink]
– Berendina (Berendjen) Abbink:
?-4-1754: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 768): [(pasen?) 1754, onder het opschrift: “1754:”] /
Berendjen Abbink // [cc 1983~1999 tB]
– Berendina (Berendjen) Abbinks:
29-8-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 9: Den 29 Aug. [1772] gebooren / den 30 dito gedoopt / Aaltjen / Ouders Teunis Kappel en Berendjen Abbinks. // [cc 27-92002/26-11-2007 tB]
– Berendina (Berentjen) Abbinks:
11-3-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 22: den 11 Maart [1775] gebooren / den 12 dito gedoopt / Jan
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/ Ouders Teunis Kappel & Berentjen Abbinks. // [cc 27-9-2002/2611-2007 tB]

avonds ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerret
Banning van beroep Landbouwer, oud Zeven en veertig jaren, en van
Berend Jansen van beroep dagloner oud Zevenendertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard hebben niet te kunnen schryven. // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendjen) Abbinks:
5-12-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 50: Den 5 Dec. [1777] gebooren / den 7 dito gedoopt / Berend
/ Ouders Teunis Kappel & Berendjen Abbinks. // [cc 27-9-2002/2411-2007 tB]
– Berendina (Berentjen) Abbinks:
1-10-1780: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 69: Den 1 October gebooren / den 8 dito gedoopt / Bernadus /
Ouders Teunis Kappel. [#en] en geweezen Berentjen Abbinks. // [cc
27-9-2002/22-11-2007 tB]
– Berendina (Berentjen) Abbink:
16-3-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 58): Jan Hacken, en Berentjen Abbink Eheluijden / hare
dogter Engele / geboren den 16. Maart / gedoopt den 21. dito /
Getuijgen waren de Vader, en Grietjen Abbink. // [cc 6-8-1999/9-92002 tB]

– Berendina (Berendiena) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
283), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 3]
– Naam: Berendiena Abbing
– Geboortejaar: 1788
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]

– Berendina (Berendiena) Abbing:
9-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 9-1-1822 No 1. /
Heden den negenden der maand January een duizend acht honderd
twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Jurjen
Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing van beroep dagloner oud Zeven en veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud
eenënveertig jaren, op Dingsdag den achtsten der maand January, des

– Berendina (Berendiena) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
491), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 6]
– Naam: Berendiena Abbing
– Geboortejaar: 1821
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
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– Berendina (Berendina) Abbink:
20-1-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 20-1-1849 [nummer] 4 / Voor ons Berend Luymes Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie Gelderland, zijn
op heden den twintigsten der maand January des jaars achttien
honderd negen en veertig, verschenen Hendrik Jan Meenks van beroep Wever oud Zevenenveertig jaren en Jannes Zieverink Kleermaker oud drieendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig –
door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk N no 31 te
Gelselaar binnen deze Gemeente, op Vrydag den negentienden der
maand January des jaars achttien honderd negen en veertig, des nademiddags ten Een uren is overleden Berendina Abbink oud negen
maanden, geboren en woonachtig in deze Gemeente, dochter van Jan
Harmen Abbink en Garritjen Hulbers Landlieden alhier woonachtig –
en geen bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend
– met de beide aangevers / H J Meenks / J: Zieverink / Luymes // [cc
11-1-2001/1-10-2001 tB]

– Carolus (Karel) Abbing:
7-7-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 7-7-1824 No 29. /
Heden den Zevenden der maand Julij een duizend acht honderd vier
en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Jurjen Jansen
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing, van beroep arbeider oud negenenveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud drie enveertig
jaren, op Dingsdag den Zesden der maand July, des namiddags ten
vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Karel. / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Banning van beroep
Landbouwer, oud negenenveertig jaren, en van Berend Jansen van
beroep dagloner oud negenendertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard
hebben niet te Kunnen Schryven. / [overdwars in de marge:] Goed
voor vijf en veertig Centen. / Doesborgh den 12 Julij 1824. / No 789
// [cc 1983~1999 tB]

– Bernardus (Berent) Jansen ~ Abbijnck:
25-12-1694: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2512-1694, onder het opschrift: “Op Xhristi dagh.”] / Berent Jansen
met zijn vrou Cunn[e] Alarts op Abbijnck. // [cc 1983~1999 tB]
– Borchardus (Borchert) Henrikz ~ Abbink:
6-7-1728: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [6-71728, onder het opschrift: “Den 6 jul:”] / [nummer:] 114: Borchert
Henrikz, [op?] Abbink // [cc 1983~1999 tB]
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– Carolus (Karel) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
492), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 7]
– Naam: Karel Abbing
– Geboortejaar: 1824
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Carolus (Carel) Abbink:
28-11-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1726):
– Kind: Carel Abbink
– Geboren: 28-11-1855
– Gedoopt: 3-2-1856 in de Herv Gem te Zelhem
– Vader: Jan Gerrit Abbink
– Moeder: [niet ingevuld]
[cc 27-2-2009/8-12-2009 tB]
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– D...:
– Elisabeth (Elizabeth) Abbinks:
16-4-1772: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad
107v, rechterkolom): / 1772. / [na: “den 16 dito [= April] tot
Ledematen aangenomen”] / van Varseveld 2 Meij [uitgeveegd: 17] /
Elizabeth Abbinks // [cc 1983~1999 tB]
– Elisabeth (Elysabert) Abbinks:
6-7-1776: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 35: Den 6 July [1776] gebooren / den 7 dito gedoopt / Aaltjen
/ Ouders Roelof Heytink, en Elysabert (!) Abbinks. // [cc 27-92002/25-11-2007 tB]
– Elisabeth (Elyzabert) Abbinks:
22-1-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 54: Anno 1779. / Den 22 January Gebooren / den 24 dito gedoopt / Fyken / Ouders Roelof Heyting, & Elyzabert (!) Abbinks. //
[cc 27-9-2002/23-11-2007 tB]

– Christina (Christina) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
238), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 36
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 6]
– Naam: Christina Abbing
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]

– Elisabeth (Elsken) Abbink:
14-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 14-11-1811 / Acte
van Overlijden. No 50 / Op heden den veertiende November achtienhondert en Elf des voormiddags om Elf uuren, zijn voor mij J.A.
Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den Burgerlijken staat, erscheenen / Aalbert Mengers Koopman oud Zes & Sestig jaren en Jan Willem IJkkink Bouwman oud Dertig jaren, wonende in Vragener Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart, dat Elsken Abbink Dogter van Jan Abbink Wedr (!) Teunes
Roumaat gewoond hebbende in Vragen[er] aan getuigen niet ver-
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wand is overleden den Dertiende der maand November achttienhondert en Elf in hares Broeders woninge Sub No 46 / Ingevolge deze
verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen
(als kunnende [#de] getuige [#niet] schrijven) met mij hebben
ondertekend. // [cc 1983~1999 tB]
– Engelberta (Engele) Abbink:
?-4-1744: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.):
[(pasen?) 1744, onder het opschrift: “1744:”] / [nummer:] 566:
Engele Abbink. / met attest nae Warnsvelt den 7 jun: 1745. // [cc
1983~1999 tB]
– Engelbertus (Engbert) Abbinck:
13-6-1657: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr.
144, sub “Anno 1657.”): Engbert Janssen j.m. Jan Abbincks Sone
tot Hengel / ende Anne Tanckinck nagelatene Wed. van Henrick
Tanckinck. in den Baacker Weert onder Steenderen / [getrouwd:] den
13. Junij [1657] // [cc 1983~1999 tB]
– Eva (Eva) ~ Abbinck:
?-4-1658: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41658, onder het opschrift: “Año 1658. Op Paesschen.”]: / [nummer:]
248. Arent Janssen op [doorgestreept?: Egginck] [^Abbinck] Abbinck ende / 249. Sijn huijs-vrouw Eva. // [cc 1983~1999 tB]
– Everdina (Everdina) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
239), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 36
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 7]
– Naam: Everdina Abbing
– Geboortejaar: –
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– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Everhardus (Evert) Abbink:
24-11-1774: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 19: Den 24 Novr [1774] gebooren / den 27 dito gedoopt /
Evert / Ouders Hendrik Abbink en Grada Willemijna Vossers. // [cc
27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Everhardus (Evert) Abbink:
28-9-1806: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 346: Den 28 September geb. / den 5 October gedoopt. /
Frederik / [Ouders:] Evert Abbink, en Janna Versteeg. // [cc 4-42003/20-10-2007 tB]
– Everhardus (Evert) Abbink:
31-7-1808: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 361: Den 31 July gebooren, / den 7 Augustus ged. / Grada
Willemiena / [Ouders:] Evert Abbink, & Janna Versteeg. // [cc 4-42003/18-10-2007 tB]
– Everhardus (Evert) Abbink:
18-8-1810: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 377: Den 18 Augustus geb. / den 26 dito gedoopt. / Bart. /
[Ouders:] Evert Abbink, & Janna Versteeg. // [cc 4-4-2003/15-102007 tB]
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– Everhardus (Evert) Abbink:
18-4-1812: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 390: Den 18 April Geboren / Den 26ste Gedoopt / Gerret Jan /
ouders Evert Abbink en Janna Versteeg. // [cc 4-4-2003/10-10-2007 tB]

– Everhardus (Evert) Abbing:
7-7-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 7-7-1824 No 29. /
Heden den Zevenden der maand Julij een duizend acht honderd vier
en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Jurjen Jansen
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing, van beroep arbeider oud negenenveertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud drie
enveertig jaren, op Dingsdag den Zesden der maand July, des
namiddags ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Karel. / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit
Banning van beroep Landbouwer, oud negenenveertig jaren, en van
Berend Jansen van beroep dagloner oud negenendertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard hebben niet te Kunnen Schryven. / [overdwars in de
marge:] Goed voor vijf en veertig Centen. / Doesborgh den 12 Julij
1824. / No 789 // [cc 1983~1999 tB]

