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AHA-dossier nr. 214-1:

GEURINK
(ook GEEURINCK, GEURING, GöRING, GURINCK e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
digitale afschriften van allerlei bronnenmateriaal, door ondergetekende getranscribeerd en alfabetischchronologisch geordend met behulp van standaard voornamen. Dit is de eerste editie van de collectie
Geurink (AHA-uitgave 214-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan
het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:
#

«»
[]
(!)
(?)
ú
/
cc
^
>
<
~

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/verwerkingsdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates (zie de alfabetische lijst aan het eind van
deze uitgave). U kunt ze vinden via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met
eventuele spellingvarianten.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Eigen afschriften (“Algemeen Historisch Archief ”)
Doetinchem, 24 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Aleida (Aaltjen) Geurink:
20-5-1773: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 16: ingekomen en vertrokken / 1773 / Den 20 Meij / Aaltjen Geurink van hier, met
Attestatie van Litmaatschap vertrekt na Zeddam // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3348), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 518:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 390
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 14)
– Naam: Aleida Geurink
– Geboortedatum: den 15 Octob 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: [nr.] 12 13 14 15 [na een accolade:] den 1 Mei 1826
– Vertrokken of overleden: 5 Jan Berend Wensink vertrokk~ d~ 1 Mei 1826 na de Gemeente Wisch
// d~ 1 Mei 1826 [dit geldt voor de navolgende zes personen:] / 9. vertrokken na Sub N o 529 / 10.
id~ na Sub No 382 / 11. id~ na Sub No [niet ingevuld] / 6. id~ na Sub No [niet ingevuld] / 12. id~ na
Anholt Mei 1828 / 13. id~ na Dinxperlo Mei 1828 // [cc 26-8-2004/7-3-2005 tB]
– Aleida (Aleida) Geurink:
3-11-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-11-1843 No 60. / Heden den derden der
maand November achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Richard Boeveldt, eerste Assessor en [bij afwezigheid van den Burgemeester speciaal belast met de waarneming der functiën
van: / renvooi en doorhaling van de gedrukte woorden “Burgemeester en” goedgekeurd.] [#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernard Scholten van beroep dagloner oud achtentwintig jaren, en Jan Steevens
van beroep dagloner oud tweeëndertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op vrijdag den derden der maand November achttien honderd drie en veertig, des
morgens ten zeven uren, in het huis No. 214 in Megchelen, binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twee dagen is overleden Jacobus Arnoldus Mulderman, zonder beroep geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, zoon van Johannes Mulderman schoenmaker en Aleida
Geurink ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met laatstgenoemden comparant, hebbenden den eerstgenoemden daartoe door
ons aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Geuring:
9-9-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-9-1845 No 114. // Heden den negenden der
maand September achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Johannes Mulderman, van beroep Schoenmaker, oud vier en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Geuring, Zyne huisvrouw, op
Zondag den Zevenden der maand September achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten tien
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uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No 214, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Dina. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gerrit Willem Rentink, van
beroep Landbouwer, oud Zeventig jaren, en Derk Bramel van beroep Landbouwer, oud Zeven en
veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en
eerstgenoemden Getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te
Kunnen Schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende. // J: Mulderman / G W Rentink / v.Woelderen //
[cc (webfoto nr. 66/288) 9-7-2014/3-8-2014 tB]
– Aleida (Aleida) Geuring:
7-9-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-9-1848 No 79. / Heden den Zevenden der
maand September achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Johannes Mulderman van beroep Schoenmaker oud Zevenendertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Geuring, Zyne huisvrouw op
Woensdag den Zesden der maand September achttien honderd acht en veertig, des nachts ten drie
uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No. 214, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Arnoldus Wilhelmus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Antoon
Rentink van beroep boerenwerkdoende oud Zevenendertig jaren, en Gerrit Jan ter Snee van beroep
dagloner oud vierendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant, hebbende de getuigen daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen
schryven, als zulks niet geleerd hebbende. / J: Mulderman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Adelheid) Göring:
1-10-1910: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 632]: [geb./ged.] 1/1-10-1910:
Maria Helena / Parentes: Johannes Splithof et Adelheid Göring (Etten) / Patrini: Joes Freds Splithof (Anholt) et Maria Splithof-Göring (Etten) / Observ.: No. 188 / Die 18 Maji 1933 in ecclesia par.
de Velp Gld. matrimonium contraxit cum Theodoro H.A.J. Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Antonia (Antoinetta) Geurink:
25-2-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1836 No 18 / Heden den vyf en twintigsten der maand february een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Hendrik Rademaker
Landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Evert Haakshorst, landbouwer oud vyf en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den vier en
twintigsten der maand february een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags ten elf
uren, in het huis No. 381 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van achttien
maanden is overleden Antoinetta Geurink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van de ehelieden Jan Hendrik Geurink en Hendrika Roes, landbouwers in deze
gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende
de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Antonius (Antony) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3359), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 519:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 391
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 7)
– Naam: Antony Geurink
– Geboortedatum: den 15 Maart 1801
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Antonij Geurink vertrokken den 1 Mei 1826 naar Wisch. / 4 Maria vert
Mei 1827 / 6) Derk Siemes, 8. Johanna Kroon, 9. Berndina Pierik 10 Hendrik Steentjes, vertr Mei
1827 // [cc 26-8-2004/11-3-2005 tB]
– Berendina (Berendjen) Geurink:
1-5-1829: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 303: 1829 / den 1 Meij zyn na gedane Belydenis des Geloofs tot Ledematen aangenomen / Niesken Ilmer, / Sophia Jacoba Christina Iscken, / Berendjen Geurink, / Dersken Walvoord,
/ Grada Rougoor / Gerretjen Roenhorst / Aaltjen Kwak, / Johanna Huetink, / Hendrina Westerveld, /
Aaltjen Rehorst, / Johanna Brukkelder, / Geertruid Wensink, / Hendrina Seynhorst, / Willemina
Janssen, / Christina Koenders, / Johanna Ovink, / Berend Tuenter, / Hendrik Jan Roenhorst, / Arend
Rutgers, / Berend Nieuwenhuis, / Jan Willem Wennink, / Gerret Jan Kolenbrander, / Harmen Bloemers, / Harmanus Lovink, / Derk Jan Diepenbroek, / Ernst Iscken, / Gerret Jan Wissink, / Gerret Jan
Slotboom, / Jan Veerbeek, / Gerret te Pas, / Jan Peppelman, / Harmanus Kip, / Bernadus Diersen //
[cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Geurink:
29-3-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 29-3-1867 No 29: Heden den Negen en twintigsten Maart achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen
Johannes Vinkenvleugel, Klompenmaker oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in het
dorp dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw Berendina Geurink Zonder beroep, met hem alhier wonende op Donderdag den Acht en
twintigsten der maand Maart dezes jaars, des morgens ten drie uren, in Zijne woning ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornaam van Johan /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lammert Klompenhouwer,
daglooner, oud drie en Zestig jaren, en van Theodorus Otten, daglooner oud twee en Zestig 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 getuigen // J Vinken Vleugel / L Klompenhouwer / T ottn otten
(!) / Ebeling // [cc (webfoto) 6-3-2010/20-2-2011 tB]
– Berendina (Bernardina) Geurink:
10-6-1914: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 690]: [geb./ged.] 10/10-61914: Wilhelmina Johanna Maria / Parentes: Bernardus Wolters et Bernardina Reinera Schepers
(Klein Azewijn) / Patrini: Gerhardus Wolters (Groot Azewijn) et Bernardina Geurink
(Velthunten) / Observ.: Confirmata 1925. // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina Aleida (Berendina Aleida) Geurink:
7-2-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-2-1908 No 22 / Heden den zevenden Februari
negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Ebbers oud negenendertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Berendina Aleida Geurink, zonder beroep op den vijfden Februari dezes
jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Klein Bredenbroek nummer vier
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd
worden Johannes Antonius / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Gerhardus Kemperman oud
vijfenvijftig jaren, van beroep timmerman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3537), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 538:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 410
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Bernadus Geurink, Milicie~
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Johanna Haakshorst vertr Mei 1828 naar Wisch. / 7. Willem Könning
den 15 maart 1828 naar Wisch vertrokken. // [cc 26-8-2004/20-3-2005 tB]
– Bernardus (Bernadus) Geurink:
19-4-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No 54. // Heden den negentienden
der maand April achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Hendrik Geurink, van beroep Landbouwer oud Zeven en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Roes, Zyne huisvrouw op Vrijdag
den achttienden der maand April achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten negen uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek No 381, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend Hendrik Rademaker, van
beroep Landbouwer oud vijf en dertig jaren, en Gradus Geurink van beroep Landbouwer oud vijf en
veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. // J H Geurink / B H Rademaker / G Geurink / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
51/288) 7-7-2014/24-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernadus) Geurink:
14-4-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-4-1848 No 26. / Heden den veertienden der
maand April achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Geurink van beroep Landbouwer, oud vijftig jaren, woonachtig in
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tienden der maand April achttien honderd acht en veertig, des nachts ten een uren, ten huize van
hem Comparant in Bredenbroek No. 381 binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Beijer, van beroep Winkelier, oud acht en
dertig jaren, en Berend Hendrik Rademaker, van beroep Landbouwer, oud acht en dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen / J H Geurink / J Beijer / B H Rademaker / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3412), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Berend Hendrik [Geurink]
– Geboortedatum: den 23 Novemb 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei 1828. //
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Geurink:
26-8-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-8-1830 No 73 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren,
zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard
Boeveldt, fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hermen Harmelink, Landbouwer oud
Vier en Veertig jaren, en Lammert te Grotenhuis, Landbouwer oud Zes en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den vyf en twintigsten
der maand Augustus een duizend acht honderd dertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 350
in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaar en Vier maanden is
overleden. Berend Hendrik Geurink, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deeze gemeente Zoon van de Ehelieden Gerrit Geurink en Hendrika Koops Landbouwers in deeze gemeente
woonachtig / 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 den laatsten Comparant, verklarende
eerstgemelde op aanmaning om te teekenen niet te kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernardus Hendricus) Geuring:
5-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-6-1845 No 72. // Heden den vijfden der
maand Junij achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Bernardus Henricus Geuring, van beroep Landbouwer, oud vyf en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Breuer, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den vierden der maand Juny achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten elf uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek No 398, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Wilhelmina. /
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Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Roes, van
beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en Jan Willem te Boekhorst van beroep Landbouwer,
oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen // B H Geuring / J Roes / J W te Boekhorst / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 56/288) 8-7-2014/18-8-2014 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernadus Henricus) Geuring:
16-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1854 No 23. / Heden den Zestienden der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Johannes Hendricus Lubbers, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig
jaren, / en Bernadus Henricus Geuring, van beroep Landbouwer, oud vier en veertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vijftienden der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des nachts ten half twaalf uren, in het huis No. 392 in
Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig jaren is overleden Berendina Johanna Heesen, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw
van Hendrik Willem Westerveld, Boerenwerk doende, in deze Gemeente woonachtig, en dochter
van wylen de ehelieden Gerrit Heesen, en Geertruida Brus. / 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 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernardus Henricus) Geuring:
6-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-9-1876 No. 90. / Heden den Zesden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud vier en veertig
jaren, en Anton Testroet van beroep Landbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vyfden der maand September achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C No. 169 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en negen maanden
Bernardus Henricus Geuring, Landbouwer, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Elisabeth Breuer, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Jan Hendrik Geuring en Willemina Stroeteman. / 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. // A.H. Roes.
