ANGERLO - Burgerlijke Stand - Huwelijken - Jaar 1932
03.02.1932 Aktenr. 001 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0005 en ► scannr. 0006
Hendrik Wullink, oud 30 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Wijhe en wonende te
Voorst, meerderjarige zoon van Hendrik Wullink, overleden en van Hendrina Wijers,
zonder beroep, wonende te Voorst.
X 3 februari 1932
Geertruida Veenink, oud 31 jaren, van beroep verpleegster, geboren te Zevenaar en
wonende in deze gemeente, voor minder dan 6 maanden te Arnhem, meerderjarige
dochter van Jan Veenink, overleden en van Hendrika Alberdina Reugebrink, zonder
beroep, wonende in deze gemeente.
■ Getuigen - Hendrikus Johannes Veenink, broeder der bruid, oud 45 jaren, caféhouder,
wonende te Zevenaar en Gerrit Wullink, broeder van den bruidegom, oud 32 jaren,
landbouwer, wonende te Voorst.
23.04.1932 Aktenr. 002 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0007 en ► scannr. 0008
Johannes Wilhelmus Hetterscheid, oud 31 jaren, van beroep landbouwer, geboren te
Didam en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Wilhelmus Hetterscheid,
landbouwer, wonende te Didam en van Hendrina Meurs, overleden.
X 23 april 1932
Johanna Catharina Jacobs, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Arnhem en wonende
in deze gemeente, voor minder dan 6 maanden te Arnhem, meerderjarige dochter van
Engelbertus Jacobs, wagenmaker, wonende te Arnhem en van Wilhelmina Arends,
overleden.
■ Getuigen - Hendrikus van Hall, oud 31 jaren, handelsreiziger, wonende te Rheden en
Hendricus Johannes Hetterscheid, broeder van den bruidegom, oud 29 jaren, landbouwer,
wonende te Wehl.
12.05.1932 Aktenr. 003 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0009 en ► scannr. 0010
Jan van Zadelhoff, oud 31 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige zoon van Evert Jan Zadelhoff, landbouwer en van Everdina
Tiecken, zonder beroep, beiden wonende tin deze gemeente.
X 12 mei 1932
Maria Paulina Oldenboom, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige dochter van Peter Oldenboom, landbouwer en van Clasina
Adriana ten Hulzen, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
■ Getuigen - Frederik van Zadelhoff, broeder van den bruidegom, oud 38 jaren,
landbouwer, wonende te Hummelo en Keppel en Harmen Oldenboom, oom der bruid, oud
71 jaren, wonende in deze gemeente.
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13.05.1932 Aktenr. 004 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0011 en ► scannr. 0012
Hendrik Jan Langenkamp, oud 21 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Warnsveld en
wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Jannes Langenkamp, oud 51 jaren,
landbouwer en van Everdina Bruil, oud 56 jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Warnsveld.
X 13 mei 1932
Antje Hagelstein, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente,
meerderjarige dochter van Gerrit Hagelstein, oud 53 jaren, landbouwer en van Hendrika
Gardina Jebbink, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
■ Getuigen - Albertus Hendrikus Schepping, neef van den bruidegom, oud 27 jaren,
boekbinder, wonende te Zutphen en Jochum van der Zaag, zwager der bruid, oud 25 jaren,
landbouwer, wonende te Hummelo en Keppel.
21.05.1932 Aktenr. 005 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0013 en ► scannr. 0014
Johannes Kelderman, oud 36 jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige zoon van Arnoldus Kelderman, zonder beroep en van Aldegonda
Massup, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
X 21 mei 1932
Johanna Grada van de Kracht, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren te Rheden en
wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Gerrit Jan van de Kracht, oud 47
jaren, arbeider en van Aleida Beekman, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende in
deze gemeente.
■ Getuigen - Petrus van de Kracht, oom der bruid, oud 48 jaren, arbeider, wonende te
Rheden en Arnoldus Josephus Kelderman, broeder van den bruidegom, oud 26 jaren,
metselaar, wonende in deze gemeente.
26.05.1932 Aktenr. 006 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0015 en ► scannr. 0016
Hendrik Wolsink, oud 28 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige zoon van Hendrik Wolsink, oud 52 jaren, landbouwer en van
Gerdina Willemina Pennekamp, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze
gemeente.
X 26 mei 1932
Elisabeth Siebelink, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente,
meerderjarige dochter van Berend Siebelink, oud 66 jaren, landbouwer en van Hendrika
Johanna van den Berg, oud 57 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
■ Getuigen - Gradus Antonius Siebelink, broeder der bruid, oud 31 jaren, landbouwer en
Sander Wolsink, broeder van den bruidegom, oud 22 jaren, pakhuisknecht, wonende in
deze gemeente.
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06.08.1932 Aktenr. 007 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0017 en ► scannr. 0018
Antonius Ebben, oud 25 jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende te Rheden,
meerderjarige zoon van Johannes Antonius Ebben, oud 63 jaren, arbeider en van
Petronella Hermsen, oud 57 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Rheden.
X 6 augustus 1932
Hendrika Sanders, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente,
meerderjarige dochter van Johannes Andries Sanders, oud 69 jaren, arbeider, wonende in
deze gemeente en van Catharina Boerboom, overleden.