– Everhardus (Evert) Abbink:
26-12-1813: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 410: 1813 Den 26 December geboren / 1814 Den 23 January
gedoopt / Anna / ouders Evert Abbink en Janna Versteeg // [cc 4-42003/30-9-2007 tB]
– Everhardus (Evert) Abbing:
9-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 9-1-1822 No 1. / Heden den negenden der maand January een duizend acht honderd twee
en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Jurjen Jansen
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing van beroep dagloner oud Zeven en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud eenënveertig jaren, op Dingsdag den achtsten der maand January, des avonds
ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerret Banning van beroep Landbouwer, oud Zeven en veertig jaren, en van Berend Jansen van beroep dagloner oud Zevenendertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard hebben niet te kunnen schryven. // [cc 1983~1999 tB]
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– Everhardus (Evert) Abbing:
27-5-1828: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-5-1828 No 7. /
Heden den Zevenentwintigsten der maand Mei één duizend acht
honderd acht en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
Theodorus Smidts, oud negenendertig jaren, van beroep arbeider – en
Evert Abbing oud Vierenvyftig jaren, van beroep arbeider beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
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den Zes entwintigsten der maand Mei des jaars achttien honderd acht
en twintig, des namiddags ten vyf uren, in het huis No. [niet
ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier maanden
en vyfentwintig dagen is overleden Peter Smids, geboren en woonachtig in deze Gemeente Zonder beroep, Zoontje van den eersten
Comparant en des Zelfs Huisvrouw Rosa Hegeman. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend hebbende de
bovengenoemde Comparanten Verklaard niet te Kunnen Schryven. /
J Jansen // [cc 3-5- 2002/14-9-2003 tB]

– Everhardus (Evert) Abbing:
31-12-1837 / geboren 1774 (geregistreerd in de periode 1827-1837;
AHA-volgnr. 486), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr.
388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 1]
– Naam: Evert Abbing
– Geboortejaar: 1774
– Beroep: Arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]

– Everhardus (Evert) Abbing:
8-1-1829: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 8-1-1829 No 2. /
Heden den Achtsten der maand January één duizend acht honderd
negen en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
Theodorus Smits oud Veertig jaren, van beroep arbeider – en Evert
Abbing oud vyfenvyftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zevenden der maand January des jaars achttien honderd negen en
twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 65 binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] des eersten Comparants Huisvrouw Rosa Hegeman oud Een endertig Jaren is bevallen
van een aan ons levenloos vertoond kind van het Vrouwelyk geslagt.
/ Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de bovengenoemde Comparanten verklaard
niet te kunnen Schryven. / J Jansen // [cc 3-5-2002/8-10-2005 tB]

– Fredericus (Frederik) Abbink:
28-9-1806: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 346: Den 28 September geb. / den 5 October gedoopt. /
Frederik / [Ouders:] Evert Abbink, en Janna Versteeg. // [cc 4-42003/20-10-2007 tB]
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– Fredericus (Frederiks) Abbink:
31-12-1837 / geboren 1805 (geregistreerd in de periode 1827-1837;
AHA-volgnr. 1146), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr.
388):
– Huisnummer (tweede serie): 19
– Aantal gezinsleden: 6 + 8 [dit is nr. 5]
– Naam: Frederiks (!) Abbink
– Geboortejaar: 1805
– Beroep: Knecht
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
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– Geertruida (Getruijt) Abbink:
10-4-1775: RBS 1411.3 (lidmaten N.H. kerk Ruurlo [contraboek
1772-1851], AHA-volgnr. 77): Getruijt Abbink op denselven tijd
[sc.: 10-4-1775] als Lidmaet ingekomen met attestatie van Rekken. //
[cc 1983~1999 tB]
– Geertruida (Geertruid) Abbink:
26-2-1789: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 152: Den 26 February geb. / den 1 Maart gedoopt. /
Geertruid / Ouders. Aloff Abbink, & Everdien Blom. // [cc 7-32003/10-11-2007 tB]
– Gerharda (Greetjen) Abbink:
?-4-1734: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.):
[(pasen?) 1734, onder het opschrift: “1734”] / [nummer:] 278.
Greetjen Abbink / met attest nae Ruirlo den 23 xb: [= december]
1738. // [cc 1983~1999 tB]
– Gerharda (Grietjen) Abbink:
16-3-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 58): Jan Hacken, en Berentjen Abbink Eheluijden / hare
dogter Engele / geboren den 16. Maart / gedoopt den 21. dito /
Getuijgen waren de Vader, en Grietjen Abbink. // [cc 6-8-1999/9-92002 tB]
– Gerharda (Grada) Abbink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1570): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 336
– Aantal personen: 12 [dit is nr. 12]
– Naam: Grada Abbink
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– Leeftijd: 20 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Werkbode
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 3-10-2003/29-11-2003 tB]
– Gerharda (Grada) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
284), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 4]
– Naam: Grada Abbing
– Geboortejaar: 1807
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Gerharda (Gerretje) Abbink:
27-10-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1649):
– Kind: Gerretje Abbink
– Geboren: 27-10-1854
– Gedoopt: 26-11-1854
– Vader: Derk Jan Abbink
– Moeder: Berendina Vrieze
[cc 20-2-2009/8-12-2009 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – ABBINK in het Algemeen Historisch Archief – pag. 29

– Gerharda (Gerritje) Abbink:
7-6-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2190):
– Kind: Hendrika Geertruida Jolink
– Geboren: 7-6-1861
– Gedoopt: 28-7-1861
– Vader: Derk Jolink
– Moeder: Gerritje Abbink
[cc 13-3-2009/1-12-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Abbink:
2-1-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2511):
– Kind: Jacob Jolink
– Geboren: 2-1-1865
– Gedoopt: 26-2-1865
– Vader: Derk Jolink
– Moeder: Gerritje Abbink
[cc 22-4-2009/4-11-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemiena) Abbink:
31-7-1808: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 361: Den 31 July gebooren, / den 7 Augustus ged. / Grada
Willemiena / [Ouders:] Evert Abbink, & Janna Versteeg. // [cc 4-42003/18-10-2007 tB]
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– Vader: Hendrik Jan Kuipery
– Moeder: Grada Willemina Abbink
[cc 3-10-2008/8-12-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Abbink:
1-5-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 282):
– Kind: Aalbert Kupery
– Geboren: 1-5-1836
– Gedoopt: 8-5-1836
– Vader: Hendrik Jan Kupery
– Moeder: Grada Willemina Abbink
[cc 9-10-2008/8-12-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
287), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 7]
– Naam: Grada Willemina Abbing
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]

– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Abbink:
14-5-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 83):
– Kind: Hendrik Willem Kuipery
– Geboren: 14-5-1833
– Gedoopt: 2-6-1833

– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Abbink:
21-8-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 449):
– Kind: Herman Kuipery
– Geboren: 21-8-1838
– Gedoopt: 9-9-1838
– Vader: Hendrik Jan Kuipery
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– Moeder: Grada Willemina Abbink
[cc 5-11-2008/8-12-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Abbink:
13-2-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 630):
– Kind: Hendrik Jan Kuipery
– Geboren: 13-2-1841
– Gedoopt: 14-3-1841
– Vader: Hendrik Jan Kuipery
– Moeder: Grada Willemina Abbink
[cc 7-11-2008/8-12-2009 tB]
– Gerhardus (Gerret) Abbink:
9-11-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 49: 1777. / Den 9 November gebooren / den 16 dito gedoopt /
Gerret / Ouders Hendrik Abbink & Grada Vossers. // [cc 27-92002/24-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Abbink:
28-10-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 65: Den 28 October [1779] gebooren / den 31 dito gedoopt /
Gerret / Ouders Hendrik Abbink. en Grada Vossers // [cc 27-92002/22-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Abbink:
11-3-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 162: Den 11 Maart gebooren, / Den 14 dito gedoopt. / Gerret
/ Ouders. Aloff Abbink, en Everdien Blom. // [cc 7-3-2003/9-112007 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Abbing:
17-8-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 17-8-1827 No 22. /
Heden den Zeventienden der maand Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Berend Teunissen oud Acht en Veertig jaren, van beroep dagloner – en
Gerrit Abbing oud Zeven en veertig jaren, van beroep arbeider beide
in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zestienden der maand Augustus des jaars achttien honderd zeven
en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 42 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Eenenvyftig Jaren en vier maanden
is overleden Berendje Teunissen, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep, Zuster van den eersten Comparant en Dochter van Arend Teunissen en Christina Engelen, in leven Ehelieden
beiden alhier overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens den eersten Comparant hebbende den tweeden Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
B Teunissen / J Jansen // [cc 22-3-2002/19-9-2002 tB]
– Gerhardus (Gerret) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
281), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 1]
– Naam: Gerret Abbing
– Geboortejaar: 1779
– Beroep: Arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): overleden
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
490), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 5]
– Naam: Gerret Abbing
– Geboortejaar: 1819
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]

zestien, des Morgens ten [Vieren?] uren, binnen deze Gemeente in
den ouderdom van vier weken [#jaren] is overleden Hendrik Abbink
een zoontje van Gart Hendrik Abbink en van Hendrika Heusinkveld Ehelieden, in gemelde Buurschap Halle woonende woonachtig
geweest ten Huyze van zyn ouders / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo
den eersten verklaard heeft niet te Kunnen schryven. // [cc 1983~
1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
518), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 66
– Aantal gezinsleden: 23 [dit is nr. 21]
– Naam: Gerrit Abbing
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 9 Ziel[en]
[cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]

