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AGELINK
(ook

AAGELING, EEGELING, EEGELINK, EGELINCK, EGELING,
EGELINK, EGGELINCK, EUGELINK, KLEIN EGELINK,
OEGELINK, ÖEGELING, ÖGELING e.d.)

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), door ondergetekende gemaakte afschriften van allerlei aard. De gegevens zijn op
elke ingang alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van fictieve (gelatiniseerde)
namen en worden voortdurend met nieuwe teksten aangevuld. Deze transcripties zijn zeer
geschikt voor genealogisch onderzoek.
Deze eerste editie van de collectie Agelink is nr. 144 in deze reeks. De volgorde van de
teksten in het origineel is hier en daar aangegeven door middel van AHA-volgnummers.
Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van
dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe AHA-publicaties.
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– A...:
– Albertus (Albert) Egelink:
1851: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 406: / 1851 / Ingekomen. / Albert Egelink en Aleida Maria Geertruid van Bruggen met attest van Zutphen. // Berend Hendrik Bruggink en Dora Koskamp met attest van Dinxperlo. // Nagezien met het Contraboek / J.W. ten Cate Huender predk // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aeltien) Egelinck:
4-6-1649: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 39, sub “Año 1649.”): Henrick
op de Leemreijse wewunaer van Aeltien Egelinck van Vorden / ende Toenisken op Kleijne Elderinck nagelatene dochter van Berent Sessinck van Hengelo. / cop. den 4 Jun: [1649] // [cc
1982-1999 tB]
– Aleida Engelberta (Aleida Engelberta) Klein Egelink:
17-8-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2576):
– Kind: Aleida Engelberta Klein Egelink
– Geboren: 17-8-1865
– Gedoopt: 24-9-1865
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jocoba (!) Johanna Heuvelink
[cc 22-4-2009/30-10-2009 tB]
– Antonia (Antonia) Ögeling:
10-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 284): 10. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Wilhelmus /
filius legitimus Wolteri Rabeling, et Berndinae Ögeling Conj: / Susc: Jan Bernt Könning, et Antonia Ögeling. // [cc 30-5-2007/11-8-2008 tB]
– Antonius (Antoon) Egeling:
27-12-1775: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 709 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun
politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Antoon Egeling
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 27 Dec: 1775.
[cc 29-8-2008/30-4-2009 tB]
– Antonius (Teunis) Agelink:
5-11-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 5-11-1818 No 37 / Heden den
Vyfden der maand November een duizend acht honderd en achttien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan
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Wentink Daglooner uit Hummelo oud Vyftig jaren, en Jan Tichelman dagloner oud Een en Vyftig jaren, beide in de Buurschap Hummelo onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Vierden der maand November 1818 des Avonds ten negen uren, in het
huis No. 50 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Vyf en Vyftig jaren is overleden Garretjen
Wassink dagloonster Weduwe van Teunis Agelink nalatende acht 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 met de getuigen is onderteekend / Hendrik Jan Wentienk / jan tiggelman / Egb: Garretsen // [cc 14-12003/28-8-2003 tB]
– Antonius (Teunis) Agelink:
22-11-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 22-11-1820 No 36 / Heden den twee
en twintigsten der maand november een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om
twee uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Steentjes dagloner
oud vier en Zestig jaren, en Jacobus Jansen dagloner oud acht en veertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
een en twintigsten der maand november 1820 des nademiddags ten vier uren, in het huis No.
