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AHA-dossier nr. 220-1:

TEMPEL
(ook TAEMPEL, TAMBEL, TAMMEL, TAMMER,
TAMPEL, TAMPER, TEMPELS 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
Tempel (AHA-uitgave 220-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan
het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
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)
Algemeen Historisch Archief
Doetinchem, 3 september 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Aleida (Aleijda) Tampel:
3-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 3 Junii / Baptizata est aleijda /
parentes gerardus tampel et Eva meurs / patrini Lambertus uffingh et margaritha meijers. // [cc
1982-1999 tB]
– Aleida (Aelijen) Taempel:
20-2-1757: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1757 / den 20 febberw= is aelijen taempel over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Anna: zie sub Johanna
– Antonia Johanna (Antonia Johanna) Tempels:
22-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1931 No 14 / Heden twee en twintig Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: Theodorus Wilhelmus Tempels, oud vier en dertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag een en twintig Januari dezes
jaars, des namiddags te half twee uur, te zijnen huize nummer zeshonderd vijf en dertig te Ulft, is
geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Aleida Hendrika Schadron
zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Antonia
Johanna / Gedaan in tegenwoordigheid van: Godefridus Antonius Peters, fabrieksarbeider oud vier
en vijftig jaren, wonende te Gendringen en Theodorus Josephus Weijkamp, gemeentebode, oud
twee en veertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antonius) Tammel:
26-12-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 945): [sub «1824 baptizati
sunt»] 26 Dec: / Bernardina / F:l: Josephi van Es et Gertrudis Tammel Par: / Antonius Tammel et
Theodora van Es Susc: // [cc 31-10-2007/4-1-2008 tB]
– Arnoldus (Aarent) Tammel:
13-12-1774: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 24: [sub “ingekomen en vertrokken”:] / Den 13 Desbr [1774] Aarent Tammel en
Aaltjen Brasse met attestatie van TerBorg // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Tammel:
19-2-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 19-2-1843 No 9. / Heden den negentienden der
maand february één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen: Manes Dedert oud twee en Zestig jaren, kleermaker en Arend Jan Tammel oud
vijf en veertig jaren, landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand februarij des jaars achttien honderd drie en veertig, des
avonds ten negen uren, in de Heurne in het huis, No. 342 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van negen en vijftig Jaren is overleden Hendrika Hengeveld, Zonder beroep, geboren en woonDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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achtig binnen deze Gemeente, Ehevrouw van Teunis ter Broeke, Landbouw[er] in deze Gemeente
wonende, dochter van wijlen de Ehelieden Teube Hengeveld en Everdina Lettink. / Waarvan wij
deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Tammel:
20-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 289): 20 Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Theodorus / [met
andere inkt: filius] [... (niet ingevuld)] et [... (niet ingevuld)] / [Susc:?] Hendrik Garselder, et
Berndina Tammel // [cc 30-5-2007/10-8-2008 tB]
– Berendina (Berendiena) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2804), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 405:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 319
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Berendiena Tammel
– Geboortedatum: den 6 Mei 1781
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Hendrika vert Mei 1828 naar Anholt // [cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Bernardus (Bernardus) Tampel:
3-8-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 3 augusti / Baptizatus est Bernardus / parentes gerardus Tampel et Effken [#muers] [^meurs] / patrini Joannes Smits et gertien
maatmans // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Tempels:
8-12-1910 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Willem Seinhorst.
– (0) Kaartnummer: 5630 // 2de Kaart (W. Seinhorst)
– (1) Regel- of volgnr.: 21 (van 12 regels, genummerd 13 t/m 24)
– (2) Geslachtsnaam: Tempels
– (3) Voornamen: Bernardus Johannes
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: n.v.
– (6) Geboortedatum: 8-12-’10
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: landb. (o) [ondergeschikte]
– (14) Woonplaats: [op regel 13:] Wieken [22>] 21 / [daaronder (op regel 15):] 19 Jan 40 / Wals 1
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
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– (17) Uitschrijvingsdatum: 20-6-’31
– (18) Vertrokken naar: Ulft 453
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: [achter een accolade, abusievelijk getrokken ter hoogte van regel 22:]
Ambtshalve ingeschreven ..e Alg V. abus. doorgehaald, zie volgnr 24) // [cc (webfoto) 17-92012/23-10-2012 tB]
– Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Tempels:
8-12-1910 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Willem Seinhorst.
– (0) Kaartnummer: 5630 // 2de Kaart (W. Seinhorst)
– (1) Regel- of volgnr.: 24 (van 12 regels, genummerd 13 t/m 24)
– (2) Geslachtsnaam: Tempels
– (3) Voornamen: Bernardus Johannes
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: n.v.
– (6) Geboortedatum: 8-12-1910
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: landb. (o) [ondergeschikte]
– (14) Woonplaats: [op regel 13:] Wieken [22>] 21 / [daaronder (op regel 15):] 19 Jan 40 / Wals 1
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 1-7-’36
– (18) Vertrokken naar: GNK
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: Zie volgnr 21. // [cc (webfoto) 17-9-2012/23-10-2012 tB]
– Bernardus Theodorus (Bernardus Theodorus) Tempel:
2-10-1940: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1095]: [geb./ged.] 2/3-101940: Johanna Berendina Maria / Parentes: Antonius Wilhus Hettelaar et Maria Josephina te Wiel
(Azewijn) / Patrini: Johannes Hettelaar et Theodora Bekker-te Wiel (Varsselder) / Observ.: Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Bernardo Theodoro Tempel in ecclesia B.M.V.
Perp. Succ. de Braamt die 18 Aug. 1967. // [cc 1982-1999 tB]
– C...: nog geen gegevens.
