Nederduits Gereformeerde Gemeente BORCULO
Trouwboek 1772-1810 (R.B.S. 326)

Tijdvak 1772-1788
[Voor nadere toelichting over deze transcriptie, zie de laatste pagina in dit document.]

Aantekeninge van de getrouwde in de kerke alhier, beginnende met den jaere
1772.
1772
24.01.1772 Den 24 jan. zijn alhier in ondertrou opgenoomen H ENDRICUS ROLLER,
woonende alhier en J ENNEKEN K UBBEN j.d. van Teunis Kubben, woonende
onder Geesteren en den 16 febr., naedat de drie huwlijks zonnendaegse
proclamatien zoo hier als te Geesteren onverhindert ergaan waeren, in den
huwlijken staet alhier ingezegend.
24.03.1772 Den 24 maert zijn alhier in ondertrou opgenoomen H ERMAN AHOLT zoon van
Wessel Aholt, zijnde van de Roomsche religie en G EERTJEN NAELDENBERG
n.dogter van wijlen Jan Naeldenberg, van de Gereformeerde religie, beijde van
hier, naedat alvorens aan 't Plakaet van de H.O. tegens de ongelijke huwelijken
geëmaneert, raekende de jaeren of ouderdom, was voldaen en ook door den
Roomschgezinden, in praesentie van den ouderling Willem Mulderink en den
diaken Arent Jan Trelleker, bij handtastinge beloofd dat hij zijne toekoomende
ehevrou alle de pligten van haeren Godsdienst, zoo in als buitenshuijs, zoowel in
ziekte als in gezondheit, vredelijk zou laeten gebruiken en dat de kinderen, die
ze krijgen mogten niet alleen in onze kerke gedoopt, maar oock in de
Gereformeerde religie zouden worden opgevoed.
De bovenstaende perzonen hebben hunne drie zonnendaegse proclamatien
onverhindert ontfangen en zijn daarop den 12 april in den huwlijken staet alhier
ingezegent.
1773
26.03.1773 Den 26 maert zijn hier in ondertrou opgenoomen HARMEN TE VELDE j.m. zoon
van Arent te Velde en G EERTRUID SANDVOORD j.d. van wijlen Frederik
Leopoldus Sandvoord, beijde woonende alhier, dewelke, na drie voorgaende
zonnendaegse proclamatien, alhier den 25 april in den huwelijken staet zijn
ingezegent.
14.04.1773 Den 14 april zijn hier in ondertrou opgenoomen ANTONIJ TER HARKEL j.m.
zoon van wijlen Hendrik ter Harkel, woonende alhier en B ERENDJEN TER
M EULEN j.d. van Gerrit ter Meulen, laatst gewoont hebbende te Amsteldam.
De bovenstaende perzonen zijn alhier den 20 junij in den egt bevestigt, naedat ze
hunne drie zonnendaagse proclamatien onverhindert ontfangen hadden, zoo hier
als te Amsteldam, volgens ingekoomen attestatie van die plaets.
22.05.1773 Den 22 maij zijn hier in ondertrou opgenoomen
JAN HOLDIJK j.m. zoon van Hendrik Holdijk onder Eijbergen en H ENDERS
LEURKERS j.d. van Berend Leurkers onder Borculo. Dewelke, naedat de drie
zonnendaegche proclamatien onverhindert ergaan waeren, zoo hier als te
Eijbergen, volgens ingekoomene attestatie van die plaetse, alhier den 20 junij in
den huwlijken staet zijn ingezegent.
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10.12.1773 Den 10 dec. zijn alhier in ondertrou opgenoomen JAN NAELDENBERG j.m.
n.zoon van wijlen Jan Naeldenberg onder Borculo en J ENNEKEN H EIJINK j.d.
van Hendrik Heijink onder Geesteren. Dewelke, naedat de 3 zonnendaegsche
proclamatien onverhindert ergaen waeren, zoo hier als te Geesteren, volgens
ingecomene attest. van die plaetse, alhier den 9 jan. 1774 in den egten staet zijn
bevestigt.
1774
14.01.1774 Den 14 jan. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen ENGBERT B ENSINK j.m. zoon
van wijlen Jan Bensink, laatst gewoont hebbende onder Eijbergen en G ERARDA
RASINK weduwe van wijlen Jan Drostenborg onder Borculo. Dewelke, naedat de
3 zonnendaegsche proclamatien onverhindert ergaen waeren, zoo hier als te
Eijbergen, volgens ingecomene attest. van die plaetze, den 13 febr. alhier in den
egten staet zijn bevestigt.
08.07.1774 Den 8 julij zijn hier in ondertrouw opgenoomen
JAN SNELLENBORG j.m. zoon van Jan Snellenborg en J ENNEKEN TER BRAEK
j.d. van wijlen Derk ter Braek, beide van hier en nadat de 3 proclam.
onverhindert ergaen waren den 7 aug. alhier in den egten staet bevestigt.