/ A Testroet / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 164/394) 4-10-2013/19-4-2014 tB]
– C... H... (wed:) Geuring:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 39): Quotisation de la
Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 86
– Naam (Noms): Geuring
– Voornaam (Prènoms): de Wed: C: H:
– Beroep (Profession): Rentière
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 10.00
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 10.00
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Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden // [cc 25-4-2009/27-12011 tB]
– Christina (Christina) Geurink:
14-1-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-1-1826 No 5. / Heden den Veertienden der
maand Januarij, een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Jan Hendrik Rensink,
Landbouwer, oud vierendertig jaren, en Evert Driessen, wever oud negen entwintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den dertienden der maand
Januarij achttien honderd zes en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 372 in ’t Bredenbroek binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een kind van
het mannelyk geslagt Christina Geurink, oud twee endertig Jaren ehevrouw van Hendrik Jan Lammers landbouwers te zamen in het Bredenbroek woonachtig. welk kind aan ons ambtenaar van den
Burgerlyken Stand voornoemd, levenloos is vertoond, / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met
de Comparanten. – Zes woorden doorgehaald goedgekeurt // E. Driesen / B J H Rensink / FWJ De
Haes // [cc (webfoto) 7-3-2011/14-6-2012 tB]
– Christina (Christina) Geurink:
14-1-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-1-1826 No 6. / Heden den Veertienden der
maand Januarij, een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten tien uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Jan Hendrik Rensink,
Landbouwer, oud vierendertig jaren, en Evert Driessen, wever oud negen entwintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den veertienden
der maand Januarij achttien honderd zes en twintig, des morgens ten drie uren, in het huis No. 372
in ’t Bredenbroek binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een
kind van het mannelyk geslagt Christina Geurink, oud twee endertig Jaren, ehevrouw van Hendrik
Jan Lammers, landbouwers te Zamen in het Bredenbroek woonachtig. welk kind aan ons ambtenaar
van den Burgerlyken Stand voornoemd levenloos is vertoond / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den Comparant en de Getuigen / Zes woorden doorgedaan geappd – // E. Driesen / B J
H Rensink / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 7-3-2011/14-6-2012 tB]
– Christina (Christina) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3201), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 480:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 372
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Christina Geurink
– Geboortedatum: den 4 maart 1794
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 vertr naar 479. // [cc 19-8-2004/28-2-2005 tB]
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– Christina Maria (Christina Maria) Gurinck:
18-4-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 18va Aprilis / Baptizata
est Christina Maria / Parentes Joannes Gurinck et Wilhelmina [#Ten] Riestap / Patrini Hendric
Riestap et Geesken Buinck. // [cc 1982-1999 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Elisabeth) Geurink:
1-2-1750: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1750. / den 1 Febr: / Gerrit Verholte wewenaer
van wijlen Grietjen Michgelbrink uijt Voorst onder Gendringen. / en Elisabeth Geurink, Dogter
van wijlen Hendrick Geurink uijt Sinderen onder Varsevelt. / dese zijn den 20 Febr: alhier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elijsabeth) Geuring:
12-11-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 nov~bris / Baptizatus est
Joannes / parentes gerardus verholt et Elijsabeth geuring / patrini hartzer [<hartger?] verholt et
aleijda [#ilt] ielting // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Gurinck:
10-3-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 10mâ Martii / Baptizatus
est Henricus / parentes Gerardus Verholt et Elizabeth Gurinck / patrini Derk Kock et Maria
Gurinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Lijsbet) Geuring:
27-5-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770. / [#eodem] [sc.: Maij] den 27. / Gijsbert
Roebroek Zoon van Wijl Berend Roebroek uijt Aanholt, Thans wonend in Voorst / en Lijsbet
Geuring Weduwe van Gerrit Verholt, van Voorst. / alhier getrouwt // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Geurinks:
30-5-1773: Lidmatenregister N.H. kerk Zeddam (1772-1811), RBS 271.1 (RA Arnhem), AHAvolgnr. 3: 1773 / Den 30. Maij op wettige Attestatie van de Eerwaarde Heer J:H: van Raaij V:D:M:
Te Silvolde is tot Lidmaat deser Gemeijnte aangenoomen en tot het gebruyk des H; Avondmaals
Toegelaaten / Elsken Geurinks // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Geurinks:
16-7-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786 / [sc.: Jul] 16. [<22.] / Hendrik Drajer wedwnr
van wijl: Elsken Geurinks uijt Zeddam / en Hendrica Sesing d.v. Jan Sesing uijt Bredenbroek
onder Gendringen / Na Zeddam // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Geurink:
8-2-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-2-1822 No [13>] 14 / Heden den Achtsten
der maand Februarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten Elf uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Barend Westerveldt
Bierbrouwer oud vier en [#vyftig] veertig Jaren, en Jannes Roes Landbouwer oud drie en vijftig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den achtsten der maand Februarij achttien honderd twee en twintig des morgens ten vier uren, in het huis
No. 440 in Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Acht Jaaren is overleden.
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Elisabeth Geurink dochter van Jan Hendrik Geurink Landbouwer en van diens Ehevrouw
Willemina Stroetemans aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de
Comparanten wordende de doorhaling van het woord vyftig in den Zesden regel dezer acte geapp d /
B. Westerveld / J Roes / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/24-8-2002 tB]
– Engelbertus (Engel) Guerrins:
25-11-1762: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1762 / den 25 Novemb: is Engel guerrins over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Geurink:
11-4-1800: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 172: [beverig handschrift:] / 1800 Den 11 April / te Sillevolt tot Litmaten aengenomen / Evert Geurink / Berent Luijmes, / Jan Wenink, / Henderik Jan Lovink / Hendk Willem
kosters / Bernadus Lovink, / Aaltjen Kosters, / Gerritjen van Eerde, / Aleyda Vorenties / Gerteruijt
Luijmes // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Geurink:
11-4-1800: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 181: den 11 April 1800 / Evert Geurink / Berend Luimis / Jan Weenink / Hendrik
Jan Lovink / Hendrik Willem Kosters / Bernades Lovink / Aaltjen Kosters / Gerritjen van Eerden /
Aleida Vörentjes / Geertruid Luimis // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Geurink:
11-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 11-11-1814 No 51. / Heden den Elfden der
Maand November eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat,
der Gemeente van Terborg, gecompareerd Arend Jan Kolenbrander, oud zevenëndertig Jaren, Landbouwer, woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Vrouwelyk geslacht, heeft voorgesteld, den Tienden der Maand van November eenduizend achthonderd veertien,
des Nachts om Twaalf uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Berendjen Klein Nibbelink
geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Hendrika Johanna. /
De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Hendrik Keizer, oud
zesendertig jaren, Kolenbrander woonachtig te Sillevold en van Evert Geurink oud Vijfëndertig
jaren, Landbouwer woonachtig te Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben
opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de getuigen, hebbende de Vader van
het Kind, voornoemd, op onze gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven,
ten gezegden dage en Jare. / Hendryk Keyser / Everd Geurynk / Pliester vice Burgem r // [cc 19821999 tB]
– Franciscus Wilhelmus (Franciscus Wilhelmus) Geuring:
19-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-8-1920 No 60. / Op heden, den negentienden Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Theodorus Johannes
Huls, oud zeven en twintig jaren, rijwielhandelaar, geboren en wonende te Wisch, meerderjarige
zoon van de echtelieden Johannes Derk Huls overleden, en Hendrika Fendrich, oud negen en vijftig
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jaren, zonder beroep, wonende te Wisch, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot
dit huwelijk te geven, ter eener; / en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring, oud drie en twintig
jaren, zonder beroep, geboren te Dinxperlo, wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden
te Doetinchem woonachtig geweest, meerderjarige dochter van de echtelieden Franciscus Wilhelmus Geuring en Johanna Gertruda Kleinhesselink, beiden overleden, ter andere zijde / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte extract van den bruidegom; / 2o. een overlijdens-extract van zijn vader; / 3o. een geboorte-extract van de bruid; / 4o. een overlijdens-extract
van haar vader; / 5o. een overlijdens-extract van haar moeder, / 6o. een bewijs van zonder stuiting
afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente Wisch op Zaterdag den een en
dertigsten Juli dezes jaars; / 7o. een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging
door aanplakking in de gemeente Doetinchem op Zaterdag een en dertigsten Juli dezes jaars / van
welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking
zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den een en dertigsten Juli / Gehoord de verklaring
der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten
zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Theodorus
Johannes Huls en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen, als: / Johannes Bernardus Geuring, oud negen en zestig jaren,
landbouwer, oom van de bruid; en Jan Willem Doornink, oud vier en veertig jaren, landbouwer,
beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den
bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frits) Geurink:
27-10-1754: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1754. / den 27. Oct: / Frits Geurink, Zoon
van wijlen Wolter Geurink uijt Varsevelt / en Johanna te Passche, Dogter van wijlen Derck te
Passche uijt Dinxperlo. / dese versonden met Attest na Varsevelt. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frederikus) Geuring:
14-5-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-5-1816 No 21. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Veertienden der maand Mei, des voordemiddags om half twaalf uren,
zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Westerveld oud Veertig
jaren, Landbouwer – en Frederikus Geuring oud twee enveertig jaren Dagloner beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Dertienden der maand Mei dezes
jaars, des avonds ten acht uren, in het huis No 422 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie
envyftig jaren is overleden Harmanus Bussink, Dagloner Eheman van Johanna Borkus en Zoon van
Christiaan Bussink en Maria ten Brink wonende in deze Gemeente. / Ons van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend met de Declaranten. / D: Westerveld / F guerink / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos
nr. 8935) 21-4-2001/21-5-2007 tB]
– Fredericus (Frederik) Geurink:
7-4-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-4-1826 No [26>] 27. / Heden den Zevenden
der maand April een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten Elf uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Frederik Geurink, dagloner,
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oud vijftig jaren, en Gerrit Jan Essink, Klee~rmaker oud vier en Zeventig, jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zesden der maand
April achttien honderd zes en twintig, des morgens ten negen uren, in het huis No. 325 in klein
Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren, is overleden Jan
Hendrik Borkes, Stroodakdekker geboren in deeze Gemeente, Zoon van wijlen Arend Borkes en
diens nagelatene weduwe Johanna Dinkelo, dagloonster in deeze gemeente woonachtig / En ons van
de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met den Eersten Comparant, verklarende den laatsten daartoe aangezogt
niet te Kunnen Schrijven // F guerink / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 12-3-2011/6-6-2012 tB]
– Fredericus (Fredrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2892), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 438:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 331
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Fredrik Geurink
– Geboortedatum: den 10 Sept 1775
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Tammel, Dersken overl. 1826 / Johanna Bouwman vert Mei 1827. // [cc
12-8-2004/31-1-2005 tB]
– Fredericus (Fredrik) Geurink:
10-3-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-3-1838 No. 27. / Heden den tienden der
maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Carel Krienen, Landbouwer oud Zestig
jaren, en Gerrit Jan Tuenter, Linnenwever oud een en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den negenden der maand Maart een duizend
acht honderd acht en dertig des namiddags ten vyf uren, in het huis No. 331 in Bredenbroek binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren is overleden Engelina Tammel Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente ehevrouw van Fredrik Geurink, dagloner in deze Gemeente woonachtig, dochter van wylen de ehelieden Jan Tammel en Dersken te
Grotenhuis. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida Johanna (Gertrud Johanna) Geurink:
16-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-1-1878 No 5 / Heden den Zestienden der
maand Januarij achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johann Heinrich Duking van beroep Metselaar oud Zeven en vyftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gertrud Johanna Geurink Zyne
huisvrouw, Zonder beroep op Dingsdag den Vyftienden der maand January achttien honderd acht
en zeventig, des nachts ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C N o. 63
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namen Zyn gegeven van Johan Gerhard. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Lambertus Belterman van beroep Landbouwer oud negen en Veertig
jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud vyf en twintig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / J H Duking / L
Belterman / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gritgen) Goerinck:
31-5-1690: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 4: 1690 / Den 31 meij /
Henderick Ebbers een Kindt laten doopen, genompt Tonis / getuijegen. / Berrent Hontinck /
Gritgen Goerinck // [cc 21-4-2001/1-11-2001 tB]
– Gerharda (Gerritien) Geurink:
20-6-1786: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 78: [1785>] 1786 / Den 20 Junij Gerritien Geurink met attest ingekomen van
varsevelt // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda Johanna (Grada Johanna) Geurink:
24-1-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 24-1-1922 No 15. / Heden, den vier en twintigsten
Januari negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Wisch, Theodorus Johannes Arentsen oud zeventig jaren, van beroep
molenaar, wonende alhier, en Johan Herman Rutgers oud negen en vijftig jaren, van beroep
landbouwer, wonende alhier, die verklaarden, dat op den vier en twintigsten Januari dezes jaars, des
voormiddags ten twee ure te Varsseveld in het huis nummer honderd vier en vijftig in den
ouderdom van vijf en zestig jaren is overleden: Grada Gerdina te Pas, zonder beroep, geboren en
wonende te Wisch, gehuwd met Arend Johannes Smeenk, dochter van Hendrikus te Pas en van
Grada Johanna Geurink, beiden overleden / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3032), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 458:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 350
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 4)
– Naam: Gerrit Geurink
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 12-8-2004/14-2-2005 tB]
– Gerhardus (Gradus) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3272), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 509:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 381
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: Gradus [Geurink]
– Geboortedatum: den 18 Junij 1800
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– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Geurink:
26-8-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-8-1830 No 73 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren,
zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard
Boeveldt, fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hermen Harmelink, Landbouwer oud
Vier en Veertig jaren, en Lammert te Grotenhuis, Landbouwer oud Zes en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den vyf en twintigsten
der maand Augustus een duizend acht honderd dertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 350
in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaar en Vier maanden is
overleden. Berend Hendrik Geurink, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deeze gemeente Zoon van de Ehelieden Gerrit Geurink en Hendrika Koops Landbouwers in deeze gemeente woonachtig / 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 den laatsten Comparant, verklarende eerstgemelde op aanmaning om te teekenen niet te kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Geurink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 180.
Gerret Geurink // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Geurink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 337.
Gerardus Geurink // [cc 16-6-2001/1-3-2004 tB]
– Gerhardus (Garrit) Geurink:
25-3-1836: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 336: / 1836 / den 25 Maart aangenomen / Wilhelmina Hendrika Berendina van den
Berg / Zwenne ter Maat / Hendrina Damen / Johanna Katarina Harterink / Aaltjen Vrieze / Elizabeth te Pas / Antonetta Koenders / Wilhelmina Hendrika Geurink / Wilhelmina Geurink / Derske
Koning / Derk Jan ten Brink / Steven Zeverink / Willem Luijmes / Ivo Wilhelm Harmanus Gossert /
Hendrik Lieftink / Garrit Geurink / Garrit Jan Berenschot / Willem Adriaan van Weel // [cc 19821999 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Geurink:
13-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-2-1843 No 15. / Heden den dertienden der
maand Februarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Gradus Geurink van beroep daglooner oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Christina Rabelink Zyne huisvrouw op
Zaturdag den elfden der maand Februarij achttien honderd drie en veertig, des morgens ten drie
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 333, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Jan Hendrik /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend
Grootnibbelink van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, en Johannes Krieger van beroep
Kleermaker oud vier en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Geurink:
8-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-3-1843 No 15. / Heden den achtsten der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Tuenter, van beroep daglooner, oud Zeven en veertig jaren, en
Adolf Jan Rutgers, van beroep daglooner oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zevenden der maand Maart achttien honderd drie en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 331 in Bredenbroek, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken is overleden Jan Hendrik Geurink, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Gradus Geurink, daglooner, en
Johanna Christina Rabelink, ehelieden, in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet
geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Geurink:
19-4-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No 54. // Heden den negentienden
der maand April achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Hendrik Geurink, van beroep Landbouwer oud Zeven en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Roes, Zyne huisvrouw op Vrijdag
den achttienden der maand April achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten negen uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek No 381, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend Hendrik Rademaker, van
beroep Landbouwer oud vijf en dertig jaren, en Gradus Geurink van beroep Landbouwer oud vijf
en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. // J H Geurink / B H Rademaker / G Geurink / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
51/288) 7-7-2014/24-8-2014 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Geurink:
20-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-6-1845 No 84. // Heden den twintigsten der
maand Junij achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Groot Nibbelink, van beroep Landbouwer, oud veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Krienen, Zijne huisvrouw, op Woensdag den
Achttienden der maand Juny achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half twaalf uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek No 332, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johanna. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gradus Geurink, van beroep daglooner,
oud Zes en veertig jaren, en Gerrit Jan Tuenter, van beroep daglooner, oud acht en veertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. //
B Groot nibbelink / G Geurink / G J Tuenter / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 59/288) 8-7-2014/138-2014 tB]
– Gerhardus (Gradus) Geurink:
16-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-3-1848 No 19 / Heden den Zestienden der
maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Groot Nibbelink, van beroep Landbouwer, oud twee en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Krienen, zyne huisvrouw, op
Woensdag den vyftienden der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des nachts ten een
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 332, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Theodora. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gradus Geurink, van
beroep daglooner oud acht en veertig jaren, en Derk Jan Bussink, van beroep Kleermaker, oud vier
en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. / B Groot Nibbelink / G Geurink / D J Bussink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Geurink:
29-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-11-1877 No. 110. / Heden den Negen en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Koskamp van beroep Landbouwer oud Zeven
en dertig jaren, en Gerrit Klein hesselink van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den acht en twintigsten der
maand November achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C
No. 94 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en
Zeventig Jaren en acht maanden Gerrit Geurink, Zonder beroep, geboren te Dinxperlo en
woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Hendrika Koops, Zynde de namen der
ouders van den overledene den aangevers onbekend. / 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. // H Koskamp / G Kleinhesselink. / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 204/394) 28-9-2013/2-6-2014 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Geurink:
4-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1877 No. 112. / Heden den Vierden der
maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Geurink van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en
Gerrit Jan Bennink van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Derden der maand December achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 66 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en Zeven maanden Antonetta
Berendina Westendorp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Willem Westendorp en van Berendina Ruesink, echtelieden, Landbouwers, 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.
// G Geurink / G J Bennink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 205/394) 28-9-2013/1-6-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Geurink:
24-4-1802: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 188: 1802 / den 24 April Zijn alhier tot Ledematen Aangenomen / Gerrit Jan Geurink, / Berendjen Bievink, / Hendrika ten Brink, / Aaltjen Vinkenborg, / Christina Luimes, / Willemina Geurink, / Aleida Lieftink, / Jan Hendrik Koning, / Willem Weenink, / Gerret Willem Kranen,
/ Harmen Tuundert / Bernadus Tuit. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Geurink:
3-2-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-2-1826 No 14. / Heden den Derden der
maand Februarij een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten negen uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Hendrik Westerveld, timmerman oud Een en vijftig jaren, en Hendrik Jan Rutgers, wever, oud Zeven en vijftig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op [spatie] dag den tweeden der
maand Februarij achttien honderd zes en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 325,
in ’t klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesentachtig Jaren, is overleden Jan Borkes, dagloner geboren in deze gemeente; Eheman van wijlen Hendrina Geurink, en
Zoon van wylen Derk Borkes en Anneken Zwiebels alle in deze Gemeente overleden. / En ons van
de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met den Eersten Comparant verklarende den laatstgenoemden niet te
kunnen Schrijven // D:H Westerveld / FWJ De Haes. // [cc (webfoto) 8-3-2011/9-6-2012 tB]
– Hendrica (Hendric) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3273), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 509:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 381
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Hendrika [Geurink]
– Geboortedatum: den 26 April 1806
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: – // [cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Hendrica (Hendriena) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3411), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Hendriena [Geurink]
– Geboortedatum: den 9 January 1808
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei 1828. //
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Hendrica (Hendrika) Geurink:
5-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-3-1831 No 23. / Heden den Vyfden der
maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Berend Bettink, Dagloner oud Twee
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Hendrika Geurink Zijne
Huisvrouw oud Vierentwintig jaren, op Vrijdag den Vierden der maand Maart een duizend acht
honderd een en dertig, des Morgens ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek
binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Harmanus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrikus Vallee Metzelaar oud Vyfentwintig jaren, en Antoon van de Loo Klompenmaker oud
Zeven en vyftig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde
Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den
Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Geurink:
25-4-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-4-1833 No 29 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand April een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om tien uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Cornelius Hofs, timmerman
oud Vyf en twintig jaren, en Evert Kraayenbrink dagloner oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den Vier en twintigsten der
maand April een duizend acht honderd drie en dertig, des middags ten twaalf uren, in het huis No.