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Eliesabeth) Tammel:
26-2-1840: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] February 26 / [ged.:] Maart 1 / 1840 / Evert /
Z V Jan Henderik te Pas en Eliesabeth Tammel / [get.:] de vaed[er] // [cc 1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Eliesabet) Tammel:
22-5-1841: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 23 may / 1841 / Hendrikka
Everdiena / D V Jan Henderik te Pas en Eliesabet Tammel / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Eliesabet) Tammel:
11-5-1843: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 28 May / 1843 / Evert / Z V [^Jan]
Henderik te pas en Eliesabet Tammel / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Eliesabet) Tammel:
17-2-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] February 17 / [ged.:] maart 2 / 1845 / Gerret /
z v Jan Henderik te Pas en Eliesabet tammel / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Tammel:
18-2-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-2-1845 No 26. // Heden den achttienden
der maand Februarij 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 te Pas, van beroep Kleermaker, oud negen en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Tammel, Zyne huisvrouw, op
Maandag den Zeventienden der maand Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten
acht uren, ten huize van hem Comparant in den Pol No 466a, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerrit. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gerrit Jan Kraaijenbrink, van beroep daglooner, oud vijf en Zestig jaren, en Hermanus Roesink, van beroep Linnenwever, oud twee
en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend, nadat de Comparant en de getuigen, daartoe aangezocht zynde, verklaard hadden niet te Kunnen Schryven, als
Zulks niet geleerd hebbende. // v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 44/288) 6-7-2014/3-9-2014 tB]
– Elisabeth (Eliesabet) Tamnel:
1-2-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 1852 / [geb.:] February 1 / [ged.:] maart 7 / Johanna
Aleida / D [van] Jan Henderik te Pas en Eliesabet tamnel / [getuygen: niet ingevuld] // [cc 19821999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Tammel:
4-4-1864: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-4-1864 No. 38 / Heden den Vierden der
maand April achttien honderd vier en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Wilhelmus Jacobus Luimes van beroep daglooner oud dertig jaren, en Bernadus
Engeln van beroep daglooner oud veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Zaturdag den tweeden der maand April achttien honderd vier en zestig, des
middags ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 81 op den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in
den ouderdom van acht en veertig Jaren Jan Hendrik te Pas, Kleermaker, geboren in de voormalige
gemeente Etten en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Elisabeth Tammel,
Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Evert te Pas en
Everdina Semmelink. / 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]
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– Engelberta (Engelina) Tammel:
6-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 38): 6. Sept: [1811] / Baptizatus est Joannes Bernardus / filius legitimus Joannis Wijkamp, et Willemina Tammel Conj: / Susc: Gerardus Reijers, et
Engelina Tammel. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Engelberta (Engelina) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2893), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 438:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 331
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Engelina Tammel
– Geboortedatum: den 19 July 1774
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Tammel, Dersken overl. 1826 / Johanna Bouwman vert Mei 1827. // [cc
12-8-2004/31-1-2005 tB]
– Engelberta (Engelina) Tammel:
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]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Gertrudis) Tammel:
26-12-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 945): [sub «1824 baptizati
sunt»] 26 Dec: / Bernardina / F:l: Josephi van Es et Gertrudis Tammel Par: / Antonius Tammel et
Theodora van Es Susc: // [cc 31-10-2007/4-1-2008 tB]
– Geertruida (Gertruida) Tammel:
27-4-1826: Huwelijken R.K. kerk Gendringen (archief Martinusparochie inv.nr. 20, AHA-volgnr.
10): [27 Aprilis 1826] / Everhardus Bulo [^Vid.] et Gertruida Tammel Vid. / in Fac. Eccles. / Ulft
// [cc 18-9-2008/22-11-2010 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Tammel:
13-11-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1826 No 76 / Heden den dertienden
der maand November 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 Jan Bruggink, dagloner,
oud Vier endertig jaren, en Henricus Otten, dagloner, oud Eenentwintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Elfden der maand November achttien honderd zes en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 445. in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven endertig Jaren is overleden Geertruida Tammel
daglonersche, geboren onder Aalten, en gewoond hebbende in deeze gemeente, Ehevrouw van
Joseph Van Ess, dagloner in deeze gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Hermanus Tammel,
en Hendrina Rensink, te aalten 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, verklarende de
Comparanten daartoe aangezogt niet te kunnen schrijven // FWJ De Haes // [N.B.: Zie ook sub
Johanna Geertruida (Tempel); cc (webfoto) 20-4-2011/17-5-2012 tB]
– Geertruida (Geertruid) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3844), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Geertruid Tammel
– Geboortedatum: den 3 August 1789
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Geertruida (Geertrui) Tamper:
21-7-1828: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 21-7-1828 No 22. / Heden den een en twintigsten
der maand July één duizend acht honderd acht en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn
voor ons Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Hermanus Berentsen Wewer oud Vyf en dertig jaren, en
Hendrik Olyslager daghuurder oud acht en veertig jaren, Geburen beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand July des jaars achttien honderd acht en twintig, des Middags ten twaalf uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren is overleden Fenneken Garritsen Dochter van Jacobus
Garritsen en van Geertrui Tamper daghuurders, nalatende hare Ouders / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de
Comparanten niet te Kunnen Schryven / De Ambtenaar Voornoemd / J A Luitjes // [cc 1982-1999 tB]
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– Geertruida (Geertrui) Tamper:
6-2-1830: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 6-2-1830 No 7 / Heden den Zesden der maand February één duizend acht honderd en dertig, des nademiddags om Drie uren, zijn voor ons Jan Arnoldus Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Hermanus Berentsen beroep Wewer oud Zes en Dertig jaren, en Bernardus Berendsen beroep Schoemaker oud een en twintig jaren, geburen, niet verwandt beide in deze
Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand February des
jaars achttien honderd en dertig, des Morgens ten vyf uren, in het huis No. ./. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar en ruim acht maanden is overleden Willemina Garritsen,
Dochter van Jacobus Garritsen Wewer en van Geertrui Tamper daghuurders / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend
benevens den tweeden Comparant, verklarende de eerste niet te Kunnen Schryven / B: Berendsen /
De Ambtenaar Voornoemd J A Luitjes // [cc 17-7-2003/15-9-2005 tB]
– Geertruida (2x) (Gertrudis/Gertrudis) Tempel:
13-2-1886: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 258]: [geb./ged.] 13/13-21886: Gertrudis Henrica / Parentes: Wilhelmus Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn) /
Patrini: Lambertus Helmink et Gertrudis Tempel (Gaanderen). // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Tempel:
11-3-1888: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 291]: [geb./ged.] 11/11-31888: Josephina Theresia / Parentes: Wilhelmus Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn)
/ Patrini: Antonius Hendriksen (Silvolde) et Bernardina te Boekhorst (ter Borg). // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Tempel:
10-11-1890: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 326]: [geb./ged.] 10/10-111890: Joanna Theodora / Parentes: Wilhelm. Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn) /
Patrini: Hent Tempel et Theodora Hendriksen / Observ: Die maji 1921 matrimonium contraxit cum
Bernardo Klaassen in ecclesia par. de Azewijn / Sub conditione baptizata est. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Tempel:
3-8-1892: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 359]: [geb./ged.] 3/3-8-1892:
Hendrik. Albert / Parentes: Willem Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn) / Patrini:
Hendrikus van Hal (Terborg) et Gertrudis Bunk (Etten) / Observ.: No. 87 (?) in suppl. / Die 18 sept.