24.07.1774 Den 24 julij zijn alhier in den egten staet bevestigt H ENDRIKUS DE ROLLER
weduwenaer van wijlen Jenneken Cobben van hier en J ENNEKEN DAVEN j.d.
van Gerrit Daven onder Geesteren, nadat de 3 sonnendaegsche proclamatien
onverhindert ergaen waeren, zoo hier als te Geesteren, volgens ingecomene
attestatie van Ds. Westenberg die ze den 1 julij in ondertrouw heeft
opgenoomen.
30.09.1774 Den 30 sept. zijn hier in ondertrou opgenoomen D ERK STAKEBRAND
weduwenaer van Christina Nieuwenhuis, woonende te Zutphen en M ARIA
SIMENS j.dogter van Harmen Simens, woonende onder Borculo, welke
perzoonen alhier in den houwelijken staet zijn ingezegent ende bevestigt den 30
october, naedat de 3 proclamatien onverhindert ergaen waeren, zoo hier als te
Zutphen, volgens ingecoomene attestatie van die plaets.
1775
03.03.1775 Den 3 maert zijn hier in ondertrouw opgenoomen LAMMERT K RUENEN j.m.
nagelaeten zoon van wijlen Jan Kruenen en H ENDERS LEERINK jonge dogter
van Garrit Leerink, beide onder Borculo, welcke, naedat de drie zonnendaegsche
proclamatien alhier onverhindert ergaen waeren, den 26 maert hier in den egten
staet zijn bevestigt.
07.10.1775 Den 7 oct. zijn hier in ondertrou opgenoomen LAMBERT M EULENCAMP n.zoon
van Joost Meulencamp van Lochem en WILLEMINA SNELLENBORG j.dogter van
Jan Snellenborg onder Borculo. Welke perzonen in den houwel. staet hier
bevestigt zijn den 5 november na voorgaende 3 proclamatien, die zo hier als te
Lochem onverhindert ergaen zijn.
[geen vermeldingen van het jaar 1776]
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1777
11.04.1777 Den 11 april zijn hier in ondertrou opgenoomen WILLEM HAMERSTEEN n.zoon
van wijlen Zweer Hamersteen onder Lochem en H ENDERS ASSINK wed. van
wijlen Derk Nieuland van hier, die, na 3 voorgaende proclam. zo hier als te
Lochem onverhindert ergaan, alhier den 4 maij getrout zijn.
24.04.1777 Den 24 april zijn in ondertrou opgenomen
WOLTER ASSINK j.m. zoon van Hendrik Assink onder Groenlo en G EERTJEN
K EISERS j.d. van Hendrik Keisers onder Borculo. Welke alhier hunne 3 proclam.
gehad hebbende, met blijk daarvan den 24 maij gehaalt hebben, om 's daegs
daaraan den 25 maij te Groenlo te trouwen.
03.07.1777 Den 3 julij zijn in ondertrou opgenomen
De Heer BARTHOLT M AURITS SLOET, lieutena nt onder 't regiment van wijlen
den Heer kolonel de Gadalliëre, weduwenaer van wijlen Anna Elizabeth
Hoitink, woonende alhier en S USANNA VAN DER PLAS , weduwe van wijlen
Jurriaen van de Velde, laatst gewoont hebbende te Amsteldam. Welke, nadat ze
hare 3 zondaagse uitroepingen zo hier in de kerk alsook van de puie der stad
Amsteldam zonder eenige verhinderinge gehad hadden, alhier den 10 aug. in den
houwelijken staet bevestigt zijn.
06.07.1777 Den 6 julij zijn alhier in den egten staet bevestigt ENGBERT S MIES zoon van
wijlen Adolph Smies, woonende alhier en JANNA M AATS dogter van Roelof
Maats onder Geesteren, nadat zo hier als te Geesteren (daar ze in ondertrou zijn
opgenomen) de 3 proclamat. onverhindert ergaen waeren.
05.09.1777 Den 5 sept. zijn hier in ondertrouw opgenomen HARMEN BOOJINK j.m. zoon
van Jan Boojink en GARDIENA S MIES j.d. van Jan Smies, beijde van hier, die, 3
proclamatien onverhindert ontfangen hebbende, alhier den 28 sept. in den egten
staet bevestigt zijn.
03.10.1777 Den 3 oct. zijn hier in ondertrouw opgenomen
ARENT JAN TE R ELLEKER j.m. zoon van Goossen te Relleker en G ERDIENA
COBUS j.d. van wijlen Jacob Cobus, beijde van hier. Welke, hare huwel.
proclamatien op 3 agtereenvolgende zondagen gehad hebbende, alhier op den 2
november in den egt bevestigt zijn.
08.10.1777 Den 8 october zijn alhier in den egten staet bevestigt Mr. LUDOLF JOHANNES
LAMBERGH zoon van Frederik Wilhelm Lambergh, predikant alhier en
LUTGARDA TEN CATE j.dogter van doctor Cornelius ten Cate te Eijbergen, nadat
ze zo hier als te Eijbergen (alwaar ze den 10 sept. in ondertrou zijn opgenoomen)
op drie agtereenvolgende zondagen zonder inspraek geproclameert waeren.