175 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en zeventig Jaren is overleden Enneken van Dillen huisvrouw van Teunis Agelink dagloner in opgemelde buurschap 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 is onderteekend, hebbende de comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven / S Horsting // [cc 17-42003/14-4-2006 tB]
– Antonius (Antonius) Agelink:
19-8-1941: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1112]: [geb./ged.] 19/19-81941: Henricus Antonius Alexander / Parentes: Antonius Venhoeven et Christina Aleida Berntsen (Azewijn) / Patrini: Antonius Agelink (Gaanderen) et Joha Willemsen (Doetinchem) / Observ.: Confirmatus 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Agnes Theodora Gerarda Metze in
ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 16 m. Aprilis 1969 // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius Theodorus (Antonius Theodorus) Agelink:
5-5-1942: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 727]: [geb./ged.] 21/22-41917: Wilhelmina Theodora / Parentes: Franciscus Gerhs Joes Wezendonk et Bernardina Wilha
Koolenbrander (Groot Azewijn) / Patrini: Wilh s Theods Otten (Azewijn) et Theodora Kolenbrander (Wehl) / Observ.: Confirmata 1930. Matrimonium contraxit cum Anto Theodo Agelink
in nostra ecclesia die 5-5-1942. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berntie) Eggelinghs:
1-5-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 1 mâ maji / Baptizata est
berntie / parentes hermanus kock et mechtildis Teting / patrini bernardus kock et berntie eggelinghs. // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina (Berentje) Eegelings:
8-10-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 8. Oct:] / Fritz Hendrick Smits, Zoon van Willem Smits uijt Zilwolde, / en Berentje Eegelings, Dogter van Gerrit
Eegeling uijt Our onder Gendringen. / met Attest den 26 Oct: na Zilwolde. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Oegeling:
19-3-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 159): 19. Martii [1813.] / Baptizatus est Lambertus / filius legitimus Wolteri Rabeling, et Berndinae Oegeling Conj: / Suscepêre Jan Berendsen, et Gertrud Rabeling. // [cc 23-3-2007/16-9-2008 tB]
– Berendina (Berndina) Ögeling:
10-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 284): 10. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Wilhelmus /
filius legitimus Wolteri Rabeling, et Berndinae Ögeling Conj: / Susc: Jan Bernt Könning, et
Antonia Ögeling. // [cc 30-5-2007/11-8-2008 tB]
– Berendina (Berndina) Ögelink:
25-10-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 408): 25. Oct: [1816.] / [N.B.: tot hiertoe was
in deze jaargang in de marge met de letter «G» of «U» doorgaans aangegeven of het kind in
Gendringen danwel in Ulft is gedoopt (vanaf hier is deze aanduiding niet meer gebezigd); tB] /
Baptizatus est Wilhelmus / filius legitimus Wolteri Rabeling, et Berndinae Ögelink Conj: /
Suscepêre Herman Dusink, et Berndina Eltink. // [cc 8-6-2007/6-6-2008 tB]
– Berendina Ja. (Berendina Ja) Agelink:
27-5-1928: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 879]: [geb./ged.] 27/27-51928: Maria Berendina Christina / Parentes: Antonius Venhoeven en Christina Aleida Berntsen
(Azewijn) / Patrini: Gerardus Berntsen (Azewijn) et Berendina Ja Venhoeven-Agelink (Doetinchem) / Observ.: Matrimonium contraxit cum Joanne Hermano Christiano Steentjes in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 14 Maii 1957 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berent) Agelink:
?-4-1742: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 75v, linkerkolom): 1742. / [na:
“op paaschen sijn na gedane belijdenisse des geloofs eñ beloften tot ledematen der Kerke aangenomen”] / Berent Tenk of Agelink. / [#met] att: na Utr: 8. Aug: 1753. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Ögeling:
25-6-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 522): 25. Junii [1818.] / Baptizatus est Gerardus Jo~es / f: l:
Bernardi Ögeling, et Berndinae Wilting Conj: / Susc: Willem Kleijnman, et Gerritje Winters. //
[cc 30-8-2007/21-4-2008 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – AGELINK (nr. 144 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 5

– Bernardus (Bernardus) Ögeling:
25-6-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 598): 25. Junii [1819] / Baptizatus est Gerardus Jo~es / f: leg:
Bernardi Ögeling, et Berndinae Wilting Conj: / Susc: Willem Kleijman, et Gerritje Winters. //
[cc 31-8-2007/26-3-2008 tB]
– Bernardus (Berend) Agelink:
2-10-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 2-10-1823 No 50 / Heden den Tweeden der
maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Jansen dagloner oud vijftig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Vinkenborg oud vijf en veertig jaren, op dingsdag den
dertigsten der maand September 1823, des nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Wentink Kledermaker oud een en zestig
jaren, en van Berend Agelink dagloner oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig onder dit
Ambt, 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, benevens den eersten getuige; hebbende comparant en tweeden getuige verklaard
niet te Kunnen Schrijven / b wentink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Ageling:
2-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-5-1863 No. 39 / Heden den tweeden Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester, Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus
Ageling oud twee en vijftig jaren, van beroep dagloner en Johannes Kiwitz oud zeven en twintig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den eersten Mei dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis No. 2a in Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en tachtig jaren is overleden: Jan Aarts,
zonder beroep, geboren te Bergen en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Wilhelmina
Goossen, en zoon van de echtelieden Johannes Aarts en Catharina Teuwissen, beiden overleden.