192(?) matrimonium contraxit cum Cornelia Gerritsen in ecclesia de Azewijn. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruida) Tempel:
8-8-1924: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 832]: [geb./ged.] 8/9-8-1924:
Joanna Wilhelmina Maria / Parentes: Henricus Albertus Hendriksen et Cornelia Gerritsen (Azewijn) / Patrini: Bernardus Gerritsen (Heerlen) et Geertruida Tempel (Azewijn) / Observ.: Matrimonium contraxit cum Cornelis Hendrikus Johannes Rabelink in ecclesia St. Matthaei de Azewijn
die 19 Julii 1951. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Tampel:
11-8-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 11 Aug: / Gerrit Tampel, zoon
van wijlen Hendrick Tampel uijt Veelingen onder Millingen / en Eva Möers, wedewe van wijlen
Gerrit Reinholt uijt Varseler onder Gendringen. / den 1 Sept. hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Ampel:
14-6-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 14. Junij / Baptizatus est Henricus Joannes / Parentes Gerrit Ampel et [#J] Eveken Meurs / Patrini Herman Meurs et Engel
Meurs [#et.(?)] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrardus) Tamper:
20-8-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 20 Aug: / Bap: Wessellina
/ Fil: Gerrardi Tamper, et Evae Meurs, / Hendrico Meurs, et Johanna’ Meurs levanti[bus] // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Tampel:
3-8-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 3 augusti / Baptizatus est
Bernardus / parentes gerardus Tampel et Effken [#muers] [^meurs] / patrini Joannes Smits et gertien maatmans // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerth) Tampel:
16-1-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 16 Janua: / Baptizata est Geske
/ parent. Gerth Tampel et Efken Meurs / pat. Joannes Sporck et Everdina Janssen. / Ass. Anneken
Beijrs // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Tampel:
22-11-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 22 novembris / Baptizatus est
Wessel / parentes Lambertus uffinck et Joanna meurs / patrini gerardus Tampel et wilhelmina
Beijers // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Tampel:
3-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 3 Junii / Baptizata est aleijda /
parentes gerardus tampel et Eva meurs / patrini Lambertus uffingh et margaritha meijers. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Tampel:
7-4-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / den 7 april is gart tampel overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Tampel:
6-8-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Aug 6. / Wolter Thus. / Z.v. Hendrik Thus uijt
Our. / en Wesselina Tampels d.v. wijl. Gerrit Tampel uijt Varseler. / beide onder Gendringen. /
[alhier getrouwd:] [sc.: Aug] 27 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Tamper:
24-2-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1817 No 12. / Heden den Vier en twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voormiddags om elf uren,
zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Egbertus Nienhuis Landbouwer
oud Veertig jaren, en Hendrik van de Paverdt oud Vijf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zaturdag den twee en twintigsten der maand Februarij
des Voormiddags ten half elf uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Wesselina [Tamper>] Tampel Ehevrouw van Wolter
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Thus en Dogter van Gerrit Tamper (!) en Eevken Meurs / 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 // E: Nieuwenhuis / H Van de Pavert / FWJdeHaes // [cc (webfoto 59/290) 12-32010/31-3-2013 tB]
– Gerhardus (Gradus) Tempels:
29-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1876 No. 15. / Heden den Negen en
twintigsten der maand January 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, Gradus Tempels van beroep Arbeider oud Zes en dertig jaren,
en Johannes Hakvoort van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den acht en twintigsten der maand
January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B N o. 31 in
Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Vijftig Jaren Johanna
Rabelink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Ambt Doetinchem, en woonachtig geweest in
deze gemeente echtgenoote van Gradus Roes, Klompenmaker, wonende in deze gemeente, dochter
van wylen de echtelieden Jan Rabelink en Gerritjen Onstein. / 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 aangezocht Zijnde verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. //
G Tempels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 146/394) 30-9-2013/27-5-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Johan) Tammel:
17-12-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 17-12-1867 No 86: Heden den Zeventienden
December achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewyk Ebeling Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Willem Tammel, landbouwer oud Acht 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 Hendrika Lankhof Zonder beroep, alhier wonende op Zondag den Vijftienden der maand
December dezes jaars, des avonds ten elf uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Gerrit Johan / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Willem Salemink, landbouwer,
oud Vier en Zestig jaren, en van Jan Derk Apenhorst, wagenmaker oud Zeven 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 // H W Tammel / D W Salemink / J.D Apenhorst / Ebeling
// [cc (webfoto) 2-5-2010/4-2-2011 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerard: Wilhelm:) Tempel:
26-7-1792: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 934 (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: Gerard: Wilhelm: Tempel
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl
– Geboortedatum: 26. Juillet 1792. // [cc 29-8-2008/21-10-2008 tB]
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– Gesina (Geske) Tampel:
16-1-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 16 Janua: / Baptizata est Geske
/ parent. Gerth Tampel et Efken Meurs / pat. Joannes Sporck et Everdina Janssen. / Ass. Anneken
Beijrs // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Tempels:
9-2-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-2-1908 No 24 / Heden den negenden Februari
negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Wilhelmus Johannes Tempels oud achtendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Theodora Friederica Kroes, zonder beroep op den
zevenden Februari dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Oer nummer
zesendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Hendrika Johanna / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Albertus Johannes te Pas, oud tweeendertig jaren, van beroep fabriekarbeider en
Hendrikus Johannes Tiemessen oud vijfentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Tampel:
11-8-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 11 Aug: / Gerrit Tampel, zoon van
wijlen Hendrick Tampel uijt Veelingen onder Millingen / en Eva Möers, wedewe van wijlen Gerrit Reinholt uijt Varseler onder Gendringen. / den 1 Sept. hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Tampel:
14-7-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 14 ijülijus .is. Hendrik tampel overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Tempel:
18-5-1781: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 507 (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: Hendrik Tempel
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Wynbergen] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 18. May 1781. // [cc 29-8-2008/8-3-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik/Henricus):
28-7-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-7-1827 No 78 / Heden den Acht en twintigsten der
maand July één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vyf uren, is voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Tempel, dagloner oud negen en veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke
Harmina Driever, oud negen en dertig Jaren Zyne Ehevrouw [#jaren], [het woord “Jaren” in de
negende Regel en het woord “Schoenmaker” in de vyftiende Regel goedgekeurd] op Zaturdag den
Acht en twintigsten der maand July dezes jaars, des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Berntsen [onleesbaar woord>]
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Schoenmaker, oud acht en dertig jaren, en van Willem Jansen, Eigen werk doende oud Zes en dertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de beide Getuigen, hebbende de Declarant verklaard,
niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Henricus Tempel. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hent) Tempel:
10-11-1890: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 326]: [geb./ged.] 10/10-111890: Joanna Theodora / Parentes: Wilhelm. Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn) /
Patrini: Hent Tempel et Theodora Hendriksen / Observ: Die maji 1921 matrimonium contraxit cum
Bernardo Klaassen in ecclesia par. de Azewijn / Sub conditione baptizata est. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Henricus Joannes) Ampel:
14-6-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 14. Junij / Baptizatus est
Henricus Joannes / Parentes Gerrit Ampel et [#J] Eveken Meurs / Patrini Herman Meurs et Engel
Meurs [#et.(?)] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik IJan) Tampel:
2-12-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / Den 2 Desember is Hendrik ijan
tampel overl[e]den // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Tammel:
11-6-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 11-6-1818 No 28 / Heden den Elfde der maand
Junij een duizend acht honderd en achttien, des Nademiddags om Vier uren, zijn voor ons Jan Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Wisch,
Provincie Gelderland, verschenen / Derk Lammers oud Negen en veertig jaren, Verwer / en Hendrik Jan Tammel oud Een en veertig jaren, Kleermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfde der maand Junij des jaars achttien honderd en achttien, des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 69 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes
maanden [#jaren] is overleden Johanna van Dielen, Zonder beroep, Dochter van Christoffel van
Dielen, Schoenmaker wonende in Terborg en van Enneken Veltkamp Zyne Huisvrouw / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend met Hendrik Jan Tammel, hebbende Derk Lammers op gedane Aanvrage om te tekenen
verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Tammel:
17-12-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 17-12-1867 No 86: Heden den Zeventienden
December achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewyk Ebeling Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik Willem Tammel, landbouwer oud Acht 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 Hendrika Lankhof Zonder beroep, alhier wonende op Zondag den Vijftienden der maand
December dezes jaars, des avonds ten elf uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Gerrit Johan / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Willem Salemink, landbouwer, oud
Vier en Zestig jaren, en van Jan Derk Apenhorst, wagenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na
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in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met den Comparant en de getuigen // H W Tammel / D W Salemink / J.D Apenhorst / Ebeling // [cc
(webfoto) 2-5-2010/4-2-2011 tB]
– Hermanus (Hermanus) Tammel:
13-11-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1826 No 76 / Heden den dertienden
der maand November 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 Jan Bruggink,
dagloner, oud Vier endertig jaren, en Henricus Otten, dagloner, oud Eenentwintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Elfden der maand
November achttien honderd zes en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 445. in
Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven endertig Jaren is overleden Geertruida
Tammel daglonersche, geboren onder Aalten, en gewoond hebbende in deeze gemeente, Ehevrouw
van Joseph Van Ess, dagloner in deeze gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Hermanus
Tammel, en Hendrina Rensink, te aalten 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,
verklarende de Comparanten daartoe aangezogt niet te kunnen schrijven // FWJ De Haes // [cc
(webfoto) 20-4-2011/17-5-2012 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) Tempels:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 606): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Boekholt Straat
– Huisnummer: A 126
– Aantal personen: 5 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Tempels
– Leeftijd: 36 jaar
– Geboorteplaats: Drempt
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/8-10-2003 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elisabetha) Tempel:
11-3-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 11-3-1850 No. 19. / Op heden den Elfden der
maand Maart een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen, Gerrit
Derk Siep oud zesenvijftig jaren, van beroep Arbeider, gebuur van de overledene, en Jan Willem
Roering oud vierendertig jaren, van beroep Metselaar, gebuur van de overledene, beide woonachtig
binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den tienden der maand Maart,
dezes jaars, [des] morgens ten een uren, in het huis staande in de Boekholdstraat Wijk A N o 125
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tachtig Jaren is overleden Josephus Michiels, zonder
beroep, geboren en wonende alhier, gehuwd met Anna Elisabetha Tempel, zonder beroep, mede
binnen deze Stad woonachtig, zoon van wijlen de echtelieden Joseph Michiels en Gerarda Sanders.