377a in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf maanden is overleden
Gerritjen Bettink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de
Ehelieden Jan Berend Bettink en Hendrika Geurink, daglooner in deze gemeente woonachtig. /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende den laatstgenoemden
Comparant verklaard, na daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schryven. / C: Hofs /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Geurink:
26-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-8-1833 No 58 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om Tien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Hengeveld,
Kleermaker oud Een en dertig jaren, en Jan Cappelle, dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vier en twintigsten
der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des avonds ten tien uren, in het huis
No. 377a in Bredenbroek binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost
van een Kind van het vrouwelyk geslacht Hendrika Geurink oud Vyf en twintig Jaren, huisvrouw
van Jan Berend Bettink, dagloner, in deze gemeente woonachtig. – welk Kind aan ons ambtenaar
levenloos is vertoont. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten, [achteraf tussengeschreven:
onder goedkeuring van Zes woorden druks, in deze Acte doorgehaald] / H.J Hengeveld / J Cappelle
/ v.Woelderen // [cc 27-6-2003/16-5-2006 tB]
– Hendrica (Hendrina) Geurink:
3-5-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-5-1845 No 60. // Heden den derden der
maand Mei achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Bekker, van beroep daglooner, oud vier en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Geurink Zyne huisvrouw, op Vrydag den
tweeden der maand Mei achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten acht uren, ten huize van
hem Comparant in Gendringen No 118a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Geertruida. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Steven Brugman van beroep
Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en Evert Johan Leopold Kolenbrander van beroep Boerenwerk doende, oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen
Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // S Brugman / E J L Kolenbrander / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 53/288) 7-7-2014/23-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrina) Geuring:
5-8-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-8-1845 No 99. // Heden den vijfden der
maand Augustus achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Borggreven, van beroep Landbouwer, oud vier enveertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Geuring Zyne huisvrouw, op Zondag den
derden der maand Augustus achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten acht uren, ten huize
van hem Comparant in Voorst No 293, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Christina. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Hendrik van Hal, van beroep Landbouwer, oud twee en vyftig jaren, en Bartholomeus Schut, van beroep Boerenwerk doende, oud
negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
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Comparant en de getuigen // G borggreven / J H Van Hal / B Schut. / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 63/288) 9-7-2014/7-8-2014 tB]
– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Geurink:
1838: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 348: / 1838 Aangenomen / Alof Jan Hengeveld / Gerrit Jan Wensink / Willem Romp /
Berendina Onstink / Gerritjen Westerveld / Johanna Grada Drevers / Johanna Chatarina Berendina
Scholten / Aaltjen Busink / Gijsbertha Ilmer / Wilhelmina Krane / Hendrika Johanna Geurink //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henrick) Geeurinck:
1680: Rechterlijk Archief Gendringen en Etten, inv.nr. 2: / Henrick Geeurinck (45 jaar), vader van
Jan Geeurinck (20 jaar), Gendringen (1680) // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Geurink:
1-2-1750: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1750. / den 1 Febr: / Gerrit Verholte wewenaer
van wijlen Grietjen Michgelbrink uijt Voorst onder Gendringen. / en Elisabeth Geurink, Dogter van
wijlen Hendrick Geurink uijt Sinderen onder Varsevelt. / dese zijn den 20 Febr: alhier gecopuleert
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Geuring:
2-2-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772 / [sc.: Feb: 2.] / Jan Geuring Z.v. wijl. Hendrik
Geuring onder varseveld / en Lijsbet Veltkamps dogter van Wijl Evert Veltkamp uijt Gendringen /
alhier getrouwt 23 Feb // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3414), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 6)
– Naam: Hendrik Geurink
– Geboortedatum: den 6 January 1748
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei 1828. //
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Geuring:
9-6-1830: Vredegerecht Gendringen (repertorium over de jaargang 1830), RA Arnhem, archiefblok
0232 (Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838), inv.nr. 1684: / [kolom 1 (No der acten):] 20. / [kolom
2 (derzelver dagteekening):] 9en do [= Juny] / [kolom 3 (Natuur der acten):] beëdiging eener Memorie van aangifte voor het regt van Successie, wegens de nalatenschap van Hendrik Geuring /
[kolom 4 (Naam en Voornaam der partyen):] Jan Hendrik Geuring / [kolom 5 (derzelver woonplaats):] Bredenbroek / [kolom 6 (registratie)] / [kolom 6a (datum):] 16en Juny / [kolom 6b (regt):]
Gratis // [cc 17-4-1999/14-3-2003 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendk Jan) Geurink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 179.
Hendk Jan Geurink // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Hermina (Harmina) Geurink:
8-4-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-4-1825 No 33. / Heden den Achtsten der
maand April een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Carel Krienen, landbouwer, oud Zeven
enveertig jaren, en Hendrik Jan Rutgers Linnenwever, oud Zeven envijftig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den achtsten der maand April
achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 421. in klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van drie en dertig Jaren, is overleden Harmanus
Bussink, dagloner, geboren in dit ambt Eheman van Willemina van Pluer dagloonster in dit ambt
woonachtig, en zoon van de Ehelieden Derk Bussink en Harmina Geurink dagloners mede in dit
ambt woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den Eerstgenoemden Comparant,
verklarende, den laatsten op aanvrage om te teekenen niet te kunnen Schrijven. // C Krienen / De
Haes // [cc (webfoto) 12-1-2011/27-4-2012 tB]
– Hermina (Harmina) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2884), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 2)
– Naam: Harmina Geurink
– Geboortedatum: den 10 Sept. 1762
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~ // [cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Hermina (Harmina) Geurink:
24-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1830 No 29 / Heden den Vier en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn
voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in
de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Rutgers, Linnenwever
oud twee en Zestig jaren, en Derk Jan Heesen [of Heezen?], timmerman oud Acht en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den drie en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des avonds ten acht uren, in het
huis No. 330 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zeventig
Jaren is overleden. Derk Bussink, dagloner, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Eheman van Harmina Geurink Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen
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de Ehelieden Christiaan Bussink en Maria ten Brink / 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
den laatstgenoemden Comparant, verklarende den Eerstgenoemden daartoe door ons aangezocht
Zynde niet te Kunnen Schryven. / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999
tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Janna) Geurink:
27-5-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 27 mey is Janna geurink
overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneke) Geuring:
5-2-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 5-2-1817 No 4 / Heden den Vijfden der maand
februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voorde middags om agt uren, zijn voor ons Vice
Burgemeester, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Willem Wieskamp
daglooner oud zes en Vijftig jaren, en Gradis tigcheloven dagloner oud vier en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierde der maand februarij
des jaars 1817 des Nademiddags ten vier uren, in het huis No. 289 milt binnen deze Gemeente in
den ouderdom van Zes en Tagchentig jaren is overleden Jan Schut, Landbouwer Eheman van
Enneke Geuring, Zoon van wylen Derk Schut, en Elisabeth Gries / 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. / De getuigen
verklaaren niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2879), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 436:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 329
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Geurink
– Geboortedatum: den 16 January 1801
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Geurink:
29-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-6-1831 No 73. / Heden den Negen en twintigsten der maand Juny één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Tuunter, Linnenwever oud Vyf en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Johanna
Geurink, Zyne huis vrouw oud Dertig jaren, op Maandag den Zeven en twintigsten der maand Juny
een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten Negen uren, ten huize van hem Comparant
in Bredenbroek binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waarDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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aan de voornaam is gegeven van Berend / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Berend Groot Nibbelink, Landbouwer oud Zeven en Zwintig (!) jaren, en Derk Jan
Heezen, timmerman oud Negen en twintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve
in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. / G J Tuenter / B: Groot Nibbelink / D J Heezen
/ J R Boeveld // [cc 1-4-1999/17-8-2002 tB]
– Johanna (Johanna) Geurink:
5-4-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-4-1839 No. 38. / Heden den Vyfden der
maand April een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Carel Krienen van beroep Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en Adolph Jan Rutgers
van beroep dagloner oud drie en Veertig jaren, beide te Bredenbroek in deze Gemeente woonachtig,
/ dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfden der maand April des jaars achtien honderd
negen en dertig des morgens ten vyf uren, in het huis No. 329 te Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier maanden is overleden Hendrika Teunter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Gerrit Jan Teunter, Linnenwever, en
van diens huis vrouw Johanna Geurink, beide in deze gemeente woonachtig. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met den eerstgenoemden
Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te
Kunnen Schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende. / C Krienen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Geurink:
30-3-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 30-3-1867 No 30: Heden den Dertigsten Maart
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling, Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus
Jansen, Klompenmaker oud Negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in de Heurne
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw
Johanna Geurink, Zonder beroep, met hem alhier wonende op Vrijdag den Negen en twintigsten
der maand Maart dezes jaars, des avonds ten negen uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Hendrikus Johannes
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arend Wensink landbouwer,
oud Negen en dertig jaren, en van Gerrit Jan Lankhof, landbouwer oud Acht 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 getuigen // T Jansen / G J Lankhof / A Wensink / Ebeling // [cc (webfoto)
6-3-2010/19-2-2011 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Geuring:
5-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-6-1845 No 72. // Heden den vijfden der
maand Junij achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Bernardus Henricus Geuring, van beroep Landbouwer, oud vyf en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Breuer, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den vierden der maand Juny achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten elf uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek No 398, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Wilhelmina. /
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Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Roes, van
beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en Jan Willem te Boekhorst van beroep Landbouwer,
oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen // B H Geuring / J Roes / J W te Boekhorst / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 56/288) 8-7-2014/18-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Geeurinck:
1680: Rechterlijk Archief Gendringen en Etten, inv.nr. 2: / Henrick Geeurinck (45 jaar), vader van
Jan Geeurinck (20 jaar), Gendringen (1680) // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Gurinck:
18-4-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 18va Aprilis / Baptizata
est Christina Maria / Parentes Joannes Gurinck et Wilhelmina [#Ten] Riestap / Patrini Hendric
Riestap et Geesken Buinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Geuring:
2-2-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772 / [sc.: Feb: 2.] / Jan Geuring Z.v. wijl. Hendrik
Geuring onder varseveld / en Lijsbet Veltkamps dogter van Wijl Evert Veltkamp uijt Gendringen /
alhier getrouwt 23 Feb // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (IJan) Geuring:
7-4-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / den 7 april is ijan geuring
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Geuring:
30-1-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774 / [sc.: Jan 30.] / Jan Berend Verde hölling Z
v.w. Derk Verde hölling van Ree onder Munsterland, wonend in voorst. / en Elisabeth. Veltkamps.