– Gerhardus Johannes (G: Jan) Abbing:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de
gedrukte inventaris omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?);
lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen
zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste
aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 146. G: Jan Abbing // [cc 23-32001/9-6-2001 tB]

– Gerhardus Hendricus (Gart Hendrik) Abbink:
4-5-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem d.d. 4-5-1816 No 25
/ Heden den Vierden der maand May achttien honderd en zestien, des
Middags om twaalf uren, zijn voor ons Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem,
Provintie Gelderland, verschenen Harmen(?) Wassink Landbouwer
oud acht en twintig jaren, en Joost Wassink Landbouwer oud acht en
twintig jaren, nabueren van den overledenen beide in deze Gemeente
in de Buurschap Halle woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den derden der maand May dezes jaars achttienhonderd en
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– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Abbink:
28-11-1811 (nr. 146): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr.
1400, in de gedrukte inventaris van P. Scherft (1950) omschreven als
“Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1-499, ten
behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1
omslag. / N.B.: Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van den
eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q.
eigenaar.” // Ik ondergeschreevene bekenne het Huijs dat ik bewoont
Zijnde No 146 in huur doet S Jaarlijks Eene Somma Van Vijfentwintig Guldens En toe be hoort aan den Eijgenaar Thomas Coenraat /
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doesborgh den 28sten November 1811 / Gerret Jan Abbink / [in een
ander handschrift:] Getrout // [cc 13-6-2003/16-8-2003 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Abbink:
27-12-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 252):
– Kind: Willemina Abbink
– Geboren: 27-12-1835
– Gedoopt: 31-1-1836
– Vader: Gerrit Jan Abbink
– Moeder: Gerritjen Tieleman
[cc 9-10-2008/8-12-2009 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Abbink:
18-4-1812: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 390: Den 18 April Geboren / Den 26ste Gedoopt / Gerret Jan
/ ouders Evert Abbink en Janna Versteeg. // [cc 4-4-2003/10-102007 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Abbink:
3-2-1826: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 3-2-1826 No 11. /
Heden den Derden der maand February één duizend acht honderd zes
en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons Jan
Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Jannes
[of Jannis?] Pellenbarg oud een en Zestig jaren, Landbouwer en
Reinder Langenbarg oud Negen en Veertig jaren, Landbouwer
geburen beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den tweeden der maand February des jaars achttien
honderd zes en twintig, des Morgens ten Zeven uren, in het huis No.
67 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is
overleden Garrit Jan Abbink, Daghuurder, Eheman van Berentjen
Kamperman, nalatende Zyne Ehevrouw en een Zoon / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de
Comparanten / j pellenbarg / R langen barg / De ambtenaar
voornoemd / J A Luitjes // [cc 1983~1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
488), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 3]
– Naam: Gerret Jan Abbing
– Geboortejaar: 1813
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Gesina (Geesken) Abbink:
?-4-1731: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.):
[(pasen?) 1731, onder het opschrift: “Anno 1731:”] / [nummer:] 203.
Geesken Abbink // [cc 1983~1999 tB]
– Hendrica (Hendersken) Teunissen ~ Abbink:
24-6-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-61716, onder het opschrift: “Op S’ Jan 1716”] / [nummer:] 463. Zijn
Hendersken Teunissen, en Janna Jansen, Moeder en Dogter,
wonende op Abbink, met attestatie van Vorden tot ons overgekomen.
// [cc 1983~1999 tB]
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– Hendrica (Henders) Abbink:
?-4-1749: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 696): [(pasen?) 1749, onder het opschrift: “1749:”] / Henders Abbink / met attest na Vorden d. 21 [of 20?] Maert 1757. // [cc
1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
7-10-1794: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 160): / 7-10-1794. / Willem Broekman, en Henders Abbink /
haren Soon Evert / geboren den 7. oct. / gedoopt den 10. dito /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
1-2-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 7): / 1-2-1791. / Willem Broekman, en Henders Abbink /
haren Soon Garrit / geboren den 1. Febr. / gedoopt den 6. dito /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
29-3-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 209): / 29-3-1796. / Jan Meenink, en Henders Abbink /
haren Soon Hendrik / geboren den 29. Maart / gedoopt den 3. April /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
23-9-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 78): / 23-9-1792. / Willem Broekman, en Henders Abbink /
hare dogter Willemina / geboren den 23. Sept. / gedoopt den 30. dito
/ Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
28-11-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 245): / 28-11-1796. / Willem Broekman, en Henders Abbink
/ haren Soon Hendricus / geboren den 28. Nov. / gedoopt den 4. Dec:
/ Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
14-11-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 83): / 14-11-1792. / Jan Meenink, en Henders Abbink /
haren Soon Hendrik / geboren den 14. Nov. / gedoopt den 18. dito /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
25-3-1797: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 262): / 25-3-1797. / Jan Meenink, en Henders Abbink /
haren Soon Reint / geboren den 25. Maart / gedoopt den 26. dito /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
2-12-1793: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 132): / 2-12-1793. / Jan Meenink, en Henders Abbink /
haren Soon Reint / geboren den 2. Dec. / gedoopt den 8. dito /
Getuijge de Vader. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Henders) Abbink:
13-11-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 327): / 13-11-1798. / Willem Broekman, en Henders Abbink
/ haren D Garritjen / geb. d. 13. Nov. / ged. d 18 dito / get. de Vader.
// [cc 1983~1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Abbink:
28-4-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 28-4-1817
No. 30. / Op heden den Acht en Twintigsten April agttien honderd en
Zeventien, des voormiddags ten tien uren, compareerden voor Ons
Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan
Ferdinant oud Een en vyftig Jaren, Aanspreker en Louis Henry
Streng oud Zeven en veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur wonende beide te Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Willemina Ro~hring geboren te wageningen en dochter van Hendrik Rohring geboren te Reden by Bookhold en Hendrina Abbink geboren te
Bennekom beide ten natemelden Sterfhuize woonachtig op den Zeven en Twintigsten April dezes Jaars des namiddags ten drie Uren in
den ouderdom van Twee Dagen aan de Hoogstraat dezer Stad La A
No 129 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc
1983~1999 tB]

129 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. / M.A. van
Ommeren / Jacob Van Dulken / B Van Wyk // [cc 16-10-2000/15-72001 tB]

– Hendrica (Henderina) Abbing:
25-4-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 25-4-1821
No. 14 / Op heden den Vijf en Twintigste April agttien honderd een
en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde voor Ons Mr
Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacob
van Dulken oud Zes en Veertig Jaren, Tabakker / en Brand van Wijk
oud Twee en Vijftig Jaren, Winkelier wonende beide te Wageningen
/ welke ons hebben verklaard, dat Henderina Abbing, Geboren te
Bennekom Huis vrouw van Hendrik Roeding, dochter van Dirk Abbing geboren te Ligtenvoorde en overleden te Renkum en Willemina
van de Poll, geboren te Renkum, en overleden alhier op den Vier en
twintigsten April dezes Jaars, s’morgens om vier uren in den ouderdom van Acht en Dertig Jaren op de Hoogstraat dezer Stad La A No
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendrica (Hendrina) Abbing:
5-11-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 5-11-1821
No. 43. / Op heden den Vyfden November des jaars agttien honderd
een en twintig, des namiddags ten een uren, compareerde voor Ons
Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan
Ferdinant oud Vier en Vijftig Jaren, aanspreker / en Jan Slotboom
oud Vier en Dertig Jaren, Smit beide wonende te Wageningen /
welke ons hebben verklaard, dat Doris Roering geboren te Wageningen, Zoon van Hendrik Roering geboren te Rheden by Boekelo,
en Wonende te Wageningen, en Hendrina Abbing geboren te Bennekom e[n] overlede[n] te Wageningen, op den Vierden November ’s
avonds om tien Uuren op den Hoogstraat la A. No 129 in den ouderdom van Zes jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is
geteekend. / M.A. van Ommeren / Jan Ferdinant / j Slotboom // [cc 42-2002/7-3-2002 tB]
– Hendrica (Hendrika) Abbink:
24-11-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 467):
– Kind: Evert Jan Eversen
– Geboren: 24-11-1838
– Gedoopt: 9-12-1838
– Vader: Berend Eversen
– Moeder: Hendrika Abbink
[cc 5-11-2008/8-12-2009 tB]
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– Hendricus (Henrik) N.N. ~ Abbink:
6-7-1728: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [6-71728, onder het opschrift: “Den 6 jul:”] / [nummer:] 114: Borchert
Henrikz, [op?] Abbink // [cc 1983~1999 tB]

Gerret / Ouders Hendrik Abbink. en Grada Vossers // [cc 27-92002/22-11-2007 tB]

– Hendricus (Hendrik) Abbink:
10-4-1729: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [10-41729, onder het opschrift: “Anno 1729: Den 10 April:”] / [nummer:]
144: Hendrik Abbink. / met attest: na Vorst d. 17. Dec: 1756. // [cc
1983~1999 tB]
– Hendricus (2x) (Hendrik/Hendrikus) Abbink:
2-5-1773: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 12: Den 2 May [1773] gebooren / dito gedoopt / Hendrikus /
Ouders Hendrik Abbink en Gerharda Willemina Vossers. // [cc 279-2002/26-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
24-11-1774: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 19: Den 24 Novr [1774] gebooren / den 27 dito gedoopt /
Evert / Ouders Hendrik Abbink en Grada Willemijna Vossers. // [cc
27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
9-11-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 49: 1777. / Den 9 November gebooren / den 16 dito gedoopt /
Gerret / Ouders Hendrik Abbink & Grada Vossers. // [cc 27-92002/24-11-2007 tB]