11.10.1777 Den 11 october zijn hier in ondertrouw opgenoomen JAN AMESCHOT j.m. zoon
van wijlen Jan Ameschot en WENDELINA PRIESTERINK j.d. van wijlen Jan
Priesterink, beijde van hier, die, drie agtereenvolgende zondagse proclamatien
zonder inspraek gehad hebbende, alhier den 2 nov. in den egt bevestigt zijn.
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11.10.1777 Dito, HARMEN SCHOLTEN j.m. zoon van wijlen Willem Scholten en
WILLEMINA NIEUWLAND j.d. van Derk Nieuwland, beijde van hier, die,
driemael onverhindert geproclameert zijnde, alhier den 16 nov. in den egt
bevestigt zijn.
17.10.1777 Den 17 october zijn hier in ondertrouw opgenoomen ADAM M ARTENS j.m. zoon
van Adam Martens onder Voorst en ALBERDINA HAGENS weduwe van wijlen
Hendrik Jan ten Harkel van hier. Deze zijn, nadat ze hunne 3 huwl. proclamatien
zo hier als te Voorst onverhindert gehad hebben, alhier den 16 nov. in den egt
bevestigt.
21.10.1777 Den 21 oct. zijn hier in ondertrouw opgenoomen JOCHEM COBUS n.zoon van
wijlen Jacob Cobus en J URRIANA CHRISTINA LEEFFERS dogter van Frederik
Leeffers, beijde van hier, die, driemael onverhindert geproclameert zijnde, alhier
den 16 nov. in den egt bevestigt zijn.
22.11.1777 Den 22 november zijn hier in ondertrouw opgenomen D ERK TER BORG
weduwenaer van wijlen Aeltjen Tegers, verwalter koster alhier en M ARIA
BEKKING dogter van wijlen Berend Bekking, thans woonende te Groenlo,
welke, driemael zo hier als te Groenlo onverhindert geproclameert zijnde, alhier
den 7 dec. in den egt bevestigd zijn.
1778
18.01.1778 Den 18 jan. een attestatie ontfangen van O.B. Westenberg V.D.M. te Geesteren,
waaruit bleek dat JAN WENSINK j.m. zoon van wijlen Harmen Wensink onder
Geesteren en HARMKEN FLOORS j.d. van Gerrit Floors, woonende alhier, te
Geesteren in wettigen ondertrouw waeren opgenoomen en de proclamatien oock
te Borculo haeren voortgang hebben.
Bovengemelde perzonen zijn alhier den 8 febr. in den egten staet bevestigt,
nadat ze alhier driemael onverhindert geproclameerd waeren, alsmede te
Geesteren, zooals mij gebleken is uit de attest. van dominus Westenberg V.D.M.
te Geesteren, getekent den 7 febr. 1778.
24.01.1778 Den 24 jan. zijn alhier in ondertrou opgenomen GIJSBERT VAN R IJSOORT j.m.
zoon van Adriaen van Rijsoort, aangenomen als grenadier corpor. onder 't
tweede Battaljon van den L. Generael Prince van Holstein Gottorph, dog laatst
geweest zijnde te Hasselt en JOHANNA G ESINA D ERKSEN j.d. van Christiaen
Derksen, burger alhier, laatst gewoont hebbende te Zwolle. Welcke alhier op den
1 maart in den egten staat bevestigt zijn, nadat ze driemael onverhindert
geproclameert waeren, zoo hier als te Hasselt en te Zwolle, zooals mij gebleken
is uit ingecomene attestatien van Ds. D. Grasstek en V. Zutphen, predikanten te
Hasselt en te Zwolle.
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27.02.1778 Den 27 febr. zijn alhier in ondertrouw opgen.
JAN SCHELFFER j.m. zoon van Garrit Schelffer onder Geesteren, dog onlangs
gewoont hebbende te Amsteldam en J ENNEKEN BREKVOORD j.d. van Jan
Brekvoord onder Borculoo. Welke perzonen alhier in den egten staet zijn
bevestigt den 29 maart, nadat ze zoo hier als te Amsteldam en te Geesteren,
zooals mij gebleken is uit de ingecomene attest. van den bode der huwel. zaaken
van Amsteldam Brugman en van dominus Westenberg, predikant te Geesteren,
driemaal onverhindert geproclam. waeren.
28.03.1778 Den 28 maart zijn alhier in ondertrouw opgenoomen H ENDRIK KARSENBERG
weduwenaer van wijlen Janna ter Haar van Geesteren en ANNA ANSLAG j.d. van
Teunis Anslag van Borculo en den 18 april met attest., dat hier 3 maal
onverhindert geproclam. zijn, vertrokken na Geesteren om aldaar op morgen den
19 te trouwen.