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/ En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend / verklarende de Comparanten niet te kunnen teekenen als hebbende geen schrijven geleerd.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Tammel:
22-2-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-2-1825 No 18. / Heden den twee entwintigsten der maand Februarij, een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags ten Elf
uren, zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand van het Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Henricus Otten, Zonder
beroep oud vijf enzeventig jaren, en Hendrik Ernsen, dagloner oud twee endertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den twee entwintigsten der
maand Februarij, achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten vier uren, in het huis No. 23. in
Ulft, binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Zes weken is overleden Hendrina van Ess, Zonder beroep geboren in dit ambt, dochter van de Ehelieden Joseph van Ess, en Johanna Geertruid
Tammel 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 de
Comparanten // hendrikus otten / hendrik ernsen / De Haes. // [cc (webfoto) 9-1-2011/2-5-2012 tB]
– Johanna Geertruida (Anna Gertruidis) Tammel:
13-11-1826: Overlijden R.K. kerk Gendringen (archief Martinusparochie, inv.nr. 20, AHA-volgnr.
45): 13 Novemb. [1826] / Anna Gertruidis Tammel uxor Josephi van Ess. / Ulft // [cc 18-92008/5-3-2011 tB]
– Johanna Geertruida (?!) (Geertruida) Tammel:
13-11-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1826 No 76 / Heden den dertienden
der maand November 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 Jan Bruggink, dagloner,
oud Vier endertig jaren, en Henricus Otten, dagloner, oud Eenentwintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Elfden der maand November achttien honderd zes en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 445. in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven endertig Jaren is overleden Geertruida Tammel
daglonersche, geboren onder Aalten, en gewoond hebbende in deeze gemeente, Ehevrouw van
Joseph Van Ess, dagloner in deeze gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Hermanus Tammel,
en Hendrina Rensink, te aalten 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, verklarende de
Comparanten daartoe aangezogt niet te kunnen schrijven // FWJ De Haes // [cc (webfoto) 20-42011/17-5-2012 tB]
– Johanna Maria (Johanna Maria) Tammel:
22-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-2-1886 No. 40. / Heden den twee en twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Dekkers van beroep klompenmaker oud negen en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna, Maria Tammel, zijne huisvrouw,
zonder beroep op Zondag den een en twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en tachDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – TEMPEL (nr. 220-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 15

tig, des nachts ten vier uren, ten huize van hem comparant in Voorst Wijk C N o. 59 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Berendina, Johanna / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Johannes, Bernardus Smeenk van beroep winkelier oud drie en vijftig jaren, en
Antonius Belterman van beroep klompenmaker oud twee en vijftig 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]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) Tammel:
18-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1879 No. 7. / Heden den Achttienden
der maand January 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, Antoon Krieger van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en Johannes Theodorus Belterman van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand
January achttien honderd negen en zeventig, des middags ten vier uren, in het huis Wijk C N o. 60 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en vyftig Jaren en Vyf maanden Johanna Geertruid Bennink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Aalten, en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Joannes Henricus Snelting, Landbouwer, wonende in
deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Bernardus Bennink en Johanna Willemina
Tammel. / 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 Krieger / J.T. Belterman / VDLaar. // [cc 30-11-2000/20-6-2002 tB]
– Johannes (Jan) Tempel:
14-5-1751: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 445 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Jan Tempel
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Kilder] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 14. Mai 1751. // [cc 29-8-2008/16-2-2009 tB]
– Johannes (Joan) Tempel:
4-6-1786: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 412 (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: Joan Tempel
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Kilder] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 4. Juin 1786. // [cc 29-8-2008/7-2-2009 tB]
– Johannes (Jan) Tammel:
30-10-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-10-1826 No 70. / Heden den dertigsten
der maand October, 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 Gerrit Jan Tuenter, Linnenwever, oud dertig, jaren, en Johannes Borkes, dagloner oud Een entwintig jaren, beide in deze
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Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den acht en twintigsten der
maand October achttien honderd zes en twintig, des avonds ten vijf uren, in het huis No. 331 in
Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier entachtig Jaren, is overleden
Dersken te Grotenhuis, Zonder beroep, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en Woonachtig in deeze
gemeente, Ehevrouw van wijlen Jan Tammel in deeze gemeente overleden, en dochter van wijlen
de Ehelieden Derk Jan te Grotenhuis, en Maria Rietstap, in de gemeente Dinxperlo, 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 de Comparanten. // G J Tuenter [boven de J twee puntjes]
/ J Borkes / FWJ De Haes. // [cc (webfoto) 16-4-2011/20-5-2012 tB]
– Johannes (Jan) Tempel:
10-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-8-1827 No 82 / Heden den Tienden der maand
Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, is voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Dirk Schenning, dagloner oud twee en veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke
Hendrika Banning Zyne Ehevrouw, oud Zes en dertig jaren, op Donderdag den Negenden der
maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Maria / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Jan Tempel Dagloner, oud twee en veertig jaren, en van Harmen Hegman, Dagloner oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant, hebbende de Getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Maria Schenning. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Tempel:
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 3. / Heden den Zevenden der maand
Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, is voor ons Mr
Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Kaak, daglooner,
oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 172. / dewelke ons verzocht
heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen,
oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Avonds ten
half tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Mechtilda. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan
Tempel, daglooner, oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus Kemper, daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211.
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met
den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft niet te Kunnen schrijven. /
[in de marge:] Geboorte van Mechtilda Kaak. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Tempel:
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 4. / Heden den Zevenden der maand
Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, is voor ons M r
Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Kaak, daglooner,
oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 172 / dewelke ons verzocht
heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen,
oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten
half Elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Tempel, daglooner, oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus
Kemper, daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211.