– Hendricus (Hendrik) Abbink:
28-10-1782: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 90: Den 28 October Gebooren / Den 3 November gedoopt /
Harmyn / Ouders Hendrik Abbink en Grada Vossers. // [cc 7-32003/16-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
3-11-1784: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 109: Den 3 Nov. gebooren / Den 7 dito gedoopt / Reyntjen /
Ouders. Hendrik Abbink & Grada Vossers. // [cc 7-3-2003/14-112007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
10-11-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 171: Den 10 November geb. / den 14 dito gedoopt. / Jan. /
[Ouders:] Hendrik Abbink, & Grada Vossers. // [cc 7-3-2003/9-112007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
19-8-1796: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 233: Den 19 Augustus geb. / den 21 dito gedoopt. / Hendrik.
/ [Ouders:] Alof Abbink, en Everdina Blom. // [cc 7-3-2003/2-112007 tB]

– Hendricus (Hendrik) Abbink:
28-10-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 65: Den 28 October [1779] gebooren / den 31 dito gedoopt /

– Hendricus (Hendrik) Abbink:
4-5-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem d.d. 4-5-1816 No 25
/ Heden den Vierden der maand May achttien honderd en zestien, des
Middags om twaalf uren, zijn voor ons Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem,
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Provintie Gelderland, verschenen Harmen(?) Wassink Landbouwer
oud acht en twintig jaren, en Joost Wassink Landbouwer oud acht en
twintig jaren, nabueren van den overledenen beide in deze Gemeente
in de Buurschap Halle woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den derden der maand May dezes jaars achttienhonderd en
zestien, des Morgens ten [Vieren?] uren, binnen deze Gemeente in
den ouderdom van vier weken [#jaren] is overleden Hendrik Abbink
een zoontje van Gart Hendrik Abbink en van Hendrika Heusinkveld
Ehelieden, in gemelde Buurschap Halle woonende woonachtig geweest ten Huyze van zyn ouders / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo den
eersten verklaard heeft niet te Kunnen schryven. // [cc 1983~1999 tB]

comparanten is onderteekend / H Abbenk / W Remmelink / S
Horsting // [cc 20- 9-2002/3-4-2006 tB]

– Hendricus (Hendrikus) Abbink:
15-5-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 15-5-1820
No 17 / Heden den vijftienden der maand mei een duizend acht
honderd en twintig, des voorde middags om negen uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrikus Abbink landbouwer oud vijftig jaren, en Willem
Remmelink assessor dezer gemeente oud dertig jaren, beide in de
Buurschap Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand mei 1820 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 62 binnen dit Ambt, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Harmina Buenk
weduwe van Hendrik Jan Remmelink en huisvrouw van Berend
Dimmendal Landbouwer in opgemelde buurtschap woonachtig. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendricus (Hendrikus) Abbenk:
7-11-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 7-11-1820
No 31 / Heden den zevenden der maand november een duizend acht
honderd en twintig, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrikus Abbenk landbouwer oud vijftig jaren, en Hendrik
Willem Teerink landbouwer oud vier en dertig jaren, beide in de
Buurschap Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den zevenden der maand november 1820 des
morgens ten drie uren, in het huis No. 58 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en tachtig Jaren is overleden Derk Jan Remmelink
landbouwer eheman van Hendrika Termaat, Zoon van wijlen de
ehelieden Gerrit Remmelink en Jenneken Berkelder; zijnde geboren
den een en twintigsten September van den Jare Zeventienhonderd
negen en dertig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons, benevens door comparanten is onderteekend. / h Abbenk /
hendrik willem teerink / S Horsting // [cc 17-4-2003/12-4-2006 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
20-8-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 20-8-1821 No 12. /
Heden den twintigsten der maand Augustus een duizend achthonderd
één en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Derk
Gudden oud achtentwintig jaren, van beroep Landbouwer – en
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de in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den achttienden der maand augustus des jaars achttien honderd
één en twintig, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 33 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vierentwintig Jaren en vyf
maanden is overleden Johannes Wilhelmus Kraaivanger, geboren en
woonachtig in deze Gemeente, van beroep arbeider, Zoon van wylen
Frederik Kraaivanger en wijlen Johanna Bartels. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve na voorlezing, door ons is onderteekend benevens
den tweeden Comparant, hebbende den eersten Comparant verklaard
niet te kunnen Schryven. / H Abbink / J Jansen // [cc 1983~1999 tB]

den tweeden Comparant hebbende den eersten Comparant verklaard
niet te Kunnen Schrijven / H Abbink / J Jansen // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Abbink:
13-9-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 13-9-1821 No 14 /
Heden den dertienden der maand September een duizend
achthonderd één en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
/ Derk Gudden oud achtëntwintig jaren, van beroep Landbouwer – en
Hendrik Abbink oud vyf en twintig jaren, van beroep dagloner /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den twaalfden der maand September des jaars achttien
honderd één en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No.
33. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tachtig Jaren en Zes
maanden is overleden Hendrik Gudden, geboren te Beek by
s’Heerenberg van beroep Landbouwer, Echtgenoot van Johanna
Rensing en vader van den eersten Comparant. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve na voorlezing, door ons is onderteekend benevens
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– Hendricus (Hendrik) Abbink:
26-6-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-6-1823 No 25. /
Heden den Zesentwintigsten der maand Junij een duizend acht
honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Abbink oud vyfentwintig jaren, van beroep arbeider en Jan
Gudden oud vyfentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den vyfentwintigsten der maand Junij des jaars achttien honderd drie
en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 34. binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie entwintig Jaren is overleden Jan Willem Abbink, geboren en woonachtig in deze Gemeente
van beroep arbeider, Zoon van Alof Abbink alhier overleden en van
Everdina Blom, alhier woonachtig en broeder van den eersten Comparant. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend benevens den eersten Comparant terwyl den tweeden
Comparant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H Abbink / J
Jansen // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
12-5-1826: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 12-5-1826 No 31 /
Heden den Twaalfden der maand Mei één duizend acht honderd zes
en twintig, des Voordemiddags om negen uren, zijn voor ons Jan
Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Abbink, Daghuurder oud Vijf en twintig jaren, en Lammert
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – ABBINK in het Algemeen Historisch Archief – pag. 47

J.H.G. te Boekhorst – ABBINK in het Algemeen Historisch Archief – pag. 48

Roeterink, boere knecht oud Vier en twintig jaren, Geburen beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Elfden der maand Mei des jaars achttien honderd zes en twintig,
des morgens ten Zes uren, in het huis No. 170 binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van ruim Zes Weken is overleden Toon Arfman,
Zoon van Garrit Jan Arfman en van Teuntjen Wissink, Daghuurders.
/ Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten / H Abbink / L Roetrink / De
ambtenaar voornoemd / J A Luitjes // [cc 1983~1999 tB]

gen / G J Lucassen / h Abbenk / h W teerink / S Horsting // [cc
1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Abbenk:
28-2-1828: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 28-2-1828 No 13 /
Heden den Acht en twintigsten der maand februarij één duizend acht
honderd acht en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons
Steven Horsting Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Gerrit Jan Lucassen dagloner oud negen en twintig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van
geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw Aaltjen Jansen oud
negen en twintig jaren, op donderdag den acht en twintigsten der
maand februarij dezes jaars, des morgens ten drie uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Antonij / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Abbenk Landbouwer, oud vijf en vijftig jaren, en van Hendrik Willem Teerink Landbouwer oud veertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen
te zijn, wij hebben onderteekend benevens den comparant en getui-
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– Hendricus (Hendrik) Abbink:
18-11-1829: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 18-11-1829 No 33
/ Heden den Achttienden der maand November één duizend acht
honderd negen en twintig, des Voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen
Harmen Menkhorst beroep Landbouwer oud vier en Zestig jaren, en
Albert Jansen beroep boerwerker oud negen en twintig jaren,
geburen, niet verwandt beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand November
des jaars achttien honderd negen en twintig, des avonds ten Elf uren,
in het huis No. 155 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier
en Zeventig Jaren is overleden Berentjen Pellenbarg, daghuurster,
Weduwe van wylen Hendrik Abbink in leven daghuurder / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend
benevens den tweeden Comparant verklarende de eerste Comparant
niet te Kunnen Schryven / A Jansen / De Ambtenaar Voornoemd / J
A Luitjes // [cc 5-4-2002/7-8-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Abbink:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
234), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 36
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 2]
– Naam: Hendrik Abbink
– Geboortejaar: 1796
– Beroep: arbeider
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– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Abbink:
6-11-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 41): Jan Abbink, en Maria Kijvekamp Eheluijden / haren
Soon Hendrik Jan / geboren den 6. Nov: / gedoopt den 10. dito /
Getuijge was de Vader. // [cc 6-8- 1999/12-9-2002 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Abbink:
12-8-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1335):
– Kind: Toon Abbink
– Geboren: 12-8-1850
– Gedoopt: 22-9-1850
– Vader: Hendrik Jan Abbink
– Moeder: Fijken Kapel
[cc 8-1-2009/8-12-2009 tB]
– Henrikz [Hendriks] ~ Abbink:
6-7-1728: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [6-71728, onder het opschrift: “Den 6 jul:”] / [nummer:] 114: Borchert
Henrikz, [op?] Abbink // [cc 1983~1999 tB]
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meente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den
Vyftienden der maand January achttien honderd vijf en zeventig, des
nachts ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 206 in Ysselhunten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar
en tien maanden Johannes Abbink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Harmanus Abbink,
Kleermaker, en van Antje Elsink, Zonder beroep, echtelieden,
wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met
de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmijna) Abbink:
22-10-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 29: Den 22 October [1775] Gebooren / den 29 dito gedoopt /
Gerret / Ouders Jan Brink Volgers en Harmijna Abbink // [cc 27-92002/25-11-2007 tB]
– Hermina (Harmyna) Abbinks:
16-5-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 43: Den 16 May [1777] gebooren / den 19 dito gedoopt /
Janna / Ouders Jan Brink Volgers en Harmyna Abbinks // [cc 27-92002/24-11-2007 tB]