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten aangever, hebbende de tweede als in het schryven onkundig verklaard niet te kunnen teekenen. / B
Ageling / C v Hugenpoth // [cc 14-6-2000/15-1-2002 tB]
– Bernardus (Bernardus) Ageling:
8-6-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 8-6-1863 No. 59 / Heden den achtsten Juny achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus
Ageling oud twee en vyftig jaren, van beroep dagloner en Johannes Sliepenbeek oud twee en
veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben
verklaard, dat op den Zevenden Juny dezes jaars, des morgens ten vyf uren, in het huis N o. 4 in
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Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en twintig dagen is overleden: Lambertus Meyer buiten beroep geboren en wonende in deze gemeente zoon van de echtelieden
Willem Meyer en Theodora Braam landbouwers, wonende te Lengel voormeld / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / B Ageling / J
Sliepenbeek / C v Hugenpoth // [cc 5-9-2001/18-1-2002 tB]
– Christianus (Christiaan) Agelink:
22-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 79):
– Kind: Gerrit Jan Agelink
– Geboren: 22-4-1833
– Gedoopt: 19-5-1833
– Vader: Christiaan Agelink
– Moeder: Lammerdina Kersjes
[cc 3-10-2008/6-8-2010 tB]
– Christianus (Christiaan) Agelink:
26-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 232):
– Kind: Lammert Agelink
– Geboren: 26-9-1835
– Gedoopt: 18-10-1835
– Vader: Christiaan Agelink
– Moeder: Lamberdina Kersjes
[cc 9-10-2008/6-8-2010 tB]
– Christina (Christina) Ageling:
23-4-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 23-4-1853 No 37. / Heden den drie entwintigsten April één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Wilhelmus Hendriksen, van beroep daglooner, oud één enveertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, te Gaander, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter, welke Zyne echtgenoote Christina Ageling, op donderdag, den éen entwintigsten der
maand April dezes jaars, des namiddags ten drie uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Elisabeth. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Albertus Heuvelink, arbeider,
oud drie enveertig jaren, en van Gerrit Vos, arbeider, oud éen en dertig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met
den Comparant en de beide getuigen. / W Hendriksen / A Heuvelink / G Vos / GJHorsting // [cc
1982-1999 tB]
– D...: zie sub Theodorus
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– Elisabeth (Elsken) Eugelink:
22-3-1799: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 161: [1799] / Aangenomen / Den 22 Maart, tot Ledematen, de Navolgende
// Derk Jan Salemink / Gerrit Hendk Spekking / Garrit Jan Lovink / Steven Lovink / Hendrik Jan
Meurs / Elsken Eugelink / Elisabeth Hommelink / Dersken Geurink / Aaltjen Lieftink / Dora
Wilhelmina Lieftink / Berentjen Naafs / Aaltjen Tuit / Harmina Lovink / Willemina Kuster //
[cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Agelink:
5-3-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 5-3-1877 No 18. / Heden den Vijfden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Wessel Bussink, van beroep daglooner, oud drie en Zeventig jaren, wonende te
Gaander; en Gerrit Jan Stoltenborg, van beroep landbouwer oud Zes en Vyftig jaren, wonende
te Gaander, beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand Maart des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vier uren,
te Gaander Voornoemd in het huis No 88 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en
Zeventig jaar, is overleden Berend Gotink, van beroep arbeider, geboren te Hengelo en wonende in deze gemeente; weduwenaar van Elisabeth Agelink, Zynde de namen der Ouders van den
Overledene aan de Comparanten niet bekend. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons
is onderteekend met den tweeden Comparant, hebbende de eerste Comparant verklaard geen
Schryven te hebben geleerd / G J Stoltenborg / GJHorsting // [cc 22-1-2004/20-5-2006 tB]
– Engelberta (Engeliena) Agelink:
16-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 76):
– Kind: Aaltjen Gerritsen
– Geboren: 16-4-1833
– Gedoopt: 5-5-1833
– Vader: Martin Gerritsen
– Moeder: Engeliena Agelink
[cc 3-10-2008/6-8-2010 tB]
– Engelbertus (Engelbert) O”egelink:
25-12-1748: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 83v, linkerkolom): 1748. /
[na: “op Kersmis syn na belydenisse des geloofs eñ beloften gedaan te hebben, tot leden der
KK~e aangenomen”] / Engelbert O”egelink. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbert) Aageling:
29-3-1817: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 252: Aangenomen / 1817 den 29. Maart Zyn alhier na voorafgaande Belydenis des Geloofs tot Ledematen aangenomen / Jan Willem ten Cate / Arnoldus Gerhardus
Huender / Engelbert Aageling / Gerret Hendrik Klompenhouwer / Gerretjen Ter Harer / Gerretjen Sellen / Aaltjen van Eerden / Gerretjen Piepers / Johanna Kwak / Maria Weenink // [cc
1982-1999 tB]
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– Everdina Wilhelmina (Everdina Willemina) Agelink:
20-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1877):