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
met den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft niet te Kunnen
schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Johanna Kaak. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Tammel:
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]
– Johannes (Joannes) Tempels:
19-3-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-3-1879 No. 28. / Heden den Negentienden
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, Hendrikus Smeenk van beroep Landbouwer oud negen en vijftig jaren, en
Johannes Hakvoort van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand Maart achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk B No. 32 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en elf maanden
Hendrina Helmichs, Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze
gemeente, weduwe van Joannes Tempels, Arbeider te Gendringen overleden, Zynde de namen der
ouders van de 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 den eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen Schrijven als zulks niet geleerd hebbende / H Smeenk /
VDLaar. // [cc 30-11-2000/6-7-2002 tB]
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– Johannes (Jan) Tempels:
2-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-5-1879 No. 49 / Heden den Tweeden der
maand Mei 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, Theodorus Weiman van beroep Klompenmaker oud een en veertig jaren, en
Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud Vijf en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Dertigsten der maand April achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk D No. 119 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en acht maanden Johannes Antonius
Tempels, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Tempels en van Helena Sluiter, echtelieden Arbeiders, 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. / T: Weiman / J Evers /
VDLaar. // [cc 5-4-2001/19-7-2002 tB]
– Johannes Antonius (Johannes Antonius) Tempels:
2-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-5-1879 No. 49 / Heden den Tweeden der
maand Mei 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, Theodorus Weiman van beroep Klompenmaker oud een en veertig jaren,
en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud Vijf en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Dertigsten der maand April achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk D No. 119 in Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en acht maanden Johannes Antonius Tempels, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan
Tempels en van Helena Sluiter, echtelieden Arbeiders, 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. / T: Weiman / J
Evers / VDLaar. // [cc 5-4-2001/19-7-2002 tB]
– Johannes Hermanus (Jan Hermen) Tammel:
20-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 179): 20. Junij [1813.] / Baptizata est Christina /
filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Buitink Conj: / Suscepêre Jan Hermen Tammel, et
Derres Woltering. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Johannes Hermanus (Jo~es Hermanus) Tammel:
27-4-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 240): 27. Aprilis [1814.] / Baptizatus est Gerardus /
filius legitimus Jo~is Wijkamp, et et (!) Wilhelminae Tammel Conj: / Suscepêre Jo~es Hermanus
Tammel, et Jo~a Beijering. // [cc 24-5-2007/30-8-2008 tB]
– Johannes Hermanus (Johannus Harmanus) Tammel:
26-4-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 26-4-1816 No 20 / Heden den Zes en twintigsten der maand April eenduizend achthonderd en zestien, des achtermiddags om Drie uren, zijn
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Jan Wildenbeest oud Negen en veertig
jaren, Weever – en Johannus Harmanus Tammel oud acht en dertig jaren Weever beide in deze
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Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heeden der maand April des
jaars 1816 des morgens [#middags] ten acht uren, in het huis No. 139 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van – jaren is overleden Een Kind het Welk aan mij als amptenaar van den Burgerlijken
Staat levenloos is vertoond van Derk Koops oud een en vijftig Jaren Dagloonder en Janna Kamperman oud Zeven en dertig Jar[en] / 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 / Derk Jan wildenbeest / Johannes Harmanus
Tammel / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Lambertus (Lambertus) Tammel:
1-5-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 1-5-1849 No 47: Heden den Eersten der maand Mei
één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Arend
Hiddink oud Zes en dertig jaren, dagloner en Lambertus Tammel oud negen en dertig jaren,
Gemeentebode beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten der maand April des jaars achttien honderd negen en veertig, des middags ten twaalf uren, in
den Heelweg in het huis No 604 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is
overleden Willem Bierman, dagloner, geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente,
Weduwenaar van Berendina Broeker, en zoon van Wijlen de Echtelieden Gerrit Jan Bierman en
Aaltjen te Linde. / 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. // A: Hiddink / L Tammel / J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 30-4-2010/1-7-2012 tB]
– Lambertus (Lambertus) Tammel:
29-5-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 29-5-1849 No 54: Heden den Negen en twintigsten
der maand Mei één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Willem Luijmes oud Zes en vijftig jaren, Dagloner en Lambertus Tammel oud
Negen en Dertig jaren, Gemeentebode beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Negen en twintigsten der maand Mei des jaars achttien honderd negen en
veertig, des nachts ten vier uren, te Terborg in het huis No 20 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en een half Jaar is overleden Johanna Van Dielen, Zonder beroep, geboren en Woonachtig geweest te Terborg, dochter Van Gradus Van Dielen, Schoenmaker, en Berendina Vultink,
Echtelieden wonende te Terborg / 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. // G W Luemes / L Tammel / J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 19-9-2010/22-6-2012 tB]
– M...: nog geen gegevens.
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
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– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
– Tempel ~ Varsseveld:
11-10-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 70): October / Den 11den gestorven
de zoon van derk marselink of tempel / den 14den begraven // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derkjen) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 488), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 64:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 64
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Derkjen Tammel
– Geboortedatum: den 3 October 1807.