wedw~e van wijl: Jan Geuring onder Gendringen / getrouwt. alhier 20. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2616), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 382:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 296
– Aantal bewoners: 21 (dit is nr. 6)
– Naam: Jannes Geurink
– Geboortedatum: den 17 Mei 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) 1826 Mei heft gewoond Sub No 380 / 12 heeft gewoond Sub No 340
/ 13 heeft gewoond Sub No 518 / 7. den 1 Mei 1826 vertrokken naar de Heerlykheid Anholt. / 8 den
1 Mei 1826 vertrokken naar Sillevolde. / 5. gehuwd. te vinden Sub No 116. / 6 vertrokken naar Kl
Bredenbroek / 13 Mei 27 vert naar Dinxperlo / 19 vertrokk Mei 1828 naar Anholt / 10 Johanna
Visser vert Mei 1828. naar Dinxperlo / 11 B. Rademaker vert 1828. naar Sub 380 / 12 W
Kolenbrander vert 1828 naar Sub No 340 / 14 D Oostendorp vert Mei 1828 naar Dinxperlo / 18
Geertruid Aalders vert Mei 1828 id~ // [cc 29-7-2004/12-12-2004 tB]
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– Johannes (Johannes) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3413), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Johannes [Geurink]
– Geboortedatum: den 4 April 1812
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei 1828. //
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Johannes (Jan) Geurink:
24-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1837 No. 21 / Heden den Vier en twintigsten der maand februarij een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om teien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Groot Nibbelink
Landbouwer oud Vyf en Zestig jaren, en Evert Haakshorst, landbouwer oud Zes en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den Vier en
twintigsten der maand february een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten Vier
uren, in het huis No. 381 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van Vier en
Zeventig Jaren is overleden Jan Hendrik Geurink landbouwer, geboren en woonachtig geweest in
deze Gemeente, weduwenaar van wylen Gerarda Terhorst, Zoon van wijlen de ehelieden Jan
Geurink en Willemina Rietstap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Geurink:
24-4-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-4-1839 No. 46 / Heden den vier entwintigsten der maand April een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Johannes Geurink van beroep landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Gradus
Borkes, van beroep Zonder oud vier en Zeventig jaren, beide te Bredenbroek in deze Gemeente
woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand April des
jaars achtien honderd negen en dertig des namiddags ten vijf uren, in het huis No. 407 te
Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en tachentig jaren is overleden Derk
Jan Seinhorst, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Enneke Kemink, Landbouwster, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Jan Seinhorst, en Willemina Boland / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons zijn geteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe
aangezocht zynde, verklaard nier te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J Geurink
/ v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Johannes) Geurink:
24-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-5-1839 No. 60. / Heden den vier en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Gerrit Wensink van beroep landbouwer oud Zes en veertig jaren, en
Johannes Geurink van beroep Landbouwer oud Zeven en twintig jaren, beide te Bredenbroek in
deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der
maand Mei des jaars achtien honderd negen en dertig des morgens ten tien uren, in het huis No. 408
te Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden
Gradus Borkes, arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van
Aleida Overmaat, en Zoon van wylen de ehelieden Derk Borkes en Geeske Lammers / Van welke
verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten.
/ G Wensink / J Geurink / v.Woelderen // [cc 15-11-2002/24-4-2006 tB]
– Johannes (Johannes) Geurink:
4-12-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1854 No 120. / Heden den vierden der
maand December achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Geurink van beroep Landbouwer oud Zeven en vyftig jaren, /
en Johannes Geurink van beroep Landbouwer oud vyf en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den tweeden der maand December
achttien honderd vier en vijftig, des middags ten half drie uren, in het huis No. 382 in Bredenbroek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden Aleida Rademaker, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Berend Hendrik Rademaker, Landbouwer, en Hendrica Groot Nibbelink, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / 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 19821999 tB]
– Johannes (Johan) Geurink:
7-3-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 7-3-1867 No 20: Heden den Zevenden Maart
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling, Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Hermanus
ter Steege, daglooner oud Vijf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in het dorp dewelke
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon, welke Zijne huisvrouw Joanna
Christina Wissink Zonder beroep, met hem alhier wonende op Woensdag den Zesden der maand
Maart dezes jaars, des morgens ten half Zes uren, in Zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Hendrikus Antonius /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Wander Jan Nakken, Kuiper,
oud Vijf en Veertig jaren, en van Johan Geurink, daglooner oud Vier 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 getuigen // H ter Steege / W J Nakken / J Geurink / Ebeling // [cc
(webfoto) 6-3-2010/25-2-2011 tB]
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– Johannes Bernardus (Joannes Bernardus) Guering:
22-7-1749: RBS 1769 (Silvolde): / 1749 / 22 julii / contraxerunt matrimonium coram me et testibus
Joannes bernardus Guering et hendrina boscapel / testes erant hermanus venneman et ioanna
rabelings [slecht leesbaar: ehl:? etc:?] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Geuring:
12-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-5-1877 No. 56. / Heden den Twaalfden
der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Geuring van beroep Landbouwer oud Zes en twintig
jaren, en Antoni Roes van beroep Landbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Elfden der maand Mei achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 167 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en dertig Jaren en Zeven maanden
Everdina te Grotenhuis, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Bernardus Capelle, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen
de echtelieden Lammert te Grotenhuis en Frederika Keemink. / 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. // J B Geuring / A Roes / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 191/394) 21-9-2013/18-6-2014 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Geuring:
23-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-5-1877 No. 61. / Heden den Drie en twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Geuring van beroep Landbouwer oud Zes en twintig
jaren, en Theodorus Johannes Duitshof van beroep Landbouwer oud Vyf en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twee en twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis
Wijk C No. 168 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het mannelyk geslacht Johanna Sluiter, Zonder beroep, echtgenoote van Antonius Hendrikus Roes, Landbouwer, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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.
// J B Geuring / T J Duitshof / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 192/394) 22-9-2013/17-6-2014 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Geuring:
3-2-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-2-1897 No 19 / Heden den derden Februari
achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes, Matheus, Louis Bellaard Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johan Kemper oud zevenenveertig jaren, van beroep korenmolenaar wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna, Geertruida, te Beest, zonder beroep op den
tweeden Februari dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te GrootBredenbroek wijk C no. honderdzevenenzeventig a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind
van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Johan, Bernard / Waarvan wij deze
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert, Jan Zeevalking, oud vierenvijftig jaren,
van beroep arbeider en Johannes, Bernardus Geuring oud vijfenveertig jaren, van beroep land-
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bouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de
getuigen. / J Kemper / E J Zeevalkink / J B Geuring / Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Geuring:
19-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-8-1920 No 60. / Op heden, den negentienden Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Theodorus Johannes
Huls, oud zeven en twintig jaren, rijwielhandelaar, geboren en wonende te Wisch, meerderjarige
zoon van de echtelieden Johannes Derk Huls overleden, en Hendrika Fendrich, oud negen en vijftig
jaren, zonder beroep, wonende te Wisch, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot
dit huwelijk te geven, ter eener; / en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring, oud drie en twintig
jaren, zonder beroep, geboren te Dinxperlo, wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden
te Doetinchem woonachtig geweest, meerderjarige dochter van de echtelieden Franciscus
Wilhelmus Geuring en Johanna Gertruda Kleinhesselink, beiden overleden, ter andere zijde / ons
overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte extract van den bruidegom; / 2o. een
overlijdens-extract van zijn vader; / 3o. een geboorte-extract van de bruid; / 4o. een overlijdensextract van haar vader; / 5o. een overlijdens-extract van haar moeder, / 6o. een bewijs van zonder
stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente Wisch op Zaterdag den
een en dertigsten Juli dezes jaars; / 7o. een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente Doetinchem op Zaterdag een en dertigsten Juli dezes
jaars / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van
aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den een en dertigsten Juli / Gehoord de
verklaring der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben
wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Theodorus
Johannes Huls en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen, als: / Johannes Bernardus Geuring, oud negen en zestig jaren,
landbouwer, oom van de bruid; en Jan Willem Doornink, oud vier en veertig jaren, landbouwer,
beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den
bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
6-5-1750: Jan Hendrik Geurink, boerderij, geb. 6-5-1750 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 771 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
10-11-1765: Jan Hendrik Geurink, boerderij, geb. 10-11-1765 (woonplaats: Bredenbroek);
vermeld in AHA-document 8110906a nr. 796 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
8-2-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-2-1822 No [13>] 14 / Heden den Achtsten
der maand Februarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten Elf uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Barend Westerveldt
Bierbrouwer oud vier en [#vyftig] veertig Jaren, en Jannes Roes Landbouwer oud drie en vijftig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den
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achtsten der maand Februarij achttien honderd twee en twintig des morgens ten vier uren, in het
huis No. 440 in Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Acht Jaaren is overleden.
Elisabeth Geurink dochter van Jan Hendrik Geurink Landbouwer en van diens Ehevrouw Willemina Stroetemans aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten
wordende de doorhaling van het woord vyftig in den Zesden regel dezer acte geapp d / B.
Westerveld / J Roes / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/24-8-2002 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3269), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 509:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 381
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Hendrik Geurink
– Geboortedatum: den 18 October 1768
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3271), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 509:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 381
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Jan Hendrik [Geurink]
– Geboortedatum: den 28 July 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3409), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Hendrik Geurink
– Geboortedatum: den 6 mei [1768?>] 1750(?)
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei 1828. //
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geuring:
9-6-1830: Vredegerecht Gendringen (repertorium over de jaargang 1830), RA Arnhem, archiefblok
0232 (Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838), inv.nr. 1684: / [kolom 1 (No der acten):] 20. / [kolom
2 (derzelver dagteekening):] 9en do [= Juny] / [kolom 3 (Natuur der acten):] beëdiging eener
Memorie van aangifte voor het regt van Successie, wegens de nalatenschap van Hendrik Geuring /
[kolom 4 (Naam en Voornaam der partyen):] Jan Hendrik Geuring / [kolom 5 (derzelver woonplaats):] Bredenbroek / [kolom 6 (registratie)] / [kolom 6a (datum):] 16en Juny / [kolom 6b (regt):]
Gratis // [cc 17-4-1999/14-3-2003 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 252.
Jan Hendrik Geurink // [cc 16-6-2001/1-3-2004 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
31-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-1-1832 No 8 / Heden den Een en
dertigsten der maand January een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Velthorst, Landbouwer oud Vyf en Zestig jaren, en Jan Hendrik Geurink Landbouwer oud Vier en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den dertigsten
der maand January een duizend acht honderd twee en dertig des avonds ten Elf uren, in het huis No.