– Kind: Everdina [Wilhem>] Willemina Agelink
– Geboren: 20-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: onbekend
– Moeder: Grada Johanna Agelink
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Klein Egelink:
27-3-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2245):
– Kind: Evert Jan klein Egelink
– Geboren: 27-3-1862
– Gedoopt: 27-4-1862
– Vader: Jan klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink // [cc 3-4-2009/27-11-2009 tB]
– Fredericus Johannes (Frederik Johannes) Klein Egelink:
10-11-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3157):
– Kind: Frederik Johannes Klein Egelink
– Geboren: 10-11-1870
– Gedoopt: 26-2-1871
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink // [cc 28-5-2009/7-9-2009 tB]
– Geertruida (Geertruida) Ageling:
5-5-1937: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1021]: [geb./ged.] 5/5-51937: Geertruida Maria / Parentes: Wilhelmus Bern. Thomassen et Joanna Maria Koster (Azewijn) / Patrini: Joes Thomassen (’s Berg) et Geertruida Koster-Ageling (’s-Berg) / Observ.:
Confirmata 10-7-1946 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grada) Agelink:
27-1-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 27-1-1817 No 5 / Heden den Zevenentwintigsten der maand Januarij eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren,
zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Adolph Witte opzichter der
Jagt oud twee en dertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Lammert Winkelhorst Bouwman
oud Negenentwintig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der maand Januarij des jaars 1817,
des avonds ten vijf uren, in het huis No. 156 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim
een jaren is overleden Een kind van Grades Agelink Bouwman, en Hendrina Otten Ehelieden
genaamd Grada Agelink / 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Agelink:
8-6-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 512):
– Kind: Gerritjen Agelink
– Geboren: 8-6-1839
– Gedoopt: 21-7-1839
– Vader: Gerrit Jan Agelink
– Moeder: Berendina Hamer
[cc 5-11-2008/27-6-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Agelink:
10-9-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1434):
– Kind: Hendrika Johanna Ansink
– Geboren: 10-9-1851
– Gedoopt: 9-11-1851
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 30-1-2009/3-1-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Agelink:
16-11-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1716):
– Kind: Bendina Johanna Ansink
– Geboren of gedoopt: 16-11-1855
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 27-2-2009/3-1-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Agelink:
10-6-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1925):
– Kind: Aaltjen Ansink
– Geboren: 10-6-1858
– Gedoopt: 27-6-1858
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 4-3-2009/3-1-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Agelink:
14-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2153):
– Kind: Willemina Ansink
– Geboren: 14-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
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– Gerharda Johanna (Grada Johanna) Agelink:
20-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1877):
– Kind: Everdina [Wilhem>] Willemina Agelink
– Geboren: 20-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: onbekend
– Moeder: Grada Johanna Agelink
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Gerarda Wilhelmina) Agelink:
2-7-1960: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 949]: [geb./ged.] 6/6-41933: Wilhelmus Antonius Maria / Parentes: Antonius Renerus Wilh. van Brandenburg et Maria
Henrica Knuvink (Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Joan. van Brandenburg (Azewijn) et Maria
Knuvink-Heister (Silvolde) / Observ.: Confirmatus 10-7-1946. / Matrimonium contraxit cum
Gerarda Wilhelmina Agelink in ecclesia Si Martini de Lathum-Giesbeek die 2 Julii 1960 // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Egelinck:
18-1-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 / 18. Jan / Baptizatus est
Gerlacus / Parentes Antonius Sesinck et Hermanna Aerntzen / Patrini Gerrit Egelinck et Joanna Aerntzen [uitgeveegd: et Jan] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Egelingh:
21-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 21 10bris. / Baptizatus est
Theodorus Joannes / parentes hermanus Kock et mechtildis Tetinck / patrini gerardus Egelingh
et maria Schmiets // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Eegeling:
8-10-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 8. Oct:] / Fritz Hendrick Smits, Zoon van Willem Smits uijt Zilwolde, / en Berentje Eegelings, Dogter van Gerrit
Eegeling uijt Our onder Gendringen. / met Attest den 26 Oct: na Zilwolde. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garret) Egelink:
14-1-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 14-1-1815 No 9. / In het jaar achtien honderd
vijftien den Veertienden Januarij zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat gecompareerd Garret Egelink en Jan Kremer geburen welke ons hebben
verklaard dat op den twaalfden Januarij dezes jaars des middags ten twee uren in het huis No.