– Godsdienst: –
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Derkjen Tammel vert[rokken] naar Doetinch[em]. // [cc 15-4-2004/276-2004 tB]
– Theodora (Dersken) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2896), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 438:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 331
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Dersken Tammel
– Geboortedatum: den 28 Sept 1742
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Tammel, Dersken overl. 1826 / Johanna Bouwman vert Mei 1827. // [cc
12-8-2004/31-1-2005 tB]
– Theodorus (Derk) Marselink of Tempel:
11-10-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 70): October / Den 11den gestorven
de zoon van derk marselink of tempel / den 14den begraven // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Tampel:
25-4-1754 (geciteerd uit Veluwse Geslachten 1992, pag. 182): “Derck Tampel, geb. Gendringen,
laatst gewoond te Dieren, tr. Brummen 25-4-1754 Harmina Garritsen, j.d. van Bronkhorst. Op 6-21755 en 28-8-1758 geeft hij het overlijden aan van zijn kinderen; op 28-8-1755 geeft hij het overlijden van zijn moeder aan.” // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Tempels:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No. 9. / Heden den Vyftienden der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud veertig jaren, en Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Veertienden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en zeventig Jaren en acht maanden Gerarda Catharina Kniest, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van
Hendrikus Agterhof, Arbeider wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Jan
Kniest en Hendrica Gielink / 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]
– Theodorus (Theodorus) Tempels:
27-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1877 No. 118. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud Vier en Veertig jaren, en
Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes en twintigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en tachtig Jaren Hendrikus Agterhof, Zonder beroep, geboren te Rees in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Gerarda Catharina Kniest, Zijnde 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. Venhorst / Th Tempels / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 206/394) 29-92013/30-5-2014 tB]
– Theodorus (Theodorus) Tempels:
30-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-4-1879 No. 48 / Heden den Dertigsten der
maand April 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, Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, en Bernardus Essink van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Negen en twintigsten der maand April achttien
honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en twee maanden Johanna
Wilhelmina Snelder, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Gradus Snelder en van Grada Roes, echtelieden, Arbeiders, 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. / Th Tempels / B
Essink / VDLaar. // [cc 5-4-2001/19-7-2002 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Theodorus Wilhelmus) Tempels:
25-9-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-9-1928 No 55 / Heden den vijf en twintigsten September negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Theodorus Wilhelmus Tempels, oud twee en dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Johannes Tempels, overleden
en van Theodora Friederica Kroes, zonder beroep, wonende te Gendringen, ter eener / en Aleida
Hendrika Schadron, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Gendringen en wonende te
Gendringen, voor minder dan zes maanden te Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden
Bernadus Schadron, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Antonia Bongers, oud zeven
en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk
is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den achtsten September dezes jaars / Gehoord
de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden
zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Theodorus
Wilhelmus Tempels en Aleida Hendrika Schadron / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus
Martinus Johannes van Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Theodorus Wilhelmus) Tempels:
22-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1931 No 14 / Heden twee en twintig
Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: Theodorus Wilhelmus Tempels, oud vier en dertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag een en twintig Januari dezes
jaars, des namiddags te half twee uur, te zijnen huize nummer zeshonderd vijf en dertig te Ulft, is
geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Aleida Hendrika Schadron
zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Antonia
Johanna / Gedaan in tegenwoordigheid van: Godefridus Antonius Peters, fabrieksarbeider oud vier
en vijftig jaren, wonende te Gendringen en Theodorus Josephus Weijkamp, gemeentebode, oud
twee en veertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wessela (Wessellina) Tamper:
20-8-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 20 Aug: / Bap: Wessellina
/ Fil: Gerrardi Tamper, et Evae Meurs, / Hendrico Meurs, et Johanna’ Meurs levanti[bus] // [cc
1982-1999 tB]
– Wessela (Wesselina) Tampels:
6-8-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Aug 6. / Wolter Thus. / Z.v. Hendrik Thus uijt
Our. / en Wesselina Tampels d.v. wijl. Gerrit Tampel uijt Varseler. / beide onder Gendringen. / [alhier getrouwd:] [sc.: Aug] 27 // [cc 1982-1999 tB]
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– Wessela (Wesselina) (Tamper>) Tampel:
24-2-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1817 No 12. / Heden den Vier en twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voormiddags om elf uren,
zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Egbertus Nienhuis Landbouwer
oud Veertig jaren, en Hendrik van de Paverdt oud Vijf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zaturdag den twee en twintigsten der maand Februarij
des Voormiddags ten half elf uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Wesselina [Tamper>] Tampel Ehevrouw van Wolter
Thus en Dogter van Gerrit Tamper (!) en Eevken Meurs / 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 // E: Nieuwenhuis / H Van de Pavert / FWJdeHaes // [cc (webfoto 59/290) 12-32010/31-3-2013 tB]
– Wesselus (Wessel) Tempel:
24-3-1778: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 299 (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: Wessel Tempel
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 24. Mars 1778. // [cc 29-8-2008/27-12-2008 tB]
– Wesselus (Wessel) Tempel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4981), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 842:
– Woonplaats: Warm
– Huisnummer: 605
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 9)
– Naam: Wessel Tempel
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer / [nr. 10:] gepensioneerd militair
– Vestiging in de gemeente: [nr. 10:] d~ 5 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: 7) Oostendorp Bernadus vertr Mei 1827. naar Sub No 887 / 6 vertr 1828
Mei / 5, & 8 vertr Mei 1828 // [cc 18-11-2004/20-6-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Tammel:
6-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 38): 6. Sept: [1811] / Baptizatus est Joannes Bernardus / filius legitimus Joannis Wijkamp, et Willemina Tammel Conj: / Susc: Gerardus Reijers, et
Engelina Tammel. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Tammel:
27-4-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 240): 27. Aprilis [1814.] / Baptizatus est Gerardus
/ filius legitimus Jo~is Wijkamp, et et (!) Wilhelminae Tammel Conj: / Suscepêre Jo~es Hermanus
Tammel, et Jo~a Beijering. // [cc 24-5-2007/30-8-2008 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Tammel:
11-6-1817: 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. 463): 11. Junii [1817.] / Baptizatus est Christianus / filius legitimus Joannis
Wijkamp, et Willeminae Tammel Conj: / Suscepêre Frerik Heuring, et Alijda Wijkamp. // [cc 298-2007/15-5-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Tammel:
8-7-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-7-1817 No [38>] 39. / Heden den agtsten der
maand Julij eenduizend achthonderd en zeventien, des nademiddags om vier uren, zijn voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Bernadus Immink Koopman oud drie en vijftig jaren, en Albert Gielink Veldwachter oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Dingsdag den agtsten der maand Julij des voordemiddags