– Hermanus (Harmanus) Abbink:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No.
8 / Heden den Vyftienden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Wilhelmus Knuvers van
beroep Bakker oud negen en veertig jaren, en Hendrik Dinkelo van
beroep Schoenmaker oud negen en twintig jaren, beide in deze Ge-

– Hermina (Harmyn) Abbinks:
2-8-1781: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 78: Den 2 Aug. gebooren / den 5 dito gedoopt / Nol / Ouders
Jan Brink Volkers. en Harmyn Abbinks. // [cc 27-9-2002/17-112007 tB]
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– Hermina (Harmyn) Abbink:
28-10-1782: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 90: Den 28 October Gebooren / Den 3 November gedoopt /
Harmyn / Ouders Hendrik Abbink en Grada Vossers. // [cc 7-32003/16-11-2007 tB]

Doesborgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Petrus Paulus
Mintjes oud vierendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Dingsdag
den Achtentwintigsten der maand Julij dezes jaars, des morgens ten
half zeven uren, ten Zijnen huize, is geboren, een kind, van het
mannelijk geslacht, uit Hermina Hendrica Abbink Zyne huisvrouw,
zonder beroep, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Petrus
/ Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Petrus Mintjes oud vieren zestig jaren, van beroep schoenmaker en
van Christiaan Hendrik Mellée oud een en vyftig jaren, van beroep
hoofdagent van politie beide wonende binnen deze Gemeente, als
Getuigen, welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers
ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den
Comparant en de getuigen. / P P Mintjes / P Mintjes / C H Mellee /
M. van ’t Haaff // [cc 27-10-2006 (microfiche) / 5-9-2007 tB]

– Hermina (Harmina) Abbink:
26-6-1798: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 257: Den 26 Juny gebooren, / den 1 July gedoopt. / Harmina
/ [Ouders:] Alof Abbink, en Everdina Blom. // [cc 4-4-2003/30-102007 tB]
– Hermina (Harmina) Abbink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 630): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh”
d.d. 1-1- 1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Here Straat
– Huisnummer: A 138
– Aantal personen: 3 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 2]
– Naam: Harmina Abbink
– Leeftijd: 47 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 29-8-2003/8-10-2003 tB]
– Hermina Hendrica (Hermina Hendrica) Abbink:
28-7-1874: Geboortenregister gemeente Doesburg, 28-7-1874 No. 87.
/ Op heden den Achtentwintigsten der maand Julij een duizend acht
honderd vier en zeventig, is voor ons Maurits van ’t Haaff,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– I...:
– Jansen ~ Abbijnck:
25-12-1694: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2512-1694, onder het opschrift: “Op Xhristi dagh.”] / Berent Jansen
met zijn vrou Cunn[e] Alarts op Abbijnck. // [cc 1983~1999 tB]
– Jansen ~ Abbink:
24-5-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-61716, onder het opschrift: “Op S’ Jan 1716”] / [nummer:] 463. Zijn
Hendersken Teunissen, en Janna Jansen, Moeder en Dogter,
wonende op Abbink, met attestatie van Vorden tot ons overgekomen.
// [cc 1983~1999 tB]
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– Joachim Adam (Jochem Adam) Abbing:
4-1-1883: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 4-1-1883 No 1. /
Heden den vierden January des jaars een duizend acht honderd drieen-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
verschenen / Jochem Adam Abbing, oud dertig jaren, van beroep
landbouwer, wonende in deze gemeente en Evert Jan van Dijk, oud
drieentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente /
welke ons hebben verklaard dat op den vierden Januarij dezes jaars
des voormiddags ten vijf ure, in deze Gemeente is overleden Gerret
Teunissen, oud een en zeventig jaren, arbeider, geboren en wonende
in deze gemeente, zoon van Geurt Teunissen, in leven arbeider, en
van Harmina Harbers, in leven zonder beroep, beide laatst wonende
te Lathum, / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt,
die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing
is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. //
[cc 1983~1999 tB]

– Johanna (Janna) Abbink:
25-11-1792: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 194: den 25 November geb. / den 2 December ged. / Janna /
[Ouders:] Aloff Abbink & Everdina Blom. // [cc 7-3-2003/7-11-2007 tB]

– Johanna (Janna) Jansen ~ Abbink:
24-6-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-61716, onder het opschrift: “Op S’ Jan 1716”] / [nummer:] 463. Zijn
Hendersken Teunissen, en Janna Jansen, Moeder en Dogter,
wonende op Abbink, met attestatie van Vorden tot ons overgekomen.
// [cc 1983~1999 tB]
– Johanna (Janna) Abbink:
?-4-1755: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 784): [(pasen?) 1755, onder het opschrift: “1755:”] / Janna
Abbink // [cc 1983~1999 tB]
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– Johanna (Anna) Abbink:
26-12-1813: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 410: 1813 Den 26 December geboren / 1814 Den 23 January
gedoopt / Anna / ouders Evert Abbink en Janna Versteeg // [cc 4-42003/30-9-2007 tB]
– Johanna (Johanna) Abbink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1960): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Kuiperstraat
– Huisnummer: C 422 [:dit nummer wordt driemaal gebruikt (dit is
de tweede keer)]
– Aantal personen: 3 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 5]
– Naam: Johanna Abbink
– Leeftijd: 37 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 17-10-2003/1-1-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Abbink:
22-1-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-1-1830 No
10 / Heden den twee en twintigsten der maand January een duizend
acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,
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Burgemeester en] [in de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en
gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Winters Landbouwer oud negen en Dertig jaren, en Hendrik Heks, Kleermaker oud
acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Eenentwintigsten der
maand January een duizend acht honderd dertig, des namiddags ten
vier uren, in het huis No. 561 in Etten binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden. [lees: overleden:]
Hendrika Sellen, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, dochter van wylen Berend Sellen, en Johanna Abbink beide te Etten in deze gemeente overleden / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met de Comparanten / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Abbink:
4-9-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 455):
– Kind: Jenneken Kuipery
– Geboren: 4-9-1838
– Gedoopt: 30-9-1838
– Vader: Berend Kuipery
– Moeder: Jenneken Abbink
[cc 5-11-2008/8-12-2009 tB]
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– Geboren: 18-10-1842
– Gedoopt: 20-11-1842
– Vader: Berend Kuipery
– Moeder: Jenneken Abbink
[cc 20-11-2008/8-12-2009 tB]
– Johanna (Anneken) Abbing:
24-8-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 24-8-1850 No.
59. / Op heden den Vierentwintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in
het huis der Gemeente verschenen, Jan Frederik Aué oud drie en dertig jaren, van beroep Scheepstimmerman [#van de overledene], en
Jan Hendrik Maandag oud drie en Zestig jaren, van beroep Metselaar,
[#van de overledene], beide woonachtig binnen deze Gemeente,
[#welke ons hebben verklaard, dat op ...dag den ... der maand ...,
dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis staande ... binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] dewelke als levenloos hebben aangegeven een pas geboren kind van het mannelijk geslacht, hetwelk door Anneken Abbing, zonder beroep, wonende
alhier, huisvrouw van den eersten Comparant Jan Frederik Aué, op
Vrijdag den drie en twintigsten dezer maand Augustus des namiddags
ten twee Ure, ter wereld is gebragt. / En hebben wij hiervan deze acte
opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna (Jenneken) Abbink:
18-10-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 756):
– Kind: Jan Hendrik Kuipery

– Johanna Elisabeth (Johanna Elisabeth) Abbing:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1480): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 318
– Aantal personen: 3 + 1 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 1]
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– Naam: Johanna Elisabeth Abbing
– Leeftijd: 68 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: Winkelierster en Slytster in Sterke Dranken
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willmina) Abbink:
3-4-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1549):
– Kind: Jan Hendrik Brussen
– Geboren: 3-4-1853 (geboren in de gemeente Keppel)
– Gedoopt: 8-5-1853
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willmina (!) Abbink
[cc 6-2-2009/8-12-2009 tB]
– Johanna Gerharda Wilhelmina (A:G:W:) Abbink:
6-12-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1660):
– Kind: Hendrik Brussen
– Geboren: 6-12-1854 te Hummelo
– Gedoopt: 7-1-1855
– Vader: B: Brussen
– Moeder: A:G:W: Abbink
[cc 20-2-2009/8-12-2009 tB]
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– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
21-9-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1779):
– Kind: Bernard Brussen
– Geboren: 21-9-1856 “burgerl: Keppel”
– Gedoopt: 26-10-1856
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 27-2-2009/8-12-2009 tB]
– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
19-1-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1977):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 19-1-1859 in de gemeente Hummelo
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 4-3-2009/8-12-2009 tB]
– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
22-10-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2134):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 22-10-1860 / “Dit kind is geb in de gemeente Hummelo”
– Gedoopt: 30-12-1860
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 13-3-2009/8-12-2009 tB]
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– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
6-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2352):
– Kind: Evert Jan Brussen
– Geboren: 6-6-1863
– Gedoopt: 28-6-1863
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]