1363 is overleden Gerrit Jan Emsbroek oud vyftig Jaren weduwenaar van Garretjen Garretsen
nalatende twee Kinderen / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na
voorlezing onderteekend met de declaranten. / [handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn //
[cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Grades) Agelink:
27-1-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 27-1-1817 No 5 / Heden den Zevenentwintigsten der maand Januarij eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren,
zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Adolph Witte opzichter der
Jagt oud twee en dertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Lammert Winkelhorst Bouwman
oud Negenentwintig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der maand Januarij des jaars 1817,
des avonds ten vijf uren, in het huis No. 156 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim
een jaren is overleden Een kind van Grades Agelink Bouwman, en Hendrina Otten Ehelieden
genaamd Grada Agelink / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Agelink:
8-9-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 8-9-1820 No 28 / Heden den achtsten
der maand September een duizend acht honderd en twintig, des voor de middags om acht uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Otters landbouwer oud vier en
vijftig jaren, en Grades Agelink landbouwer oud vijfen veertig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der
maand September 1820 des nademiddags ten een uren, in het huis No. 158 binnen dit Ambt, in
den ouderdom van vijf en vijftig Jaren is overleden Harmen Zemmelink, van beroep klompemaker, eheman van Harmina Mellink, zoon van wijlen de ehelieden Jan Zemmelink en Elizabeth
Wijmelink. / 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 / J Wolters / G Agelink / S Horsting // [cc 17-4-2003/10-4-2006 tB]
– Gerhardus (Grades) Agelink:
23-6-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 23-6-1823 No 36 / Heden den Drie en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om vier uren,
is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Grades Agelink landbouwer oud negen en
veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Johanna Scholten oud vijf en dertig jaren, op
Zaturdag den een en twintigsten der maand Junij 1823, des nademiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrina /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Adolph Witte opziener der
Jagt oud veertig jaren, en van Gerrit Roozegaar dagloner oud Zes en vijftig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, 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, benevens den comparant en getuigen / G Agelink / A. Witte / G
Roozegaar / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Grades) Agelink:
6-2-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 6-2-1824 No 4 / Heden den Zesden der maand
Februarij een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half elf uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem otters landbouwer oud zestig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene
dochter welke zijne huisvrouw Anneken Plankmans oud vijf en dertig jaren, op donderdag den
vijfden der maand Februarij 1824, des nademiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades Agelink landbouwer oud negen en veertig
jaren, en van Jan Hartemink bode van het plaatselijk bestuur oud zes en veertig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, 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, benevens den comparant en getuigen / J W Otters / G Agelink / J
Hartemink / S Horsting // [cc 12-6-2001/8-3-2002 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerardus Jo~es) Ögeling:
25-6-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 522): 25. Junii [1818.] / Baptizatus est Gerardus Jo~es / f: l:
Bernardi Ögeling, et Berndinae Wilting Conj: / Susc: Willem Kleijnman, et Gerritje Winters. //
[cc 30-8-2007/21-4-2008 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerardus Jo~es) Ögeling:
25-6-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 598): 25. Junii [1819] / Baptizatus est Gerardus Jo~es / f: leg:
Bernardi Ögeling, et Berndinae Wilting Conj: / Susc: Willem Kleijman, et Gerritje Winters. //
[cc 31-8-2007/26-3-2008 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Agelink:
22-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 79):
– Kind: Gerrit Jan Agelink
– Geboren: 22-4-1833
– Gedoopt: 19-5-1833
– Vader: Christiaan Agelink
– Moeder: Lammerdina Kersjes
[cc 3-10-2008/6-8-2010 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Agelink:
8-6-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 512):
– Kind: Gerritjen Agelink
– Geboren: 8-6-1839
– Gedoopt: 21-7-1839
– Vader: Gerrit Jan Agelink
– Moeder: Berendina Hamer
[cc 5-11-2008/27-6-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Agelink:
12-1-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 12-1-1853 No 4. / Heden den twaalfden Januarij één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus Klarenbeek, van beroep daglooner, oud één en veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, te Gaander dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eenen Zoon welken zyn echtgenoote Eliesabeth Reijnholt, op maandag, den tienden der maand
January dezes jaars, des avonds ten tien uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan
welken hy verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Theodorus. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Agelink, arbeider, oud twee
enveertig jaren, en van Gerrit Jan Witten, arbeider oud zeven en dertig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met
den Comparant en de beide getuigen. / T Klarenbeek / G J Agelink / G J Witten / GJHorsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Agelink:
23-6-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 23-6-1823 No 36 / Heden den Drie en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om vier uren,
is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Grades Agelink landbouwer oud negen en
veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Johanna Scholten oud vijf en dertig jaren, op
Zaturdag den een en twintigsten der maand Junij 1823, des nademiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrina
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Adolph Witte opziener der
Jagt oud veertig jaren, en van Gerrit Roozegaar dagloner oud Zes en vijftig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, 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, benevens den comparant en getuigen / G Agelink / A. Witte / G
Roozegaar / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Klein Egelink:
19-6-1830: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 19-6-1830 No 26 / Heden den negentienden
der maand Juny één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Jan Arnoldus Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Lammert Kreunen Daghuurder oud veertig jaren, en