12.06.1778 Den 12 junij zijn hier in ondertrou opgenoomen B ERENT SCHOTHORST n.zoon
van Jurrien Schothorst en JOANNA BRANDENBERG n.dogter van Lambert
Brandenberg, beijde van hier en na 3 voorgaende proclamatien den 5 julij alhier
in den echten staet bevestigt.
07.08.1778 Den 7 aug. hebbe een attest. ontf. van dominus Ph. Joh. Viëtor, V.D.M. te
Ruurlo, waarbij bleek dat ENGBERT BOMERS , weduwenaar van wijlen Gerrada
Slat, onlangs gewoont hebbende onder Borculo en GARRITJEN H ULSENVOORT,
d. van wijlen Jan Hulsenvoort, woonende onder Ruurlo, aldaar in wettigen
ondertrou waren opgenomen, verzoekende hunne proclamatien ook alhier te
moogen ontfangen. Welke proclamatien hier onverhindert gegaan zijnde, is
daarvan een attestatie afgegeven, zullende opgemelde perzonen den 30 aug. te
Ruurlo trouwen.
23.08.1778 den 23 aug. is een attest. ingecomen van dominus Abbinck, predikant te
Lochem, behelzende dat H ARMEN TER AGTER weduwenaer van wijlen
Berentjen Clumpers in de Boshuurne en HARMINE H ELLINGER dogter van
wijlen Meind Hellinger onder Borculo aldaar ten wettigen ondertrou waeren
aengetekent en de houwel. proclamatien toegestaan, onder beding dat ze die ook
te Borculo ontfangen. Deze proclamatien alhier onverhindert gegaan zijnde,
heeft de bruidegom daarop den 19 sept. een attestatie geligt, voornemens zijnde
om den 20 sept. te Lochem te trouwen.
13.11.1778 Den 13 nov. hebbe eene attest. ontfangen van dominus Ph. Joh. Viëtor predikant
te Ruurlo, dat JANNES DE CLENK zoon van Stoffel de Clenk, woonende te
Ruurlo en G EERTRUIJ HANNINK, d. van wijlen Garrit Hannink, onlangs
gewoont hebbende te Borculo, te Ruurlo in wettigen ondertrouw waeren
opgenoomen, verzoekende ook hunne huwel. proclamatien te Borculo. Welcke
ook hier onverhindert gegaan zijnde, is daarvan een attest. geligt den 5 dec.
Zullende op morgen den 6 dec. te Ruurlo trouwen.
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1779
20.03.1779 Den 20 maert zijn hier in ondertrouw opgenomen WILLEM M ULLERIE zoon van
Jan Mullerie, thans woonende in Haarlo onder Eibergen en M ARIA
NAELDENBERG j.dogter van wijlen Jan Naeldenb erg onder Borculo, die, nadat
ze hare 3 proclamatien zo hier als te Eibergen na kerkenorde ontfangen hadden,
alhier den 18 april in den huwel. staet bevestigt zijn.
31.03.1779 Den laetsten maert zijn hier in ondertrouw opgenomen JAN R EUPKES n.zoon van
Teunis Reupkes en G EERTJEN HORSMAN j.d. van Derk Horsman, beijde
woonende alhier. Welcke perzonen, nadat ze hare 3 proclam. volgens
kerkenorde ontfangen hadden, alhier den 2 ma ij in den echten staet bevestigt
zijn.
12.05.1779 Den 12 maij zijn alhier in ondertrou opgenomen G ARRIT J AN SLOT weduwenaer
van wijlen Roelofken Floors en AELTJEN TE VLIERHAER weduwe van wijlen
Roelof te Velthuis, beijde van hier, dewelke, driemael alhier onverhindert
geproclameert zijnde, den 6 junij hier in den egten staat zijn bevestigt.
02.06.1779 Den 2 junij zijn alhier in ondertrouw opgenomen de WelEd. Gestr. Hr. mr. JAN
REINIER TEN B EHM WENTHOLT, zoon van den WelEd. Gestr. Hr. mr. J.B. ten
Behm Wentholt, ontfanger van de convooijen en licenten te Arnhem en de
WelGeboren Juffrou JOHANNA H ELENA VAN HASSELT dogter van wijlen den
WelEd. Gestr. en Groot Achtbaren Heer mr. J.C. van Hasselt, in leven burgermr.
der stad Zutphen, welke, nadat ze hare 3 huwel. proclamatien zo hier als te
Arnhem en te Zutphen zonder verhinderinge ontvangen hadden, alhier den 21
junij in den ho uwel. staat ingezegent en bevestigt zijn.
01.07.1779 Den 1 julij zijn hier in ondertrouw opgenomen H ENDRIK KASPER n.zoon van
Jan Kasper en GARRITJEN FLAMING weduwe van wijlen Jan Cornelissen, beijde
van hier, die, nadat ze hier driemaal onverhindert waren geproclameert, alhier
den 1 aug. in den houwel. staet bevestigt zijn.