– Johannes (Jan) Abbinck:
25-12-1647: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2512-1647, onder het opschrift: “1647. Op Christdagh”]: / [nummer:]
119. Jan Abbinck nu Ellecamp // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
10-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2748):
– Kind: Gerhard Brussen
– Geboren: 10-4-1867 / «Dit kind [in>] is geb in de Gemeente
Hummelo»
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Johanna Gerharda Wilhelmina (Anna Grada Willemina) Abbink:
5-1-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3041):
– Kind: Willem Brussen
– Geboren: 5-1-1870
– Gedoopt: [27>] 6-2-1870
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 22-5-2009/25-9-2009 tB]
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– Johannes (Jan) Abbinck:
13-6-1657: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr.
144, sub “Anno 1657.”): Engbert Janssen j.m. Jan Abbincks Sone
tot Hengel / ende Anne Tanckinck nagelatene Wed. van Henrick
Tanckinck. in den Baacker Weert onder Steenderen / [getrouwd:] den
13. Junij [1657] // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) ~ Abbinck (?):
?-4-1658: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41658, onder het opschrift: “Año 1658. Op Paesschen.”]: / [nummer:]
248. Arent Janssen op [doorgestreept?: Egginck] [^Abbinck] Abbinck ende / 249. Sijn huijs-vrouw Eva. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) ~ Abbijnck:
25-12-1694: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2512-1694, onder het opschrift: “Op Xhristi dagh.”] / Berent Jansen
met zijn vrou Cunn[e] Alarts op Abbijnck. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) ~ Abbink:
?-4-1717: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-41717, onder het opschrift: “Op Paschen 1717.”] / [nummer:] 472. Jan
op Abbink. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (2x) (Jan/Jan) Abbink:
20-6-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 7: Den 20 Juny [1772] gebooren / den 21 dito gedoopt / Jan /
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Ouders Jan Abbink en Neuleken Volgers. // [cc 27-9-2002/26-112007 tB]

– Johannes (Jan) Abbink:
14-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 14-11-1811 / Acte
van Overlijden. No 50 / Op heden den veertiende November achtienhondert en Elf des voormiddags om Elf uuren, zijn voor mij J.A.
Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van
openbaren Officier van den Burgerlijken staat, erscheenen / Aalbert
Mengers Koopman oud Zes & Sestig jaren en Jan Willem IJkkink
Bouwman oud Dertig jaren, wonende in Vragener Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben
verklaart, dat Elsken Abbink Dogter van Jan Abbink Wedr (!)
Teunes Roumaat gewoond hebbende in Vragen[er] aan getuigen niet
verwand is overleden den Dertiende der maand November achttienhondert en Elf in hares Broeders woninge Sub No 46 / Ingevolge deze
verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen
(als kunnende [#de] getuige [#niet] schrijven) met mij hebben
ondertekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Abbink:
6-11-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 41): Jan Abbink, en Maria Kijvekamp Eheluijden / haren
Soon Hendrik Jan / geboren den 6. Nov: / gedoopt den 10. dito /
Getuijge was de Vader. // [cc 6-8- 1999/12-9-2002 tB]
– Johannes (Jan) Abbink:
3-4-1786: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHAvolgnr. 183): Jan Abbink, en Maria Kijvekamp Eheluijden / hare
dogter Leida / geboren den 3. April / gedoopt den 9. dito / Getuijge
was de Vader. // [cc 15-4-2000/2-9- 2002 tB]
– Johannes (Jan) Abbink:
10-9-1787: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 138: met Attest van Lathum / Den 10 Sept. gebooren / den 16
dito gedoopt / Jan. / Ouders. Alof Abbink, en Everdien Blom. // [cc
7-3-2003/11-11-2007 tB]
– Johannes (Jan) Abbink:
10-11-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 171: Den 10 November geb. / den 14 dito gedoopt. / Jan. /
[Ouders:] Hendrik Abbink, & Grada Vossers. // [cc 7-3-2003/9-112007 tB]
– Johannes (Jan) Abbink:
RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 152): /
7-8-1794. / Jan Abbink, en Maria Kijvekamp / haren Soon Derk /
geboren den 7. augst. / gedoopt den 10. dito / Getuijge de Vader. //
[cc 1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Abbink:
5-9-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 5-9-1812 / In den
Jaare Agtienhondert twaalf, den vijfde September des Avonds vier
uuren, is voor ons adjoint Maire in absentie Van de Maire der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven
IJssel, verscheenen Geurt Aleven, Landbouwer, oud vier en veertig
Jaaren, en Jan Abbink Daglooner, oud agt en dertig Jaaren bijde in
deese Gemeente Woonagtig, welke als Buurlieden verklaart hebben,
dat op den vijfden September, S’nagts Een uur, ten Zijne huise is
overleeden, Barent Sales Landbouwer, oud Zeeventig Jaaren,
woonagtig in deese Gemeente, hebbende de Getuigen, met ons de tegenwoordige Acte geteekent, na aan hun gedaane Voorleesing. // [cc
1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Abbink:
10-12-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 10-12-1812 / In
den Jaare Agtien hondert en twaalf, den tienden December, des Nademiddags om twee uuren, is voor ons Maire der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven Yssel, verscheenen Hendrik Sales, Landbouwer, oud twee en Veertig Jaaren, en
Jan Abbink, Dagloner, oud agt en Dertig, bijde in deze Gemeente
woonagtig, welke als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den
Negende December, des Avonds vijf uuren ten Huise Zijns vaders,
Geurt Aleven, is overleeden Arnoldus Aleven, in den Ouderdom van
twaalf Dagen, Zoon van Geurt Aleven voornoemd, en Elisabeth
Klaasen, Landbouwers, woonende in Deze Gemeente, hebbende de
Buurlieden, met ons de teegenwoordige Acte geteekent, na aan hun
gedaane Voorlezing. // [cc 1983~1999 tB]

Eene Getuigen met ons de Tegen Woordige acte geteekent na aan
hun daar van voorleezing gedaan was den Eene getuigen Cobus
Giesbers verklaarde niet te konnen schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Abbing:
5-7-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 5-7-1814 No 25 /
In den Jaare agtien hondert en Veertien den Vijfde Julij des smorgens
tien uren is voor ons Vice Burgermeester in Afweezendheid van den
Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden Canton Gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Hendrik Sales Landbouwer oud Vijf en Veertig Jaren en
Cobus Giesbers Landbouwer Oud Vijf en dertig Jaren bij de Woonachtig in deze Gemeente dewelke Ons als Buurlieden Verklaart hebben dat op den Vierde Julij S’avonds Zes uren in het Huis No 64 is
Overleeden Jan Abbing in den ouderdom van Veertig Jaren Eheman
van Hendrina Nieuwenhuis Zoon van Toon Abbing en Jantjen bosch
In de Gemeente Emmerik woonachtig als dagloonders en heeft den

– Johannes (Jan) Abbink:
30-6-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 30-6-1815 No. 7 /
In het jaar achttien honderd vijftien [den] dertigste Junij Savonds Zes
uuren zijn voor ons vice Burgemeester in afwezentheid van den
Burgemr Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Bernardus Vogel daglooner, oud vier en twintig jaren, geboren
in Praast, wonende te Netterden, Canton Gendringen Provincie Gelderland meerderjarige zoon van Coenradus vogel, blijkens het hier
bijgevoegde doodextract, op den Eerste Januarij 1700 agt en negentig
overleeden, en des Zelfs nagelatene weduwe dagloonster in Emmerik
woonachtige Hendrina te Boekhorst, alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en Hendrina Nienhuis, dagloonster; oud veertig
jaren, geboren te Emmerik, woonachtig in deze gemeente [meerder]jarige dochter van Jan Nienhuis, en Hendrina Kniesten bijde, volgens
hier Geännexeerde, dood attesten in deze gemeente, als daglooners
overleeden, weduwe van Jan Abbink op den vierde Julij 1800 veertien overleeden, blijkens het hier bij gevoegde Dood attest ter andere
zijde; dewelke ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen deze
Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den Elfde, en
op Zondag daar aan volgende, Zynde de agtiende Junij dezes Jaars
agtienhondert vijftien; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering
tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek willende
voldoen, en nadat ons de ondergeteekende Getuigen, met Ede
Bevestigt hebben, de Groot ouders van de Bruid, zoo van de vaders
als moeders Zijde wel te hebben gekent, maar niet te weeten waar se
overleeden zijn alle de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen,
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– Johannes (Jan) Abbink:
14-7-1813: Jan Abbink, journalier (gem. Netterden); zie document
8130714a // [cc 1983~1999 tB]
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alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den
titel over het Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot man en vrouw nemen wilden,
waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven
zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Bernardus Vogel
en Hendrina Nieuwenhuis door het huwelijk zijn vereenigd, van al
het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Gerrit Heering, landbouwer, oud Negen en Zestig Jaaren, Hendrik
Sales, landbouwer, oud Zes en veertig Jaaren, Jan Heijneman, landbouwer oud drie en dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud
Zes en dertig Jaaren, alle woonachtig in deze Gemeente, en hebben
de Getuigen, met ons de tegenwoordige acte getekent, na aan hun
daar van voorlezing gedaan was, uitgenoomen de Bruidigom, en des
Zelfs moeder, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Abbink:
3-9-1817: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 3-9-1817 No 28. /
Heden den derden der maand September eenduizend achthonderd en
zeventien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Arent Teunissen oud
eenenzeventig jaren, van beroep Landbouwer – en Harmen Brouwer
oud eenëndertig jaren mede Landbouwer van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tweeden der maand September des jaars 1817, des namiddags ten drie
uren, in het huis No. 34. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
dertig jaren is overleden Jan Abbink, Zonder beroep, Zoon van
wylen Alof Abbink, en Everdiena Bloem. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
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– Johannes (Jan) Abbink:
11-1-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 11-1-1821 No 1 /
Heden den Elfden der maand Januarij een duizend achthonderd één
en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Berend
Teunissen oud Eenënveertig jaren, van beroep Landbouwer – en Jan
Abbink oud eenendertig jaren, van beroep dagloner / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tienden der maand January des jaars achttien honderd één en twintig,
des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 39 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ruim vierënzeventig Jaren is overleden Arent Teunissen, geboren en woonachtig in deze Gemeente, van
beroep Landbouwer weduwenaar van wylen Christina Engelen, en
vader van den eersten Comparant / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve
na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens de Comparanten /
B Teunissen / J Abbink / J Jansen // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Abbink:
8-4-1828: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 8-4-1828 No 10 /
Heden den Achtsten der maand April één duizend acht honderd acht
en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons Jan
Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit
Jan Vruwink landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Willem Willemsen Veldwachter oud Negen en Veertig jaren, Geburen beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
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den Zevenden der maand April des jaars achttien honderd acht en
twintig, des Morgens ten twee uren, in het huis No. [niet ingevuld]
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van byna twee Jaren is
overleden Jan Abbink, zoon van wylen Toon Abbink in leven landbouwer, en van Janna Vrendt bouwvrouw wonende alhier, nalatende
Zyne Moeder en eene Zuster / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend en door den eersten Comparant verklarende de tweede Comparant niet te Kunnen Schryven / G J
Vruwink / De Ambtenaar Voornoemd / J A Luitjes // [cc 1983~1999
tB]