380 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en dertig Jaren is overleden
Hendrika Oostendorp, Zonder [#beroep,] [de doorhaling van het woord “beroep” goedgekeurd]
beroep, geboren in de gemeente Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze gemeente, Ehevrouw
van Evert Haakshorst, Landbouwer in deze gemeente woonachtig en dochter van wylen Antony
Oostendorp, en van diens nagelatene weduwe Theodora Borkes, dagloonster in de gemeente
Dinxperlo woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / G
velthorst / J H: Geurink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
25-2-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1836 No 18 / Heden den vyf en twintigsten der maand february een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Hendrik Rademaker
Landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Evert Haakshorst, landbouwer oud vyf en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den vier en
twintigsten der maand february een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags ten elf
uren, in het huis No. 381 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van achttien
maanden is overleden Antoinetta Geurink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van de ehelieden Jan Hendrik Geurink en Hendrika Roes, landbouwers in deze
gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende
de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
24-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1837 No. 21 / Heden den Vier en twintigsten der maand februarij een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om teien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Groot Nibbelink
Landbouwer oud Vyf en Zestig jaren, en Evert Haakshorst, landbouwer oud Zes en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den Vier en
twintigsten der maand february een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten Vier
uren, in het huis No. 381 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van Vier en
Zeventig Jaren is overleden Jan Hendrik Geurink landbouwer, geboren en woonachtig geweest in
deze Gemeente, weduwenaar van wylen Gerarda Terhorst, Zoon van wijlen de ehelieden Jan
Geurink en Willemina Rietstap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
12-2-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-2-1838 No 17. / Heden den twaalfden der
maand February een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om elf uren, is voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Evert Haakshorst, Landbouwer oud acht
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora ter Horst, Zijne
huisvrouw oud dertig jaren, op Zondag den elfden der maand February een duizend acht honderd
acht en dertig, des morgens ten drie uren ten huize van hem Comparant in Bredenbroek binnen deze
gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven
van Johannes Hermanus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan
Hendrik Geurink, landbouwer oud Veertig jaren, en Hendrik Jan Salemink, dagloner oud twee en
dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers
overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de getuigen,
hebbende de Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
16-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-2-1839 No. 15. / Heden den Zestienden
der maand February een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Jan Hendrik Geurink van beroep landbouwer oud vyf en veertig jaren, en Antonius
Knaven van beroep Logementhouder oud veertig jaren, beide te [niet ingevuld] in deze Gemeente
woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand February des jaars
achtien honderd negen en dertig des morgens ten tien uren, in het huis No. 382 te Bredenbroek
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig jaren is overleden Gerrit Groot
Nibbelink, landbouwer, geboren in de Gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze Gemeente,
weduwenaar van Willemina Wolters, en Zoon van wylen de ehelieden Seth Groot Nibbelink, en
Berendje Lieftink. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn
geteekend. met de Comparanten / J H: Geurink / A Knaven / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
13-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-2-1843 No 15. / Heden den dertienden der
maand Februarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Gradus Geurink van beroep daglooner oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Christina Rabelink Zyne huisvrouw op
Zaturdag den elfden der maand Februarij achttien honderd drie en veertig, des morgens ten drie
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 333, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Jan Hendrik /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend
Grootnibbelink van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, en Johannes Krieger van beroep
Kleermaker oud vier en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
8-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-3-1843 No 15. / Heden den achtsten der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Tuenter, van beroep daglooner, oud Zeven en veertig jaren, en
Adolf Jan Rutgers, van beroep daglooner oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zevenden der maand Maart achttien honderd drie en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 331 in Bredenbroek, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken is overleden Jan Hendrik Geurink, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Gradus Geurink, daglooner,
en Johanna Christina Rabelink, ehelieden, in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de
laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks
niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
19-4-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No 54. // Heden den negentienden
der maand April achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Hendrik Geurink, van beroep Landbouwer oud Zeven en veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Roes, Zyne huisvrouw op
Vrijdag den achttienden der maand April achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten negen
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 381, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend Hendrik Rademaker,
van beroep Landbouwer oud vijf en dertig jaren, en Gradus Geurink van beroep Landbouwer oud
vijf en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. // J H Geurink / B H Rademaker / G Geurink / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
51/288) 7-7-2014/24-8-2014 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
7-1-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-1-1848 No 2. / Heden den Zevenden der
maand Januarij achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Evert Haakshorst van beroep Landbouwer oud Zeven en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora ter Horst Zyne huisvrouw, op
Donderdag den Zesden der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, des morgens ten acht
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 380 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Derk Jan Knuvers, van beroep
Herbergier oud Zes en vyftig jaren, en Jan Hendrik Geurink van beroep Landbouwer, oud negen
en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen,
hebbende de Comparant, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks
niet geleerd hebbende. / D.J: Knuvers / J H Geurink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
14-4-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-4-1848 No 26. / Heden den veertienden der
maand April achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Geurink van beroep Landbouwer, oud vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Roes, zyne huisvrouw, op Donderdag
den dertienden der maand April achttien honderd acht en veertig, des nachts ten een uren, ten huize
van hem Comparant in Bredenbroek No. 381 binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Beijer, van beroep Winkelier, oud acht
en dertig jaren, en Berend Hendrik Rademaker, van beroep Landbouwer, oud acht en dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen / J H Geurink / J Beijer / B H Rademaker / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
16-6-1648: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-6-1848 No 48. / Heden den Zestienden der
maand Juny achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Laurens Borkes, van beroep Boschwachter, oud dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Henerica (!) Terstroet Zyne huisvrouw op Woensdag
den veertienden der maand Juny achttien honderd acht en veertig, des avonds ten half negen uren,
ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 362, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Theodora. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Stomp, van beroep
Landbouwer, oud acht en twintig jaren, en Jan Hendrik Geurink van beroep daglooner, oud
Zeventig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet
te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. / L Borkes / J Stomp / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geurink:
4-12-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1854 No 120. / Heden den vierden der
maand December achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Geurink van beroep Landbouwer oud Zeven en vyftig jaren, /
en Johannes Geurink van beroep Landbouwer oud vyf en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den tweeden der maand December achttien honderd vier en vijftig, des middags ten half drie uren, in het huis No. 382 in Bredenbroek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden Aleida Rademaker, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Berend Hendrik
Rademaker, Landbouwer, en Hendrica Groot Nibbelink, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. /
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 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Geurink:
2-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1876 No. 18. / Heden den Tweeden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Hendrikus Geurink van beroep Landbouwer oud Vyf en dertig
jaren, en Hermanus Johannes Reuzen van beroep Boerenknecht oud Zeven en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Eersten der maand
February achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk C N o. 158 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zestig Jaren en acht
maanden Hendrika Groot Nibbelink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwe van Berend Hendrik Rademaker, dochter van wijlen de echtelieden Gerrit
Groot Nibbelink en Willemina Wolters. / 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. // J.H. Geurink / H J Reuzen / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
146/394) 30-9-2013/26-5-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Geurink:
19-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-7-1876 No. 75. / Heden den Negentienden
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud negen en twintig jaren, en
Johannes Hermanus Haakshorst van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Achttienden der maand
July achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C N o. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren en
Zeven maanden Henrica Roes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwe van Joannes Henricus Geurink, dochter van wylen de echtelieden Antonius Roes en
Joanna de Wit. / 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. // G Rademaker / J H Haakshorst / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 161/394) 4-102013/26-4-2014 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Geuring:
6-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-9-1876 No. 90. / Heden den Zesden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud vier en veertig
jaren, en Anton Testroet van beroep Landbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vyfden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C No. 169 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en negen
maanden Bernardus Henricus Geuring, Landbouwer, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Elisabeth Breuer, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Jan Hendrik Geuring en Willemina Stroeteman. / 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. // A.H. Roes.
/ A Testroet / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 164/394) 4-10-2013/19-4-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendricus) Geurink:
29-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1877 No. 32. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Evert Hofs van beroep Landbouwer oud negen en Zestig
jaren, en Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Negen en twintigsten der maand
Maart achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk C N o. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier Jaren en eene maand
Maria Eliza Geurink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Johannes Hendricus Geurink en van Christina Bolwerk, echtelieden, Landbouwers, 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. // E Hofs / G Rademaker / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013/27-62014 tB]
– Johannes Hendricus (2x) (Johannes Hendricus/Jan Hendrik) Geurink:
10-3-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-3-1879 No. 23 / Heden den Tienden der
maand Maart achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud twee en dertig jaren, en
Johannes Hermanus Haakshorst van beroep Landbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Achtsten der maand
Maart achttien honderd negen en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C N o. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en dertig Jaren en Zes
weken Johannes Hendricus Geurink Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Christina Bolwerk, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
Jan Hendrik Geurink en van Hendrika Roes, echtelieden, Landbouwers, te Gendringen overleden
/ 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
/ G. Rademaker / J H Haakshorst / VDLaar. // [cc 30-11-2000/30-6-2002 tB]
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– K...: nog geen gegevens.