06.08.1779 Den 6 aug. zijn hier in ondertrouw opgenomen FRANCISCUS FLAMING
weduwenaer van wijlen Janna Cornelissen, onlangs gewoont hebbende onder
Vorden en ANNA D UINSHORST weduwe van wijlen Willem Smies van hier, die,
nadat ze zo hier als te Vorden driemael onverhindert waren geproclameert, alhier
den 29 aug. getrouwt zijn.
03.10.1779 Den 3 oct. uit Laaren ontfangen een attest. gedateert den 2 deezes, waarbij bleek
dat B EREND NAAVS , woonende onder Borculo en G EESKEN WENSINK onder
Laaren aldaar in wettigen ondertrouw waren opge nomen, verzoekende ook
hunne proclamatien alhier te moogen ontfangen, welcke ook hier onverhindert
gegaan zijnde, is daarvan een attest. geligt den 22 october, zullende den 24 dito
te Laaren trouwen.
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23.10.1779 Den 23 oct. zijn alhier in ondertrouw opgenomen CHRISTIAEN TER HARKEL
j.m. nagelaten zoon van Hendrik ter Harkel, onlangs gewoont hebbende te
Deventer en H ENDRICA SMIES nagel. dogter van Berend Smies, woonende
alhier, die, naedat ze hunne 3 huwel. proclam. zo hier als te Deventer
onverhindert ontfangen hadden, alhier den 21 nov. in den huwel. staat bevestigt
zijn.
26.11.1779 Den 26 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenomen B EREND AMESCHOT j.m.
zoon van Berend Ameschot en ANNA CATHARINA BARTELINK, beijde van hier,
dewelke, nadat ze driemaal alhier onverhindert geproclameert waeren, den 19
dec. in den egten staet bevestigt zijn.
14.12.1779 Den 14 dec. zijn hier in ondertrouw opgenomen B ERNHARDUS B URKINK j.m.
zoon van Garrit Burkink, onlangs gewoont hebbende onder Geesteren en
TRIENTJEN FORKINK weduwe van wijlen Garrit Jan van Dillen, koomende van
Amsteldam, dewelcke, nadat ze driemaal zo alhier als te Amsteldam en te
Geesteren onverhindert geproclameert waeren, hier den 16 jan. 1780 in den
huwel. staet bevestigt zijn.
1780
04.03.1780 Den 4 maart ontfangen een attest. gedateert door dominus O.B. Westenberg
V.D.M. te Geesteren den 2 deezer, waaruit bleek dat JAN OLTHAAR, zoon van
wijlen Hendrik Olthaar van Nede en G EERTRUID H AGENS j.d. van wijlen Gerrit
Hagens in Geesteren, aldaar in wettigen ondertrouw waeren opgenomen,
verzoekende ook hunne proclamat. alhier te mogen ontfangen, deze
proclamatien alhier 3 maal onverhindert gegaan zijnde, is daarvan den 24 maart
een attestatie geligt, zijnde voornemens om den 2 april te Nede te trouwen.
31.03.1780 Den 31 maart ontfangen een attest. gedateert door dominus Viëtor predik. te
Ruurlo den 31 maart, waaruit bleek dat BARTELT TEN ARVE j.m. van Ruurlo en
JANNA H ERBERINK j.d., woonagtig onder Borculo, te Ruurlo in wettigen
ondertrouw waren opgenomen, verzoekende mede hunne proclamatien alhier,
die alhier driemaal onverhindert gegaan zijnde, is daarvan den 19 april een
attestatie geligt, voornemens zijnde om den 30 dito te Ruurlo te trouwen.
01.04.1780 Den 1 april ontf. een attest. getekent van dominus B. Smits V.D.M. te Eibergen
den 1 april, waaruit bleek dat WILLEM VAN DASSEN , j.m. zoon van Jan van
Dassen, woonende alhier en ENGELE VORKINK j.dogter van wijlen Egbert
Vorkink, uit Haarlo onder Eijbergen, aldaar in ondertrouw waren opgenomen,
verzoekende mede hunne huwel. proclamatien alhier, welke alhier en te
Eijbergen, driemael onverhindert gegaan zijnde, zijn de opgemelde perzonen
hier den 23 april in den egt bevestigt.
21.05.1780 Den 21 maij ontfangen een attest. getekent van dominus E.W. Verbeek pred. te
Warnsv. waaruit bleek dat G ERRIT JAN PASMAN en JANNA KRANENGOOR
aldaar in ondertrouw waren opgen. en hunne huwel. voorstell. ingewilligt,
verzoekende die ook alhier te mogen ontfangen, welke hier 3 maal onverhindert
gegaan zijnde, is daarvan den 4 junij een attest geligt, voornemens zijnde om den
11 junij te Warnsveld te trouwen.
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23.11.1780 Den 23 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenomen HARMEN KRUENEN j.m. zoon
van Lambertus Kruenen en JOHANNA ELIZABETH TE R ELKER j.d. van Goossen
te Relker, beijde van hier, welke, nadat ze hier driemael onverhindert
geproclameert waren, den 17 dec. alhier in den egten staat bevestigt zijn.