door ons is onderteekend met de beide Comparanten / J: Slotboom /
F: W: Ruhland / F: Rijpperda // [cc 5-10-2001/11-1-2003 tB]

– Johannes (Jan) Abbing:
21-11-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 21-11-1831 No
97 / Heden den Een en twintigsten der maand November één duizend
acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen /
Jan Slotboom oud Zes en dertig jaren, van beroep kuiper / en Fredrik
Wilhelm Ruhland oud een en dertig jaren, van beroep Schoenmaker /
beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard,
dat op den negentienden der maand November des jaars achttien
honderd een en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 83
Wijk A binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig
Jaren is overleden Teuntje Abbing weduwe van Alexander Slotboom
moeder van de eerste comparant geboren te Angerlo den Zeven en
twintigsten July Zeventien honderd acht en Zestig uit wylen de
Ehelieden Jan Abbing en Nolletjen Folgers beiden in Angerlo
voornoemd overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
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– Johannes (Jan) Abbing:
31-12-1837 / geboren 1790 (geregistreerd in de periode 1827-1837;
AHA-volgnr. 282), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr.
388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 2]
– Naam: Jan Abbing
– Geboortejaar: 1790
– Beroep: Arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
286), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 40
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 6]
– Naam: Hendriena Heiting
– Geboortejaar: 1787
– Beroep: huisvrouw van No 2. [= Jan Abbing, arbeider, geb. 1790]
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/28-3-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Abbink:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No.
8 / Heden den Vyftienden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Wilhelmus Knuvers van
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beroep Bakker oud negen en veertig jaren, en Hendrik Dinkelo van
beroep Schoenmaker oud negen en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den
Vyftienden der maand January achttien honderd vijf en zeventig, des
nachts ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 206 in Ysselhunten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar
en tien maanden Johannes Abbink, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Harmanus Abbink,
Kleermaker, en van Antje Elsink, Zonder beroep, echtelieden,
wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met
de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

Hendrik Abbink van beroep dagloner oud acht en dertig jaren,
wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende;
dewelke ons hebben verklaard, dat op den zevenden der maand Junij
des jaars achttien honderd vier en dertig, des morgens ten vijf uren, in
het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 156 onder Yzevoorde binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van één en dertig Jaren is overleden
Hendrieka Lieverdink, dienstmeid, geboren in deze gemeente, en
dochter van wijlen de Ehelieden Jan Lieverdink, binnen deze gemeente overleden, en van diens nagelatene weduwe Willemina te
Kampe, landbouwster, onder Yzevoorde binnen deze Gemeente
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons zijn geteekend met beide Comparanten. / Johannes Düenk / J H Abbink / S Horsting // [cc 15-8-2001/13- 11-2001
tB]

– Johannes Gerhardus (Jan Gerrit) Abbink:
28-11-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1726):
– Kind: Carel Abbink
– Geboren: 28-11-1855
– Gedoopt: 3-2-1856 in de Herv Gem te Zelhem
– Vader: Jan Gerrit Abbink
– Moeder: [niet ingevuld]
[cc 27-2-2009/8-12-2009 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Abbink:
7-6-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 7-6-1834 No 22 /
Heden den Zevenden der maand Junij één duizend acht honderd vier
en dertig, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Steven
Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen /
Johannes Duenk van beroep landbouwer oud Veertig Jaren
[doorgestreept (voorgedrukt): jaren], wonende te IJzevoorde / en Jan

– Johannes Hermanus (Jan Harmen) Abbink:
20-1-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 20-1-1849 [nummer] 4 / Voor ons Berend Luymes Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie Gelderland, zijn
op heden den twintigsten der maand January des jaars achttien
honderd negen en veertig, verschenen Hendrik Jan Meenks van beroep Wever oud Zevenenveertig jaren en Jannes Zieverink Kleermaker oud drieendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig –
door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk N no 31 te
Gelselaar binnen deze Gemeente, op Vrydag den negentienden der
maand January des jaars achttien honderd negen en veertig, des nademiddags ten Een uren is overleden Berendina Abbink oud negen
maanden, geboren en woonachtig in deze Gemeente, dochter van Jan
Harmen Abbink en Garritjen Hulbers Landlieden alhier woonachtig
– en geen bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan wij deze
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acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend
– met de beide aangevers / H J Meenks / J: Zieverink / Luymes // [cc
11-1- 2001/1-10-2001 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Abbink:
1-6-1800: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 282: Den 1 Juny gebooren, / Den 2 dito gedoopt. / Jan Willem. / [Ouders:] Alof Abbink, & Everdina Blom. // [cc 4-4-2003/2710-2007 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Abbink:
26-6-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-6-1823 No 25. /
Heden den Zesentwintigsten der maand Junij een duizend acht
honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Abbink oud vyfentwintig jaren, van beroep arbeider en Jan
Gudden oud vyfentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den vyfentwintigsten der maand Junij des jaars achttien honderd drie
en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 34. binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie entwintig Jaren is overleden Jan Willem Abbink, geboren en woonachtig in deze Gemeente
van beroep arbeider, Zoon van Alof Abbink alhier overleden en van
Everdina Blom, alhier woonachtig en broeder van den eersten Comparant. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend benevens den eersten Comparant terwyl den tweeden
Comparant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H Abbink / J
Jansen // [cc 1983~1999 tB]
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– Karel: zie sub Carolus [Abbink]
– L...:
– Maria (Maria) Abbinks:
5-8-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 64: Den 5 Aug. [1779] gebooren / den 8 dito gedoopt / Jan. /
Ouders Willem Roelofs, en Maria Abbinks. // [cc 27-9-2002/22-112007 tB]
– Maria (Maria) Abbink:
6-9-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 6-9-1813 nr. 18 /
In den Jaare Agtienhondert dertien, den Zesde Septembre, des
Morgens Zeeven uuren, is voor ons Maire Officier van den Burgerlijke Stand der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement
van den Booven yssel verscheenen, Arent Hieltjes, Landbouwer, oud
Zeven en Veertig Jaaren, Hendrik Verbugchelen Landbouwer, oud
Zes en Veertig Jaaren byde in deze Gemeente woonagtig, welke Ons
als Buurlieden verklaart hebben, dat op den Vierde September, des
Nademiddags Vier uuren in het Huis No 79, is Overleeden Elisabeth
Meijer, Zonder bedrijf, Huisvrouw van Harmen Derksen, oud een
Zeventig Jaaren, Dochter van Arent Meijer en Maria Abbink, en
hebben de Getuigen met ons de teegen Woordige Acte geteekent Na
aan hun daar van Voorleezing gedaan was. // [cc 1983~1999 tB]
– N...: / – O...:
– Petrus (Peter) Abbing:
31-12-1837 / geboren 1827 (geregistreerd in de periode 1827-1837;
AHA-volgnr. 493), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr.
388):
– Huisnummer: 65b
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– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 8]
– Naam: Peter Abbing
– Geboortejaar: 1827
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 6 [sc.: Zielen]
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Q...:
– Reinera (Reyntjen) Abbink:
3-11-1784: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHAvolgnr. 109: Den 3 Nov. gebooren / Den 7 dito gedoopt / Reyntjen /
Ouders. Hendrik Abbink & Grada Vossers. // [cc 7-3-2003/14-112007 tB]
– Reinerus (Reynd) Abbink:
30-1-1815: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 30-1-1815
No 2 / In het jaar achtien honderd vijftien den dertigsten Januarij zijn
voor ons Caspar Derk Willinck Vice Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland,
in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd / Reynd Abbink
daghuurder oud drie en veertig Jaar en Aalbert Volkers daghuurder
oud twee en seventig Jaar beyde woonachtig in deze gemeente /
welke ons verklaard hebben, dat op den vyf en twintigste dezer
maand s’morgens om vier uur in den ouderdom van ses en sestig Jaar
de Vader van den eerste Comparant met name Wouter Guliker [later
toegevoegd: genaamd] is overleden. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt en na voorlezing onderteekend. / Kunnende de getuyge
niet schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
– S...:
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– Theodora (Theodora) Abbing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
489), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 65b
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 4]
– Naam: Theodora Abbing
– Geboortejaar: 1816
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokk~
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Theodorus (?) (T:) Abbing:
15-5-1793: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr.
759): Den 15 Maij 1793 / Coll. Conc T: Abbing Cl: h.t. Dep: // [cc
3-9-2002/15-2-2003 tB]
– Theodorus (Derk) Abbink:
7-8-1794: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHAvolgnr. 152): / 7- 8-1794. / Jan Abbink, en Maria Kijvekamp / haren
Soon Derk / geboren den 7. augst. / gedoopt den 10. dito / Getuijge
de Vader. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Abbing:
22-3-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 22-3-1813 [ongenummerde akte nr. 6:] In het Jaar Agtien honderd en Dertien den
Twee en twintigsten der maand Maart, zijn voor ons maire officier
van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Departement van den Boven IJssel Canton van Eede gecompareerd Derk
Abbing en Henricus Colenbrander, zijnde geburen van de
nagenoemde, Welke ons Verklaard hebben dat op den Negentienden
der bovengenoemde maand en Jaar des avonds ten Vier U’uren
Johannus van de Peppel oud Agt en seventig Jaaren Woonachtig in
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de gemeente alhier, in het huis No 16 is overleden. / En hebben de
declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens
ons ondertekend. / d Abbink / H Cobrander / Theods Prins maire //
[cc 1983~1999 tB]

acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. /
derk abbenk / C: H Van Eck / Theods Prins // [cc 13-6-2000/10-92001 tB]