– Lambertus (Lambert) Geurink:
19-4-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 425): / April / Den 19den [#een Kint]
Lambert Geurink / den 22 begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (Lambert) Geuring:
19-5-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. / Maij den 19 / Derk Schut Soon van Derk
Schut uyt Gendringen. / en Maria Elisabeth Geuring dogter van Lambert Geuring uyt Bredenbroek
onder Varseveld // [cc 1982-1999 tB]
– Ludovica (Louisa) Göring:
1-11-1795: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 140): /
1795 / d. 1 Nov. zijn na opentlijk afgelegde Geloofsbelijdenis tot Ledemaaten aangenomen / Louisa
Göring / Amelia Berendsen / Johanna Poelman. // [cc 1982-1999 tB]
– Ludovica (Louisa) Göring:
1-10-1804: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 185): /
1804 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d: 1 Oct. / Louisa Göring, / naar Emmerik. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Gurinck:
10-3-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 10mâ Martii / Baptizatus
est Henricus / parentes Gerardus Verholt et Elizabeth Gurinck / patrini Derk Kock et Maria
Gurinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2629), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 382:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 296
– Aantal bewoners: 21 (dit is nr. 19)
– Naam: Maria Geurink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) 1826 Mei heft gewoond Sub No 380 / 12 heeft gewoond Sub No 340
/ 13 heeft gewoond Sub No 518 / 7. den 1 Mei 1826 vertrokken naar de Heerlykheid Anholt. / 8 den
1 Mei 1826 vertrokken naar Sillevolde. / 5. gehuwd. te vinden Sub No 116. / 6 vertrokken naar Kl
Bredenbroek / 13 Mei 27 vert naar Dinxperlo / 19 vertrokk Mei 1828 naar Anholt / 10 Johanna
Visser vert Mei 1828. naar Dinxperlo / 11 B. Rademaker vert 1828. naar Sub 380 / 12 W Kolenbrander vert 1828 naar Sub No 340 / 14 D Oostendorp vert Mei 1828 naar Dinxperlo / 18 Geertruid
Aalders vert Mei 1828 id~ // [cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Maria (Maria) Splithof-Göring:
1-10-1910: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 632]: [geb./ged.] 1/1-10-1910:
Maria Helena / Parentes: Johannes Splithof et Adelheid Göring (Etten) / Patrini: Joes Freds Splithof
(Anholt) et Maria Splithof-Göring (Etten) / Observ.: No. 188 / Die 18 Maji 1933 in ecclesia par. de
Velp Gld. matrimonium contraxit cum Theodoro H.A.J. Jansen // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Geuring:
19-5-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. / Maij den 19 / Derk Schut Soon van Derk
Schut uyt Gendringen. / en Maria Elisabeth Geuring dogter van Lambert Geuring uyt Bredenbroek onder Varseveld // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Elisabeth (Maria Eliza) Geurink:
29-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1877 No. 32. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Evert Hofs van beroep Landbouwer oud negen en Zestig
jaren, en Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Negen en twintigsten der maand
Maart achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk C N o. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier Jaren en eene maand
Maria Eliza Geurink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Johannes Hendricus Geurink en van Christina Bolwerk, echtelieden, Landbouwers, 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. // E Hofs / G Rademaker / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013/27-6-2014 tB]
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinerus (Reind) Geurink:
25-3-1825: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 288: 1825 / Den 25 Maart aangenomen / Arnolda Geertruid Huender, / Willemina
Zandbulte, / Johanna Harmina Brusse / Hendrika Kwak / Arend Jan Seynhorst, / Jan Kapel / Hendrik Willem Koskamp, / Reind Geurink / Jacobus Koning / Gerretjen ten Brink // [cc 1982-1999 tB]
– Sabina Magdalena (Sobina Magdalena) Göhring:
30-1-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 30-1-1814, ongenummerde akte nr. 2 / In het
Jaar Agtienhonderd en veertien den dertigsten der maand Januarij, zijn voor ons burgemeester, officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton Eede, departement van den
Boven-Yssel gecompareerd Gerrit van de Craats en Maas Rozeboom, zijnde geburen van de nagenoemde overledene, welke ons verklaard hebben, dat op den agt en twintigsten der bovengenoemde
maand en Jaar des nademiddags ten drie U’uren in de gemeente alhier in het huis No 132 is
overleden Sobina Magdalena Göhring zonder beroep, in den ouderdom van ruim twee en vijftig
Jaaren. – En hebben de Declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons
ondertekend. hebbende tweede declarant verklaard niet te kunnen schrijven. / Gerret Van de kraats /
Theods Prins // [cc 13-6-2000/4-9-2001 tB]
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– Sophia (Sophia) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2627), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 382:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 296
– Aantal bewoners: 21 (dit is nr. 17)
– Naam: Sophia Geurink
– Geboortedatum: 1803
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) 1826 Mei heft gewoond Sub No 380 / 12 heeft gewoond Sub No 340
/ 13 heeft gewoond Sub No 518 / 7. den 1 Mei 1826 vertrokken naar de Heerlykheid Anholt. / 8 den
1 Mei 1826 vertrokken naar Sillevolde. / 5. gehuwd. te vinden Sub No 116. / 6 vertrokken naar Kl
Bredenbroek / 13 Mei 27 vert naar Dinxperlo / 19 vertrokk Mei 1828 naar Anholt / 10 Johanna
Visser vert Mei 1828. naar Dinxperlo / 11 B. Rademaker vert 1828. naar Sub 380 / 12 W Kolenbrander vert 1828 naar Sub No 340 / 14 D Oostendorp vert Mei 1828 naar Dinxperlo / 18 Geertruid
Aalders vert Mei 1828 id~ // [cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Stephanus (Steven) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3274), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 509:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 381
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Steven [Geurink]
– Geboortedatum: den 27 January 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Theodora (Dersken) Geurink:
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]
– Theodora (Dora) Geurink:
2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 (nummer) 2 / Heden den Tweeden der
maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voorde middags om Elf uren, is voor ons
Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Wessel Geurink Dagloonder oud drie en vijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Aleida Beekman oud drie en veertig jaren, op Maandag den
eersten der maand Jannuarij, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dora / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Berend Rexwinkel Landbouwer, oud Een en vyftig jaren, en van Garrit
Groot Nibbelink Landbouwer oud vijf en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
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opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Theodora (N.N.) Geurink (?):
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 124:
Eene aan den weg van Gendringen naar ’s Heerenberg, naast de gronden van Jan Peters en van de
weduwe Vorsters gelegene weide, «het Sleegske» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D,
no. 1748 voor 1 bund., 39 roed., 70 ell.
[no.] 1749, [-] 51 [roed., – ell.]
dus te zamen voor 1 bund., 90 roed., 70 ell.
[Kooper:] Hermen Kroese landbouwer te Veldhunten
[N.B.: “weduwe Vorsters” is wellicht “Dersken Geurink, weduwe van Evert Vossers”; cc 27-22007/14-7-2007 tB]
– Theodora (Dersken) Geurink:
12-7-1889: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-7-1889 No. 86. / Heden den twaalfden der
maand July achttien honderd negen en tachtig, zijn voor ons Johannes Matheus Louis Bellaard
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Herman Semmelink van beroep landbouwer oud vyf en veertig jaren, en Bernard
Wentink van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den twaalfden der maand July achttien honderd negen
en tachtig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk A No. 186 op de Wals binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van drie en zeventig Jaren en Zes maanden Wilhelmina Vossers,
zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe
van Hendrik Jan Koldewei, landbouwer, overleden te Gendringen dochter van Evert Vossers en van
Dersken Geurink, echtelieden, landbouwers, overleden te Wisch / 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 1982-1999 tB]
– Theodora Geertruida (Theodora Geertruida) Geurink:
8-4-1843: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 374: / 1843 Aangenomen / Den 8 April / Arnoldus Obbink / Willem Gerhard Noij /
Hermanus Lieftink / Reind Kraaijenbrink / Gesina de Bruin / Harmina Woldrina Rozier / Hendrika
Noij / Wilhelmina Noij / Gerharda Johanna Loor / Aaltje Luijmes / Johanna Antonetta Lieftink /
Grada Hendrika Breukelaar / Theodora Geertruida Geurink / Hermina Gesina Ansink / Christina
Cornelia Ilmer. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Geurink:
29-1-1751: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 17 (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 Geurink
– Beroep: Sabottier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 29. Janv: 1751. // [cc 29-8-2008/29-10-2008 tB]
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– Theodorus (Derk) Geurink:
18-4-1772: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 3: Den 18 April [1772] / hier aangenomen / Derk Geurink // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Geurink:
19-5-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 43: [sub “ingekomen en vertrokken”:] / Den 19 Meij [1777] is Derk Geurink met att:
vertrokken na Zeddam // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Geurink:
13-7-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Zeddam (1772-1811), RBS 271.1 (RA Arnhem), AHAvolgnr. 14: [1777] / den 13 Julij is op attestatie van den Wel Eerwaarde Heer J:H van Raaij V D M
te Silvolde tot Lidmaat deser gemeente aangenomen en tot het gebruijk des H: Avondmaals
toegelaten / Derk Geurink // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Geurink:
1-4-1796: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1796 / Den 1 April is derk Geurink overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Geurink:
10-12-1903: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 535]: [geb./ged.] 10/10-121903: Frederika Hermina Maria / Parentes: Antonius Engelbertus Berendsen et Cathrina Booltink
(Azewijn) / Patrini: Theodorus Geurink et Joanna Booltink (Keienborg) / Observ.: Matrimonium
contraxit cum Wilho Peters in nostra ecclesia die 14-7-1942 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Göring:
15-1-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-1-1908 No 8. / Heden den vijftienden
Januari negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Hendrikus Johannes Visser oud achtendertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Berendina van Niersen, zonder beroep op den
veertienden Januari dezes jaars, des morgens ten half zeven ure, ten huize van hem aangever te
Rafelder nummer zes binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Hendrikus Bernardus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en
Theodorus Göring oud drieenvijftig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de
marge: Overleden 1 Maart 1908] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Göring:
9-1-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-1-1911 No 5 / Heden den negenden Januari
negentien honderd-elf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Hendrikus Johannes Visser oud eenenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Berendina van Niersen, zonder beroep op den
zevenden Januari dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, ten huize van hem aangever te Rafelder
nummer zes binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind
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woordigheid van Theodorus Hebing, oud zevenenzestig jaren, van beroep wegwerker en Theodorus Göring oud zesenvijftig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente,
en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wesselus (Wessel) Geurinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Breedenbroeck”, AHAvolgnr. 205:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 4 [en] – / Willem Lippes / vier koeijen
Een Een winter eñ twee kalver / getuijg[en] Evert Ten Holler eñ Wessel geurinck / [summa:] 2-8-:
// [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (W.) Geurinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Breedenbroeck”, AHAvolgnr. 206:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 7 [en] 4 / Evert t: Holler / seeven koeijen
Een viers op Haer darde jaer drij op haer Tweede jaer en een kalff / getuijg[en] willem Lippes eñ
W: Geurinck / [summa:] 5-14-: // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Geurinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Breedenbroeck”, AHAvolgnr. 207:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Wessel Geurinck / Twee
koeijen en Een kalff / getuijg[en] Evert ten Holler en W: Lippes / [summa:] 1-4-: // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Geurink:
2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 (nummer) 2 / Heden den Tweeden der
maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voorde middags om Elf uren, is voor ons
Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Wessel Geurink Dagloonder oud drie en vijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Aleida Beekman oud drie en veertig jaren, op Maandag den
eersten der maand Jannuarij, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dora / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Berend Rexwinkel Landbouwer, oud Een en vyftig jaren, en van Garrit
Groot Nibbelink Landbouwer oud vijf en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2028), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 305:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 238
– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 10)
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– Naam: Wessel Geurink
– Geboortedatum: den 15 Sept 1802
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Hendr Eppink 1 Novemb 1826 vertrokk~ naar Bienen / 10 & 11
vertrokken Mei 1827 / 12 & 14 vertrok mei 1828 // [cc 15-7-2004/27-9-2004 tB]
– Wesselus (Wessel) Geurink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2034), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 305:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 238
– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 16)
– Naam: Wessel Geurink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Hendr Eppink 1 Novemb 1826 vertrokk~ naar Bienen / 10 & 11