24.11.1780 Den 24 nov. zijn hier in ondertrouw opgenomen CORNELIS CORNELISSEN
nagel. zoon van Antoni Cornelissen van hier en G EERTRUIT TE LEUGEMORS j.d.
van w. Jan te Leugemors onder Geesteren. De bevestiging in den houwel. staat is
hier geschied den 24 dec., nadat ze zoo hier als te Geesteren driemaal
onverhindert geproclameert waeren.
1781
18.03.1781 Den 18 maart ontfangen een attest van dominus Roessingh, predikant te Nede,
waaruit bleek dat aldaar in wettigen ondertrouw waeren opgenomen G ERRIT
WOESTEMAAT weduwenaer van Grietjen te Witte onder Nede en AELTJEN
LEEFTINK j.d. van Gerrit Leeftink, onlangs gewoont hebbende te Borculo,
verzoekende hunne huwel. voorstellingen alhier te moogen ontfangen, welcke
perzonen alhier driemaal onverhindert geproclameert zijnde, is daarvan den
negenden april een attest. geligt, zijnde voornemens om op paeschmaendag te
trouwen te Nede.
06.04.1781 Den 6 april zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen JAN DIJKMAN zoon
van Harmen Dijkman onder Borculo, dog onlangs gewoont hebbende onder
Geesteren en J ENNEKEN BRINKHOF j.d. van wijlen Jan Brinkhof, onlangs
gewoont hebbende onder Warnsveld, dewelcke, nadat alhier alsook te Geesteren
en te Warnsveld driemaal onverhindert geproclameert waren, hier den 6 maij in
den houwel. staat bevestigt zijn.
06.05.1781 Den 6 maij ontfangen een attest van den custos te Vorden P.A. Galleé, getek.
den 4 maij 1781, waaruit bleek dat aldaar in ondertrouw waren opgenomen JAN
DIJENBORG onder Vorden en G EERTRUIT HORST j.d. van wijlen Jan Kempe,
laatst gewoont hebbende onder Borculo, verzoekende hunne houwel.
voorstellingen alhier te moogen ontfangen, welke hier driemaal onverhindert
gegaan zijnde, is daarvan een attest. den 20 maij afgegeven, zijnde voornemens
op dien dach te Vorden te trouwen.
18.07.1781 Den 18 julij zijn hier in ondertrou opgenomen GARRIT JAN OVERBEKKING
n.zoon van wijlen Laurens Overbekkink en GRADA TE VLIERHAAR, beijde van
hier, de eerste van de Roomsche en de andere van de Gereform. religie, nadat
alvorens aan 't Placaet van de Hoge Overigheit tegens de ongelijke huwel.,
raekende hare jaren of ouderdom was voldaan en ook door den
Roomschgezinden, in praesentie van mijn vrou, dogter en dienstmaagd
Willemina Jaspers, bij handtastinge beloofd dat hij zijne toecomende ehe-vrou
alle de pligten van haren Godsdienst zoo in als buitens huis vredelijk zou laten
gebruiken en dat de kinderen, die zij krijgen mogten, niet alleen in onze kerke
gedoopt, maar ook in de Gereform. religie zouden worden opgevoed, welke,
nadat ze hier driemaal onverhindert geproclameert waeren, alhier den 12 aug. in
den houwel. staat bevestigt zijn.
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08.08.1781 Den 8 aug. zijn op Blankenborg onder Borculo in ondertrou opgenomen De
HoogWelGeb. Heer GOSWIN ANTON BARON VAN H ERTEFELDT zoon van wijlen
den HoogWelGeb. Heer Jodocus Henricus Balduinus Baron van Hertefeldt,
zijnde van de Roomsche religie en de WelEdele Juffrouw ANNA G EERTRUIDIS
BERNHARDINA HANNASCH dogter van wijlen den WelEd. Heer Gerhardus
Matthias Hannasch, zijnde van de Luthersche religie, nadat alvorens aan 't
placaet van de Hoge Overheit, rakende hare jaeren of ouderdom, was voldaan en
ook door zijn HoogWelGeb. in praesentie van den Heer F. Leeffers was beloofd
dat hij zijne toecomende ehevrou alle de pligten van haren Godsdienst, zoo in als
buitens huis, vredelijk zou laten gebruiken en dat de kinderen, die ze krijgen
mogten, niet alleen in de protestantsche kerke gedoopt, maar ook in die religie
zouden worden opgevoedt. Welke, nadat ze hier driemael onverhindert waren
geproclameert, alsook te Vorden, alwaar zij laatst gewoont hebben, zooals uit
een attest van den predikant van Vorden gebleken is, op verzoek aan den Edelen
Hove van Gelderland om uit hoofde van indispositie van den heer bruidegom in
huis te moogen trouwen, 't welke van hunne Edele Mogende is ingewilligt, den
29 augustus in derselver wooninge op den Blankenborg bij Borculo door den
predikant alhier ten overstaan van den kerken-raad in den huwelijken staat zijn
ingezegent en bevestigt.