Garrit Willem Hulshof van beroep Daghuurder oud Acht en Veertig jaren, geburen, niet verwandt beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achttienden der maand Juny des jaars achttien honderd en dertig, des achtermiddags ten vyf uren, in het
huis No. 306 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf Jaren is overleden Janna Keppels
buiten beroep, Dochter van Albert Keppels en Hendrika Klein Egelink 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, na dat de Comparanten verklaard hadden niet te Kunnen Schryven / De Ambtenaar Voornoemd J A Luitjes // [cc 17-7-2003/1-10-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Agelink:
8-2-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 8-2-1853 No 12. / Heden den achtsten February
één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen:
Gradus ten Holder, van beroep landbouwer, oud zes en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te Yzevoorde, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen
Zoon, welken Zyne echtgenoote Hendrina Agelink, op maandag, den Zevenden der maand Februarij dezes jaars, des morgens ten vier uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan
welken hij verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Jan. / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lammert Winkelhorst, landbouwer, oud vier
en zestig jaren, en van Gerrit Jan Semmelink, landbouwer, oud Zes en veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte
wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend met den Comparant en de beide getuigen. / G Ten Holder / L Winkelhorst / G J
Semmelink / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Agelink:
17-9-1936: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1010]: [geb./ged.] 17/17-91936: Gregorius Alexander Wilhelmus / Parentes: Antonius Venhoeven et Christina Berntsen
(Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Berendsen (Etten) et Hendrika Winkelhorst-Agelink (Silvolde)
/ Observ.: 18-9-1936 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Agelink:
27-6-1938: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1048]: [geb./ged.] 27/27-61938: Josepha Bernardina Hendrika / Parentes: Antonius Venhoeven et Christina Aleida Berntsen (Azewijn) / Patrini: Joseph Klarenaar (’s Berg) et Hendrika Winkelhorst-Agelink (Silvolde) / Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Bernardo Gerhardo
Theodoro Bomers in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 26 Maii 1964. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Eugelink:
25-12-1740: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 73r, rechterkolom): 1740. /
[na: “Sijn op Kersmis na belijdenisse eñ beloften tot Ledematen aangenomen”] / Hendrik
Eugelink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agelink:
3-6-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 3-6-1816 No 23 / Heden den Derden der
maand Juny eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Steentjes dagloner oud
vierenzestig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Hendrik Agelink dagloner oud drie en
vijftig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Tweeden der maand Juny des jaars 1816, des nademiddags ten
drie uren, in het huis No. 174 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaren is overleden Hendrik Hartemink zoon van Jan Hartemink [en] Alberdina Oldenhave Ehelieden / 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 / Verklarende de Comparanten niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agelink:
3-5-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 3-5-1817 No 29. / Heden den Derden der
maand Meij eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twee uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Agelink, dagloner oud twee en
vyftig jaren, uit de Buurschap Yzenvoorde / en Gerrit Visser van Nieuwkerk oud drie en dertig
jaren Schoolonderwyzer uit de Buurschap Yzenvoorde / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden der maand Meij des jaars 1817, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 168 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en
twintig jaren is overleden Jan Willem Rozegaard, Zoon van Gerret Rozegaard en Wendelina de
Voet Ehelieden / 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, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agelink:
11-3-1835: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 11-3-1835 No 9. / Heden den Elfden der
maand Maart één duizend acht honderd vijf en dertig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Agelink van beroep daglooner oud een en Zeventig jaren, wonende te IJzevoorde / en Jan Hartemink van beroep bode van
het bestuur oud Negen en vyftig jaren, wonende te IJzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand Maart des jaars achttien
honderd vijf en dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 201
onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden Berend Wentink, kleedermaker, Eheman van Reindjen Stoltenborg dagloonster onder YzeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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voorde binnen deze Gemeente woonachtig en Zoon van Wijlen de Ehelieden Jan Wentink, en
Elsken Weenink daglooners, onder Yzevoorde binnen deze Gemeente overleden. / 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 den tweeden Comparant, hebbende den eersten Comparant Hendrik Agelink
verklaard niet te kunnen Schryven / J Hartemink / S Horsting // [cc 15-8-2001/27-5-2006 tB]
– Hermina Hendrica (Harmina Hendrika) Klein Egelink:
22-5-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2763):
– Kind: Harmina Hendrika Klein Egelink
– Geboren: 22-5-1867
– Gedoopt: 28-7-1867
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna [Hev...?>] Heuvelink
[cc 27-4-2009/15-10-2009 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Enneken) Egelings:
21-10-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 21 October. / Jacob Roeling,
wewenaer van Enneken Egelings uijt Gendringen. / en Lisebet Dams, weduwe van Peter Kersten onder Emmerick. / dese zijn den 18 Nov: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Agelink:
23-1-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2061):
– Kind: Derk Jan Nijman
– Geboren: 23-1-1860
– Gedoopt: 27-2-1860
– Vader: Albert Nijman
– Moeder: Johanna Agelink
[cc 13-3-2009/17-12-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Agelink:
21-3-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2156):
– Kind: Willemina Elisabeth Nyman
– Geboren: 21-3-1861
– Gedoopt: 14-4-1861 / “Dit [kint>] kind is gedoop (!) te Terborgh”
– Vader: Albert Nyman
– Moeder: Johanna Agelink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
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– Johanna (Jenneken) Klein Egelink:
2-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2925):
– Kind: Jenneken Klein Egelink
– Geboren: 2-1-1869
– Gedoopt: 31-1-1869
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 5-5-2009/4-10-2009 tB]
– Johannes (Jan) Egeling:
30-5-1764: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 827 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Jan Egeling
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 30. Mai 1764.