vertrokken Mei 1827 / 12 & 14 vertrok mei 1828 // [cc 15-7-2004/27-9-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Geurink:
24-4-1802: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 188: 1802 / den 24 April Zijn alhier tot Ledematen Aangenomen / Gerrit Jan Geurink,
/ Berendjen Bievink, / Hendrika ten Brink, / Aaltjen Vinkenborg, / Christina Luimes, / Willemina
Geurink, / Aleida Lieftink, / Jan Hendrik Koning, / Willem Weenink, / Gerret Willem Kranen, /
Harmen Tuundert / Bernadus Tuit. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Geurink:
16-4-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 16-4-1814 No. 1 / In den Jaare agtienhondert en
veertien den Zestiende April des nademiddags twee uuren is voor ons vice Burgermeester bij
Absentie van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Netterden
Canton Genderingen departement van den Boven ijssel Verscheenen Bernardus ter horst dagloonder
Oud Negen en twintig Jaar en Woonachtig in deeze Gemeente Weduwenaar van wijlen Hendrica
groen Overleeden den Zesden October des Jaars agtienhondert en dertien Zoo als blijkt uit de acte
van overlijden afgegeeven door den Vice Burgemeester van voornoemde gemeente meerderjarige
Zoon van Johannus ter Horst en Wilhelmina Geurink dagloonders Woonachtig in de gemeente
Terborg Arrondissement Zutphen alhier tegenwoordig en toestemmende / met Hendrina Tönissen
dienstmeid Oud vijfendertig Jaaren woonachtig in de gemeente Emmerik departement van de Lippe
meerderJarige dochter van wijlen theodorus Tönissen Overleeden den Zes en twintigste Junij des
Jaars agtien hondert en tien Zoo als blijkt uit de acte van overlijden afgegeeven door den Burgermeester van Zeddam en Johanna Lieftink Landbouwerse woonachtig in de gemeente Zeddam
Arrondissement Zutphen alhier tegenwoordig en toestemmende / welke ons hebben verzocht om
over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hun ontworpen huwelijk, en waarvan de
afkondigingen gedaan Zijn voor den hoofdingang van ons gemeente huis te weten de Eerste op
Zondag den dertiende maart en de tweede op Zondag daar aan volgende Zijnde den twintigste
Maart des Jaars agtien hondert en veertien des voor de middags Elf uuren welke afkondigingen
meede hebben plaats gehad voor de Hoofdingang van het Gemeente Huis van Emmerik gene
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Opposities tegen gemelde Huwelijk bij Ons aangedient Zijnde Zoo hebben wij voldoende aan hun
verzoek naar voorleezing van alle de stukken bovengenoemd en van hoofdstuk Zes van den titel van
het siviel Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande Echtgenoot en aan de aanstaande
Echtgenoote afgevraagd of zij Elkander voor man en vrou willen neemen / elk hunner afzonderlijk
en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren wij, in naam der Wet, dat Bernardus ter
horst en hendrina tönissen, in het Huwelijk verbonden Zijn, waar van Wij acte opgemaakt hebben,
in tegenwoordigheid van Derk Heister timmerman Oud drie en vijftig Jaaren Hendrik te Raaij
Landbouwer Oud twee en vijftig Jaaren Wilhelmus Mulder dagloonder Oud twee en dertig Jaaren
en Gerrit Rosin [tekenend als: gerret rosien] Landbouwer Oud Negen en twintig Jaaren de Eerste
drie woonachtig in deeze gemeente en de Laatste in Whel Welke na aan hun gedaane voorleezing
dezelve met Ons en den Bruidegom geteekend hebben uitgenomen de Bruid de moeder van den
Bruidegom de moeder van de Bruid en de Eene getuigen Willem Mulder Welke verklaarde niet te
konnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Geuring:
16-3-1818: 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 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 498): 16. Martii [1818.] / Baptizata est Catharina / filia legitima Theodori Ilting, et Elisabethae Beugel Conj: / Susc: Jo~es Beugel, et Willemina Geuring. // [cc 30-82007/1-5-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Geurink:
18-2-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-2-1836 No 14. / Heden den achttienden
der maand February een duizend acht honderd zes en dertig des namiddags om drie uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Antoon Hulsbrink, Landbouwer oud vyf
en dertig jaren, en Derk Legeland, arbeider oud vier en twintig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Donderdag den achttienden der maand
February een duizend acht honderd zes en dertig des morgens ten Zes uren, in het huis No. 309 in
Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig jaren is overleden Berend Sandbulte, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Johanna Sonders, Landbouwster in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Derk Sandbulte, en Willemina Geurink. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de Comparanten, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Geurink:
25-3-1836: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 336: / 1836 / den 25 Maart aangenomen / Wilhelmina Hendrika Berendina van den
Berg / Zwenne ter Maat / Hendrina Damen / Johanna Katarina Harterink / Aaltjen Vrieze / Elizabeth te Pas / Antonetta Koenders / Wilhelmina Hendrika Geurink / Wilhelmina Geurink / Derske
Koning / Derk Jan ten Brink / Steven Zeverink / Willem Luijmes / Ivo Wilhelm Harmanus Gossert /
Hendrik Lieftink / Garrit Geurink / Garrit Jan Berenschot / Willem Adriaan van Weel // [cc 19821999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – GEURINK (nr. 214-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 44

– Wilhelmina Hendrica (Wilhelmina Hendrika) Geurink:
25-3-1836: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 336: / 1836 / den 25 Maart aangenomen / Wilhelmina Hendrika Berendina van den
Berg / Zwenne ter Maat / Hendrina Damen / Johanna Katarina Harterink / Aaltjen Vrieze /
Elizabeth te Pas / Antonetta Koenders / Wilhelmina Hendrika Geurink / Wilhelmina Geurink /
Derske Koning / Derk Jan ten Brink / Steven Zeverink / Willem Luijmes / Ivo Wilhelm Harmanus
Gossert / Hendrik Lieftink / Garrit Geurink / Garrit Jan Berenschot / Willem Adriaan van Weel //
[cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Johanna Elisabeth (Wilhelmina Johanna Elisabeth) Geuring:
19-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-8-1920 No 60. / Op heden, den negentienden Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Theodorus Johannes
Huls, oud zeven en twintig jaren, rijwielhandelaar, geboren en wonende te Wisch, meerderjarige
zoon van de echtelieden Johannes Derk Huls overleden, en Hendrika Fendrich, oud negen en vijftig
jaren, zonder beroep, wonende te Wisch, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot
dit huwelijk te geven, ter eener; / en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring, oud drie en twintig
jaren, zonder beroep, geboren te Dinxperlo, wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden
te Doetinchem woonachtig geweest, meerderjarige dochter van de echtelieden Franciscus
Wilhelmus Geuring en Johanna Gertruda Kleinhesselink, beiden overleden, ter andere zijde / ons
overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte extract van den bruidegom; / 2o. een overlijdens-extract van zijn vader; / 3o. een geboorte-extract van de bruid; / 4o. een overlijdens-extract
van haar vader; / 5o. een overlijdens-extract van haar moeder, / 6o. een bewijs van zonder stuiting
afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente Wisch op Zaterdag den een en
dertigsten Juli dezes jaars; / 7o. een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging
door aanplakking in de gemeente Doetinchem op Zaterdag een en dertigsten Juli dezes jaars / van
welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking
zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den een en dertigsten Juli / Gehoord de verklaring
der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten
zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Theodorus
Johannes Huls en Wilhelmina Johanna Elisabeth Geuring door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen, als: / Johannes Bernardus Geuring, oud negen en zestig jaren,
landbouwer, oom van de bruid; en Jan Willem Doornink, oud vier en veertig jaren, landbouwer,
beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den
bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Guilleaume) Geurink:
24?-7-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 61 / [date des actes:]
[datum door vergaan van het papier niet leesbaar (24, 25, 26 of 27)] Juillet 1812 / [Nature des
actes:] Proces verbal de non conciliation / [Noms et prenoms des parties:] Guilleaume Geurink
dem: / Henri Beijer defend: / [leur domicile:] Zuiderwijk, canton de Boekholt dep: de la Lippe /
Veldhunten, canton Gendringen / [enrégistrement:] 29 Juillet 1812 fo 27 Vo Ce 4 D: 1 fr: 26 ct //
[N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc
27-2-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Geurink:
30-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 30-1-1844 No 7. / Heden den Dertigsten der maand
Januarij één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Salemink oud Acht ëndertig jaren, Landbouwer, en Hendrikus Assemus oud
Zes ën dertig jaren, Landbouwer, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenentwintigsten der maand Januarij des jaars achttien honderd vier en veertig,
des morgens ten negen uren, in Den Sinderhoek in het huis, No. 508 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven en Veertig Jaren is overleden Berendjen Oberink, zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest onder Varsseveld, huisvrouw van Willem Geurink, wever wonende onder
Varsseveld, en Dochter van wijlen de Ehelieden Jan Oberink en Willemina Veldhorst. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten / H J Salemink / H D
Assemis / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Geurink:
25-10-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-10-1865 No. 109. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand October achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons Wenceslaus te Poel,
Raadslid en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, / Gerrit Jan Harmelink van beroep Radmaker oud Vyf en Veertig jaren, en Willem Geurink van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyf en twintigsten der maand October achttien
honderd vijf en zestig, des nachts ten drie uren, in het Huis Wijk C No. 79 in Bredenbroek binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf maanden Frederik te Grotenhuis, Zonder
beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Gerrit Willem te Grotenhuis,
Landbouwer, en Johanna Christina Nijman, echtelieden, wonende alhier. / 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. / G J Harmelink / W Geurink /
W: te Poel // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Geurink:
21-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1876 No. 9. / Heden den Een en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Harmelink van beroep Radmaker oud Vijf en
vijftig jaren, en Willem Geurink van beroep Akkerbouwer oud Vyf en veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Twintigsten der maand
January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C N o. 90 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf Jaren Willemina
Johanna Koskamp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Hendrik Koskamp, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Frederica Nyman, overleden.
/ 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. // G
J Harmelink / W Geurink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 144/394) 30-9-2013/28-5-2014 tB]
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– Wilhelmus (Wilhelm) Göring:
5-1-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-1-1886 No 2 / Heden den vyfden der maand
January achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Wilhelm Göring van beroep Landbouwer oud drie en vyftig jaren, en Fredericus
Franciscus Wenceslaus van Loon van beroep Landbouwer oud vyf en vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den vierden der maand
January achttien honderd zes en tachtig des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D No. 339 a in
Rafelder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren en Zeven
maanden Hendrina van Uum, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Derk Lucassen landbouwer wonende in deze gemeente dochter van Steven van
Uum en van Johanna Beekman, echtelieden, landbouwers, overleden te Gendringen. / 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 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Geurink:
29-3-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 411): / Maart / Den 29sten Wolter
Geurink / den 31sten begraven // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Geurink:
27-10-1754: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1754. / den 27. Oct: / Frits Geurink, Zoon
van wijlen Wolter Geurink uijt Varsevelt / en Johanna te Passche, Dogter van wijlen Derck te
Passche uijt Dinxperlo. / dese versonden met Attest na Varsevelt. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.

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

J.H.G. te Boekhorst – GEURINK (nr. 214-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 47

Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 24 augustus 2014 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Aken / Van Aken (ook Aachen e.d.), editie 212-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Avenarius , editie 203-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borggreven (ook Burggraaf e.d.), editie 205-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Dales (ook Daales e.d.), editie 208-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem : Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Dreven en Driever (ook Drijver e.d.), editie 206-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (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.), editie 25-2 (G)
– Geurink (ook Göring e.d.), editie 214-1 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-2 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
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– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kaalberg (ook Colberg e.d.), editie 211-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
– Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
– Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
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–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (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.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Spier (ook Spiertz e.d.), editie 209-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
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Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venderbosch (ook Venderbos e.d.), editie 213-2 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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