14.09.1781 Den 14 sept. zijn alhier in ondertrouw opgenomen H ENDRIK SCHENKVOORT
weduwenaer van wijlen Mechtelt Elberink onder Borculo en M ARIA BAKEN
dogter van wijlen Jan Baken onder Groenlo, die hier driemael onverhindert
geproclameert zijn en daarvan den 5 oct. een attestatie hebben geligt,
voornemens zijnde om op aanstaende zondag den 7 dito te Groenlo, daar de
proclam. ook gaan moesten, te trouwen.
13.10.1781 Den 13 oct. zijn hier in ondertrouw opgenomen ARENT JAN VOORS j.m. zoon
van Jan Voors en WILLEMKEN SCHOTHORST j.d. van Antoni Schothorst, beijde
van hier, die hier driemaal onverhindert geproclameert zijnde den 4 nov. alhier
in den huwelijken staat bevestigt zijn.
03.11.1781 Den 3 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenomen ARENT B ILDERBEEK zoon van
Engbert Bilderbeek en G ERRIDINA SLOT dogter van wijlen Derk Slot, beijde van
hier, die, nadat ze hier driemael onverhindert geproclameert waeren, den 25 nov.
alhier in den egten staet zijn ingezegent.
23.11.1781 Den 23 nov. zijn hier in ondertrouw opgenomen H ENDRIK VELDINK j.m. zoon
van Jan Derk Veldink, woonende alhier en AELTJEN TER M EULEN j.d. van
Garrit ter Meulen, laatst gewoont hebbende te Arnhem, welke, nadat ze hier en
te Arnhem driemael onverhindert geproclameert waeren, alhier den 23 dec. in
den huwelijken staat bevestigt zijn.
1782
22.01.1782 den 22 jan. zijn hier in ondertrou opgenomen
JAN H EIJINK weduwenaer van wijlen Teuntje Kistemaker en ANNA JASINK
dogter van wijlen Garrit Jasink, beijde van hier. Getrout alhier, nadat ze driemael
onverhindert geproclam. waren, den 17 februarij.
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25.01.1782 Den 25 jan. zijn hier in ondertrou opgenomen
JAN SPROKKELHORST j.m. zoon van Jan Sprokkelhorst onder Ruurlo en
H ENDRIKA LEERINK j.dogter van Garrit Leerink onder Borculo, die hier
driemael onverhindert geproclameert zijn en daervan den 21 febr. een attest.
hebben geligt, voornemens zijnde den 24 dito te Ruurlo te trouwen.
23.03.1782 Den 23 maart ontfangen een attest van dominus G.B. Stulen, predikant te
Haaksbergen, waaruit bleek dat aldaar in wettigen ondertrouw waeren
opgenomen de Hr. en Mr. ANTONI G EERS van hier en Mej. JACOBA
G EERTRUID RATTINCK van Haaksbergen, verzoekende hunne huwelijksche
voorstellingen alhier ook te moogen ontfangen om te kunnen strekken naar
behoren, welke hier driemael onverhindert geproclameert zijn en daarvan den 15
april een attestatie hebben geligt, voornemens zijnde om te Haaksbergen te
trouwen.
03.05.1782 Den 3 maij zijn hier in ondertrouw opgenomen
JAN ZWEERS zoon van Teunis Zweers, laatst gewoont hebbende onder
Geesteren en JANNA S MIES dogter van wijle n Engbert Smies van hier, welke
perzonen, nadat ze alhier en ook te Geesteren driemaal onverhindert waeren
geproclameert, hier in den houwelijken staat den 26 maij zijn bevestigt.
04.05.1782 den 4 maij ontfangen een attestatie van dominus Jagerink, predikant te
Lichtenvoorde, waaruit bleek dat aldaar in wettigen ondertrouw waren
opgenomen GARRIT WENINK, zoon van Jannes Wenink uit Lievelde onder
Lichtenvoorde, met M ARIA H EUVELINK dogter van Teunes Heuvelink uit
Vorden, laatst gewoont hebbende onder Borculo, verzoekende hunne houwel.
voorstellingen ook alhier te moogen ontfangen om te kunnen strekken naar
behooren, welke zij hier zonder verhinderinge gehad hebben en is daarvan den
20 maij een attestatie geligt, voornemens zijnde den 2 junij te Lichtenvoorde te
trouwen.
08.09.1782 Den 8 sept. ontfangen een attestatie van dominus Westenberg predik. te Geest.,
waaruit bleek dat aldaar in wettigen ondertrouw waeren opgenomen GARRIT
NAALDENBERG weduwenaer van wijlen Berendjen Bekhorst onder Geesteren en
G EESKEN HORSTMANS nagel. dogter van Derk Horstman onder Borculo,
verzoekende hunne huwel. voorstellingen alhier ook te moogen ontfangen om te
kunnen strekken naar behoren, welke zij hier ook zonder verhinderinge
ontfangen hebben en is daarvan den 5 oct. een attestatie geligt, voornemens
zijnde den 6 oct. te Geesteren te trouwen.