ten tien uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eene
Maand is overleden Christiaan Weijkamp Zoon van Jan Weikamp Dagloner binnen Gendringen en
van Zyne Huisvrouw Willemina Tammel / 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 Getuigen // B: Immink / A: Gielink / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 65/290) 18-3-2010/22-3-2013 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Tammel:
1-4-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1825 No 30. / Heden den Eersten der
maand April een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Stegeman, dagloner oud vijftig
jaren, en Gerrit Overgoor, dagloner oud en entwintig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Vrijdag den Eersten der maand April achttien honderd vijf
en twintig, des nachts ten twee uren, in het huis No. 128. in U’lft, binnen dit Schoutambt, in den
ouderdom van vijf en Zestig Jaren, is overleden Jan Hendrik Weijkamp, dagloner, Eheman van
Willemina Tammel, dagloonster in dit ambt woonachtig, Zijnde den overledenen geboren te
Minkelen in het Pruissische, en laatst woonachtig geweest in dit ambt, en een Zoon van wijlen Jan
Berend Weijkamp en Jenneken Willemsen, beide te Haalderen in het Pruissische 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 laatsten Comparant, nadat den Eersten op aanvrage
om te teekenen verklaarde niet te kunnen Schrijven. // Gart overgoor / De Haes. // [cc (webfoto) 121-2011/28-4-2012 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Tammel:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3944), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 623:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 456
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Willemina Tammel
– Geboortedatum: den 9 Mei 1781
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1 [en] 5) Dagloners / 8) Stroo Dekker
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – TEMPEL (nr. 220-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 25

– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Antjen vertrokken Mei 1827. naar Anholt / 7 Jan vertr. // [cc 16-92004/22-4-2005 tB]
– Wilhelmina (Meintje) Tempels:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 608): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief
gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Boekholt Straat
– Huisnummer: A 126
– Aantal personen: 5 [dit is nr. 4]
– Naam: Meintje Tempels
– Leeftijd: 8 jaar
– Geboorteplaats: Drempt
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/8-10-2003 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Tammel:
26-12-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1843 No 73 / Heden den zesentwintigsten der maand December achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Richard Boeveldt,
eerste Assessor [en by afwezigheid van den Burgemeester speciaal belast met de waarneming der
functien van: / renvooi en doorhaling van de gedrukte woorden Burgemeester en goedgekeurd.]
[#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Herman Joseph Teitink van beroep wever oud tweeendertig jaren, en Hendrik van der Fall van beroep schoenmaker oud drieenvyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den vyfentwintigsten der maand December
achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vier uren, in het huis No. 456 in Pol, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vierenzeventig jaren is overleden Everhardus Bulo, zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwnaar [van / renvooi goedgekeurd.] Aaltjen Lensing, laatstelyk eheman van Wilhelmina Tammel, dagloonster in deze gemeente woonachtig en zoon van wylen de ehelieden Everhardus Bulo en Anna Christina de Wilt. / 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]
– Wilhelmina (Willemina) Tammer:
10-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1876 No. 21. / Heden den Tienden der
maand Februarij 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, Jan Verstege van beroep Akkerbouwer oud drie en veertig jaren, en Johannes
Bruens van beroep Landbouwer oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negenden der maand February achttien honderd
zes en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk D No. 31 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Zestig Jaren en elf maanden Gradus Weikamp
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Aleida
Heebingh, Zoon van wylen de echtelieden Jan Hendrik Weikamp en Willemina Tammer. / 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: Verstege
/ J Bruens / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 147/394) 30-9-2013/25-5-2014 tB]
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– Wilhelmus Bernardus (Wilhelmus Bernardus) Tempels:
6-8-1942: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1133]: [geb./ged.] 6/6-8-1942:
Antonia Johanna / Parentes: Henricus Kobessen et Maria Winters (Azewijn) / Patrini: Antonius
Winters (Zeddam) et Anna Kobessen-Beyers / gedoopt door Fr. Gommers W.P. / Observ.: Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Wilhelmo Bernardo Tempels in ecclesia Si
Matthaei de Azewijn die 17 m. Nov. 1965. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Johannes (Wilhelmus Johannes) Tempels:
9-2-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-2-1908 No 24 / Heden den negenden Februari
negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Wilhelmus Johannes Tempels oud achtendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Theodora Friederica Kroes, zonder beroep op den
zevenden Februari dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Oer nummer
zesendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Hendrika Johanna / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Albertus Johannes te Pas, oud tweeendertig jaren, van beroep fabriekarbeider en Hendrikus Johannes Tiemessen oud vijfentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Johannes (Wilhelmus Johannes) Tempels:
25-9-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-9-1928 No 55 / Heden den vijf en twintigsten September negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Theodorus Wilhelmus Tempels, oud twee en dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Johannes Tempels, overleden en van Theodora Friederica Kroes, zonder beroep, wonende te Gendringen, ter eener / en Aleida Hendrika Schadron, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Gendringen en wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden te Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden
Bernadus Schadron, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Antonia Bongers, oud zeven
en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk
is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den achtsten September dezes jaars / Gehoord
de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden
zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Theodorus
Wilhelmus Tempels en Aleida Hendrika Schadron / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus
Martinus Johannes van Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 3 september 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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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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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)
– Eimers (ook Eymbers e.d.), editie 216-1 (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 80-3 (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)
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– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– 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)
– Massop (ook Massep e.d.), editie 215-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
– Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
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Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
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)
Sluiter (ook Sluyters e.d.), editie 217-1 (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)
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Stevens (ook Steevens e.d.), editie 218-1 (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)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Tempel (ook Tambel e.d.), editie 220-1 (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)
Verholt (ook Verholte e.d.), editie 219-1 (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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