[cc 29-8-2008/19-11-2008 tB]
– Johannes (Jan) Klein Egelink:
27-3-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2245):
– Kind: Evert Jan klein Egelink
– Geboren: 27-3-1862
– Gedoopt: 27-4-1862
– Vader: Jan klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 3-4-2009/27-11-2009 tB]
– Johannes (Jan) Klein Egelink:
23-11-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2414):
– Kind: Johannes Jacobus Klein Egelink
– Geboren: 23-11-1863
– Gedoopt: 31-1-1864
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
– Johannes (Jan) Klein Egelink:
17-8-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2576):
– Kind: Aleida Engelberta Klein Egelink
– Geboren: 17-8-1865
– Gedoopt: 24-9-1865
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jocoba (!) Johanna Heuvelink
[cc 22-4-2009/30-10-2009 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – AGELINK (nr. 144 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 18

– Johannes (Jan) Klein Egelink:
22-5-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2763):
– Kind: Harmina Hendrika Klein Egelink
– Geboren: 22-5-1867
– Gedoopt: 28-7-1867
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna [Hev...?>] Heuvelink
[cc 27-4-2009/15-10-2009 tB]
– Johannes (Jan) Klein Egelink:
2-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2925):
– Kind: Jenneken Klein Egelink
– Geboren: 2-1-1869
– Gedoopt: 31-1-1869
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 5-5-2009/4-10-2009 tB]
– Johannes (Jan) Klein Egelink:
10-11-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3157):
– Kind: Frederik Johannes Klein Egelink
– Geboren: 10-11-1870
– Gedoopt: 26-2-1871
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 28-5-2009/7-9-2009 tB]
– Johannes (Joannes) Agelink:
14-8-1933: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 953]: [geb./ged.] 14/15-81933: Lidwina Bernadetta Maria / Parentes: Antonius Venhoeven en Christina Aleida Berntsen
(Azewijn) / Patrini: Joannes Agelink (Gaanderen) et Bernardina Chr. M. Dijker (Azewijn) /
Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Johanne Hildenbrand in ecclesia
B.M.V. Ass. de Doetinchem die 3 sept. 1963. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Jacobus (Johannes Jacobus) Klein Egelink:
23-11-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2414):
– Kind: Johannes Jacobus Klein Egelink
– Geboren: 23-11-1863
– Gedoopt: 31-1-1864
– Vader: Jan Klein Egelink
– Moeder: Jacoba Johanna Heuvelink
[cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
– K...: nog geen gegevens.
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– Lambertus (Lammert) Agelink:
26-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 232):
– Kind: Lammert Agelink
– Geboren: 26-9-1835
– Gedoopt: 18-10-1835
– Vader: Christiaan Agelink
– Moeder: Lamberdina Kersjes
[cc 9-10-2008/6-8-2010 tB]
– Margaretha (Margarita) Egelink:
7-1-1748: RBS 507 (Doetinchem): 1748 / Berent Weenink, Wednaar van Margarita Egelink,
onder ’t rigter-ampt, / ende Catrina Wienfeld, onder Varsseveld, / procl: 7-14-21 Jan.; copul:
den 24. dito. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Agelink:
20-11-1946: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1217]: [geb./ged.] 20/2011-1946: Johannes Wilhelmus Theodorus Maria / Parentes: Albertus Theodorus Peters et Maria
Wilhelmina Josepha Wezendonck (Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et Wilhelmina
Theodora Agelink-Wezendonck (Gaanderen) / Observ.: Defunctus die 26 Nov. 1946. // [cc
1982-1999 tB]
– N.N. Agelink:
1-7-1948: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1254]: [geb./ged.] 1/2-71948: Johannes Wilhelmus Theodorus Maria / Parentes: Albertus Theodorus Peters et Maria
Wilhelmina Josephina Wezendonck (Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et Wilhelmina Theodora Agelink-Wezendonk (Gaanderen) / Observ.: Confirmatus 1-6-1959. // [cc 19821999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: / – R...: / – S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Derris) Eggelinck:
2-4-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 2. April. / Baptizatus est
Bernardus / Parentes Petrus Mostert et Derriske Scholten / Patrini Joan Henrick Scholten et
Derris Eggelinck // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Egelincks:
5-4-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 5tâ aprilis / Baptizata est Joanna / parentes Joannes Eversen et dersken Egelincks [<Eglincks] / patrini Joannes henricus
Schulten et mechtelt Teting // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Deres) Eegelienck:
31-5-1756: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1756 / den 31 maeij is deres Eegelienck ovever leeden (!) // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Dersken) Egelings:
29-8-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 29. Aug: / Derck Hamkolck
weduwenaer van wijlen Dersken Egelings uijt Gendringen / en Gertruijdt Beckkers, Dogter van
wijlen Jan Berent Beckker uijt Ulft. / den 19. Sep: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Egeling:
3-12-1762: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 706 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Derk Egeling
– Beroep: Fermier Loc:
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 3 Dec: 1762.