– Theodorus (Derk) Abbink:
18-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 18-4-1813 [ongenummerde akte nr. 10]: In het Jaar Agtienhonderd en dertien den
agtienden der maand April, zijn voor ons Maire officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom Departement van den
Boven-IJssel, [√Canton van Eede gecompareerd / de by voeging
goedgekeurd] Derk Abbink en Barend van Roekel, zijnde geburen
van de nagenoemde dewelke ons verklaard hebben dat op den
zeventiende der maand en Jaar bovengenoemd des morgens ten tien
uuren Derk Folmer Senior oud Zes en Sestig Jaaren, woonachtig in
de gemeente alhier, in het huis No 10 is overleden. – En hebben de
declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens
ons ondertekend. / derk Abbink / Berent van Roekel / Theods Prins
maire // [cc 1983~1999 tB]

– Theodorus (Derk) Abbing:
27-12-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 27-12-1814,
ongenummerde akte nr. 19 [de laatste akte van deze jaargang]: / In
het Jaar agtienhonderd en veertien, den Zeven en twintigsten der
maand December, zijn voor ons burgemeester officier van den burgerlijken Staat der gemeente Bennekom, Canton van Eede, Provintie
Gelderland, gecompareerd Derk Abbing en Bernardus Haartman,
zijnde geburen van de nagenoemde overledene, dewelke ons Verklaard hebben dat op den Vijf en twintigsten der bovengenoemde
maand en Jaar des nademiddags ten drie U’uren, in de gemeente
alhier, in het huis No 17 is overleeden. Anna Margaretha Balsing oud
Drie en Veertig Jaaren, huisvrouw van Cornelus Hendrik van Eck. /
En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Derk abbenk / Bernardus Haartman
/ Theods Prins // [cc 13-6-2000/13-9-2001 tB]

– Theodorus (Derk) Abbink:
20-2-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 20-2-1814, ongenummerde akte nr. 4 / In het Jaar agtienhonderd en veertien den
twintigsten der maand Februarij, Zijn voor ons burgemeester, officier
van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton van
Eede, Departement van den boven-Yssel, gecompareerd Derk Abbink en Cornelus Hendrik van Eck, zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, welke ons Verklaard hebben dat Neeltje van
Zuijlen, weduwe van wijlen Derk Folmer zonder beroep, in den ouderdom van Negen en sestig Jaaren is overleden op den agtienden februarij agtien honderd en veertien, des avonds ten vijf U’uren, in het
huis No 10. in de gemeente alhier. – En hebben de declaranten deeze

– Theodorus (Dirk) Abbing:
25-4-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 25-4-1821
No. 14 / Op heden den Vijf en Twintigste April agttien honderd een
en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde voor Ons Mr
Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacob
van Dulken oud Zes en Veertig Jaren, Tabakker / en Brand van Wijk
oud Twee en Vijftig Jaren, Winkelier wonende beide te Wageningen
/ welke ons hebben verklaard, dat Henderina Abbing, Geboren te
Bennekom Huis vrouw van Hendrik Roeding, dochter van Dirk Abbing geboren te Ligtenvoorde en overleden te Renkum en Willemina
van de Poll, geboren te Renkum, en overleden alhier op den Vier en
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twintigsten April dezes Jaars, s’morgens om vier uren in den ouderdom van Acht en Dertig Jaren op de Hoogstraat dezer Stad La A No
129 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. / M.A. van
Ommeren / Jacob Van Dulken / B Van Wyk // [cc 16-10-2000/15-72001 tB]

– Theodorus Johannes (Derk Jan) Abbink:
27-10-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1649):
– Kind: Gerretje Abbink
– Geboren: 27-10-1854
– Gedoopt: 26-11-1854
– Vader: Derk Jan Abbink
– Moeder: Berendina Vrieze
[cc 20-2-2009/8-12-2009 tB]

– Theodorus (Derk) Abbink:
4-10-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 4-10-1873 No 31. /
Heden den vierden October des jaars een duizend acht honderd drieen-zeventig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder, Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen
Arnoldus Hermanus Bloem, vader van na te melden overledene, oud
negen en veertig jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en Derk Abbink, oud drie en veertig jaren, van beroep
arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard
dat op den derden October dezes jaars des voormiddags ten half tien
ure, in deze Gemeente is overleden Arnolda Hermina Bloem, oud
negen maanden, zonder beroep, geboren en wonende in deze
gemeente, dochter van Arnoldus Hermanus Bloem, timmerman, en
van Johanna Hermina Elisabeth Jacobs, zonder beroep, beide
wonende in deze gemeente. – / van welke verklaring wij deze Acte
hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens
door de comparanten. – / A H Bloem / D Abbink / J. Barmentloo. //
[cc 16-2-2001/19-7-2001 tB]
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– U...: / – V...:
– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
26-6-1775: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad
111v, linkerkolom): / 1775 / [na: “den 12 April aangenomen”] / van
Varsseveld 26 junij / Willemina Abbink // [cc 1983~1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Abbing:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1483): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 318
– Aantal personen: 3 + 1 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 4]
– Naam: Willemina Abbing
– Leeftijd: 65 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
27-12-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 252):
– Kind: Willemina Abbink
– Geboren: 27-12-1835
– Gedoopt: 31-1-1836
– Vader: Gerrit Jan Abbink
– Moeder: Gerritjen Tieleman
[cc 9-10-2008/8-12-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
28-10-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2297):
– Kind: Johanna Everdina Luijmes
– Geboren: 28-10-1862
– Gedoopt: 30-11-1862
– Vader: Willem Luijmes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 17-4-2009/23-11-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
5-10-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1953):
– Kind: Gerritjen Luimes
– Geboren: 5-10-1858
– Gedoopt: 28-11-1858
– Vader: Willem Luimes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 4-3-2009/8-12-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
13-9-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2583):
– Kind: Arnoldus Luimes
– Geboren: 13-9-1865
– Gedoopt: 29-10-1865
– Vader: Willem Luimes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 22-4-2009/30-10-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
16-6-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2105):
– Kind: Geertruida Luymes
– Geboren: 16-6-1860
– Gedoopt: 29-7-1860
– Vader: Willem Luymes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 13-3-2009/8-12-2009 tB]

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
17-9-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2905):
– Kind: Hendrik Willem Luimes
– Geboren: 17-9-1868
– Gedoopt: 25-10-1868
– Vader: Willem Luimes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 5-5-2009/5-10-2009 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
15-4-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3189):
– Kind: Grada Willemina Luimes
– Geboren: 15-4-1871
– Gedoopt: 28-5-1871
– Vader: Willem Luimes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 31-5-2009/4-9-2009 tB]

opgemaakt en na voorlezing onderteekend. / Kunnende de getuyge
niet schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***

– Wilhelmina (Willemina) Abbink:
14-5-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3534):
– Kind: Hendrik Willem Luimes
– Geboren: 14-5-1874
– Gedoopt: 26-7-1874
– Vader: Willem Luimes
– Moeder: Willemina Abbink
[cc 8-6-2009/10-7-2009 tB]
– Wolterus (Wouter) Guliker Abbink (?):
30-1-1815: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 30-1-1815
No 2 / In het jaar achtien honderd vijftien den dertigsten Januarij zijn
voor ons Caspar Derk Willinck Vice Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland,
in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd / Reynd Abbink
daghuurder oud drie en veertig Jaar en Aalbert Volkers daghuurder
oud twee en seventig Jaar beyde woonachtig in deze gemeente /
welke ons verklaard hebben, dat op den vyf en twintigste dezer
maand s’morgens om vier uur in den ouderdom van ses en sestig Jaar
de Vader van den eerste Comparant met name Wouter Guliker [later
toegevoegd: genaamd] is overleden. / Waarvan wij deze acte hebben
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Overzicht van alle AHA-publicaties
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
– Baars (ook Baers e.d.) (G)
– Barink (ook Baarink e.d.) (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
– Brus (ook Brussen e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, van Dielen e.d.) (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.) (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
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– Druten (ook van Druten e.d.) (G)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
– Gendringen: Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen: Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook Keuning e.d.) (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
– Kruisberg te Doetinchem (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
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– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (G)
– Netterden: Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Netterden: Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
– Schut (ook Schutte e.d.) (G)
– Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
– Terink (ook Teering e.d.) (G)
– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
– Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
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– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
– Vels (ook Fels e.d.) (G)
– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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