■ Getuigen - Hermanus Sanders, broeder der bruid, oud 29 jaren, arbeider, wonende in
deze gemeente en Johannes Ebben, broeder van den bruidegom, oud 26 jaren, arbeider,
wonende te Doesburg.
10.08.1932 Aktenr. 008 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0019 en ► scannr. 0020
Wilhelmus Gerardus van der Zand, oud 24 jaren, van beroep koopman, geboren en
wonende te Tiel, meerderjarige zoon van Willem Gerrit van der Zand, oud 64 jaren,
koopman en van Maria Elizabeth Potters, oud 63 jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Tiel.
X 10 augustus 1932
Gerharda Alberdina Soethof, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige dochter van Johannes Soethof, oud 60 jaren, bakker, wonende
in deze gemeente en van Aleida Wilhelmina Maria Janssen, overleden.
■ Getuigen - Antonius Johannes Reinierus van der Zand, broeder van den bruidegom, oud
26 jaren, koopman, wonende te Tiel en Gijsbertus Antonius Soethof, broeder der bruid,
oud 25 jaren, bakker, wonende in deze gemeente.
25.08.1932 Aktenr. 009 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0021 en ► scannr. 0022
Gerrit Jan Vos, oud 25 jaren, van beroep landbouwer, geboren te Rheden en wonende in
deze gemeente, meerderjarige zoon van Johannes Jans Vos, oud 61 jaren, zonder beroep,
wonende te Rheden en van Wilhelmina Berendina Melgers, overleden.
X 25 augustus 1932
Johanna Hermina Braakman, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige dochter van Hermanus Hendrikus Braakman, oud 59 jaren,
kleermaker en van Lina Hendriks, oud 45 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze
gemeente.
■ Getuigen - Bernardus Johannes Melgers, oom van den bruidegom, oud 57 jaren,
caféhouder, wonende te Hummelo en Keppel en Antonie Abraham Herman Braakman,
half-broer der bruid, oud 26 jaren, tuinknecht, wonende te Meppel.
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08.09.1932 Aktenr. 010 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0023 en ► scannr. 0024
Albertus Theodorus Remmelink, oud 27 jaren, van beroep landbouwer, geboren en
wonende te Bergh, voor minder dan 6 maanden in deze gemeente, meerderjarige zoon
van Hendrikus Johannes Remmelink, overleden en van Gerritje Siebelink, oud 57 jaren,
zonder beroep, wonende te Bergh.
X 8 september 1932
Geertruida Oldenboom, oud 30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige dochter van Peter Oldenboom, landbouwer en van Clasina
Adriana ten Hulzen, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
■ Getuigen - Harmen Oldenboom, oom der bruid, oud 72 jaren, landbouwer, wonende in
deze gemeente en Hendrik Remmelink, broeder van den bruidegom, oud 31 jaren,
landbouwer, wonende te Bergh.
12.11.1932 Aktenr. 011 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0025 en ► scannr. 0026
Hendrikus Johannes Kemperman, oud 30 jaren, van beroep arbeider, geboren te
Westervoort en wonende te Rheden, meerderjarige zoon van Johannes Jacobus
Kemperman, arbeider en van Johanna Maria Keultjes, zonder beroep, beiden wonende te
Rheden.
X 12 november 1932
Hendrika Alida van Dijk, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende
in deze gemeente, meerderjarige erkende natuurlijke dochter van Johanna Catharina van
Dijk, zonder beroep, wonende te Velsen.
■ Getuigen - Hermanus Witjes, oud 52 jaren, arbeider, wonende in deze gemeente en
Jacobus Johannes Kemperman, broeder van den bruidegom, oud 25 jaren, arbeider,
wonende te Rheden.
■ [In de kantlijn staat geschreven:] Blijkens akte, ingeschreven op heden, is ter zake van
het in nevenstaande akte vermelde huwelijk, echtscheiding uitgesproken.
Angerlo, 6 april 1967.
23.11.1932 Aktenr. 012 - Burgerlijke Stand Angerlo - Huwelijken - ► scannr. 0027 en ► scannr. 0028
Gerrit Bernardus Jansen, oud 23 jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende in
deze gemeente, meerderjarige zoon van Derk Lodewijk Jansen, oud 57 jaren, landbouwer
en van Aleida Abbink, oud 40 jaren, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente.
X 23 november 1932
Hendrika Oosterink, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Zelhem em wonende in
deze gemeente, meerderjarige dochter van Bernard Oosterink, overleden en van
Berendina ten Brinke, oud 53 jaren, zonder beroep, wonende te Zelhem.
■ Getuigen - Bernard Gerrit Nijman, oom van den bruidegom, oud 63 jaren, landbouwer,
wonende te Hummelo en Keppel en Evert Jan Oosterink, broeder der bruid, oud 25 jaren,
landbouwer, wonende in deze gemeente.
► scannr. 0028

Dit register, inhoudende twaalf akten, gesloten door mij, ambtenaar van den burgerlijken
stand van Angerlo, op een en dertig December negentienhonderd twee en dertig.
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Toelichting

Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van de digitale afbeeldingen van het register, welke
sinds 3 juni 2013 op de website van FamilySearch zijn te raadplegen.
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