[cc 29-8-2008/3-5-2009 tB]
– Theodorus (Derk) Eegeling:
30-7-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 30-7-1819 No 21 / Heden den Dertigsten der
maand Julij een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wehl,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Freriks van beroep Eigen werk doende oud twee en
veertig jaren, – en Evert Horsting Landbouwer oud twe en dertig jaren beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten der maand Julij des
jaars achttien honderd en negentien, des avonds ten tien uren, in het huis No. 155 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twaalf jaren is overleden Willem Eegeling Zoon van Derk
Eegeling en Anna Sloot / 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 met den twede getuige dewijl den eerstgemelde getuigen verklaard heeft van niet te Kunnen Schrijven / Evert Horstink / J Melchers // [cc 21-32002/3-6-2002 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Agelink:
10-3-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 10-3-1824 No 11 / Heden den Tienden der
maand Maart een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Adolph Witte opziener der Jagt oud een en veertig
jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een zoon welke zijne huisvrouw Marianne Epping oud zeven en dertig jaren, op dingsdag den
negenden der maand Maart 1824, des voordemiddags ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Frederik / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Jan Obelink landbouwer oud acht en veertig
jaren, en van Derk Jan Agelink dagloner oud vier en veertig jaren, beide woonachtig onder dit
Ambt, 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, benevens den comparant en getuigen. / A. Witte / D J Obelink / D j agelink / S Horsting // [cc 12-6-2001/ 11-3-2002 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – AGELINK (nr. 144 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 21

– Theodorus Johannes (Derk Jan) Agelink:
11-11-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 11-11-1834 No 41 / Heden den Elfden der
maand November één duizend acht honderd vier en dertig, des nademiddags om vier uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Agelink van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Everd Jan Nusselder van beroep
eigen werk doende oud vier en veertig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand November des
jaars achttien honderd vier en dertig, des voordemiddags ten Elf uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 132. onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim vier en
een half jaar is overleden Grada Bruil, zonder beroep, geboren in de gemeente Zelhem, en dochter van de Ehelieden Alof Bruil en Zwaantje Kip, daglooners, 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 den tweeden Comparant, hebbende de
eerste Comparant Derk Jan Agelink verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E J Nusselder / S Horsting // [cc 15-8-2001/19-11-2001 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus (Willem) Eegeling:
30-7-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 30-7-1819 No 21 / Heden den Dertigsten der
maand Julij een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wehl,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Freriks van beroep Eigen werk doende oud twee en
veertig jaren, – en Evert Horsting Landbouwer oud twe en dertig jaren beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten der maand Julij des
jaars achttien honderd en negentien, des avonds ten tien uren, in het huis No. 155 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twaalf jaren is overleden Willem Eegeling Zoon van Derk
Eegeling en Anna Sloot / 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 met den twede getuige dewijl den eerstgemelde
getuigen verklaard heeft van niet te Kunnen Schrijven / Evert Horstink / J Melchers // [cc 21-32002/3-6-2002 tB]
– Winandus (Wynand) Egelink:
21-1-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 21-1-1815 No 16. / In het jaar achtien honderd vijftien den Een en twintigsten Januarij zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Gerrit Jan Hellen en Johannes Horstink
geburen welke ons hebben verklaard dat op den negentienden January dezes jaars des morgens
ten vijf uren in het huis No. 565. is overleden Geertrui Horstink oud vier en tachtig Jaren weduwe van Wynand Egelink nalatende drie Kinderen / van al het welk wij acte hebben opgemaakt
en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / [handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 5 augustus 2010 )

A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)
Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
Agelink (ook Egelink e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing 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)
Bleumink (ook Bluemink e.d.) (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
Bongers (ook Bongards 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)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.) (G)
Bulten (ook Bolten e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– van Dillen (ook 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)
Duenk (ook Deunk e.d.) (G)
van Essen (ook Essen e.d.) (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
Geerlink (ook Geerligs 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)
Hamer (ook Hamers e.d.) (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)
Huiskes (ook Hueskes 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)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.) (G)
Konink (ook Koning, 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)
Lieftink (ook Liefting e.d.) (G)
Loo (ook Looyen e.d.) (G)
Looman (ook Lomans e.d.) (G)
Loor (ook Lohr e.d.) (G)
Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.) (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
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Maandag (familiedossier) (G)
Masselink (ook Maslink e.d.) (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
Mentjot (familiedossier) (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.) (G)
Nakken (ook Nacken e.d.) (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)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.) (G)
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)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
Poelman (ook Polman e.d.) (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
Radstake (ook Ratstaak 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)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
Roos (ook De Reus e.d.) (G)
Salemink (ook Zaalmink 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)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.) (G)
Steverink (ook Stovering e.d.) (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg 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)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.) (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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