11.09.1782 Den 11 sept. zijn alhier in ondertrouw opgenomen H ENDRIK TEMMINK j.m.
zoon van Derk Temmink onder Eijbergen en TEUNE HARTELMAN j.d. van Jan
Teunis Hartelman onder Borculo, welke, nadat ze hier driemael onverhindert
waren geproclameert, daarvan een attestatie hebben geligt den 10 oct. en
voornemens zijn den 13 dito te Eijbergen te trouwen.
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21.09.1782 Den 21 sept. ontfangen een attest. van dominus Viëtor, predik. te Ruurlo, waaruit
bleek dat aldaar in wettigen ondertrouw waren opgenomen
JAN WILLEM H ENDRIK BRAEKER j.m. zoon van wijlen Jan Hendrik Braeker,
woonagtig te Ruurlo en ELSKE JOHANNA SCHOLTEN j.d. van wijlen Willem
Scholten van Borculo, verzoekende hunne houwel. proclamatien alhier ook te
mogen ontfangen, 't welke ook zonder eenige verhinderinge geschied is en is
daarvan den 9 oct. een attestatie geligt, zijnde voornemens den 13 oct. te Ruurlo
te trouwen.
25.10.1782 Den 25 oct. zijn in ondertrouw opgenomen
PAUL S MIES j.m. zoon van wijlen Engbert Smies en WILLEMINA JASPERS j.d.
van wijlen Marten Jaspers, beijde van hier, die, hunne 3 zondaegsche
proclamatien zonder eenige verhinderinge ontfangen hebbende, alhier den 24
nov. in de huwel. staat bevestigt zijn.
1783
04.04.1783 den 4 april zijn in ondertrouw opgenomen
JAN WISSINK j.m. zoon van wijlen Roelof Wissink van hier en J ENNEKEN
AVINCK j.d. van wijlen Engbert Avinck onder Geesteren, welke, nadat ze hier en
te Geesteren driemaal onverhindert waeren geproclameert, alhier den 27 april in
den egten staat zijn bevestigt.
05.04.1783 Den 5 april zijn in ondertrouw opgenomen
H ENDRIK OLDENMENGER j.m. zoon van wijlen Lammert Oldenmenger onder
Nede en J ENNEKEN BREKVOORT weduwe van wijlen Jan Schelfer onder
Borculo, welke, nadat ze hier en te Nede driemael onverhindert geproclameert
waren, alhier den 4 maij in den huwel. staat zijn bevestigt.
13.06.1783 Den 13 junij zijn hier in ondertrouw opgenomen GARRIT LUESINK j.m. zoon
van Jan Luesink van hier en STIENE BOSCHMAN n.dogter van wijlen Warner
Boschman onder Lochem, welke, zo hier als te Lochem driemaal onverhindert
geproclameert zijnde, alhier den 6 julij in den houwel. staat bevestigt zijn.
23.08.1783 Den 23 aug. ontfangen van Lochem een attest., dat aldaar in wettigen
ondertrouw waren aangetekent GARRIT PASMAN zoon van wijlen Willem
Pasman van hier en AELTJEN NIJLAND weduwe van Jan Runneboom op Klein
Hagenbeek onder Lochem, verzoekende de huwelijksche proclamatien ook
alhier te mogen ontfangen gelijck ze die ook driemaal alhier onverhindert
ontfangen hebben en daarvan een attest. geligt op Lochem den 13 sept.,
voornemens zijnde aldaar op morgen te trouwen.
1784
02.01.1784 Den 2 jan. zijn alhier in ondertrou opgenomen
JAN B EUMER zoon van Otto Beumer en JOHANNA D ESEKER j.d. van Harmen
Deseker, die, nadat ze driemaal onverhindert geproclameert waren, alhier den 25
jan. in den huwel. staat bevestigt zijn.
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[hier verandert het handschrift]
31.03.1784 den 31 meert zijn alhier in ondertrouw opgenomen H ENDRIK B EKHORST zoon
van Gerrit Bekhorst en AALTJEN NAALDENBERG jonge d. van wijlen Jan
Naaldenberg, die, nadat ze driemaal onverhindert geproclameert waren, alhier
den 2 meij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
16.04.1784 den 16 april zijn alhier in ondertrouw opgenomen JAN WILLEM
SCHOELENBERG soon van wijlen Hendr. Schoelenberg en ANNEKEN HOFMANS
jonge d. van wijlen Jan Hofman, die, nadat ze driemaal onverhindert
geproclameert waren, alhier den 9 meij in den huwelijken staat bevestigt zijn.
22.05.1784 den 22 maij zijn alhier in ondertrouw opgenomen WILLEM M ULLERS zoon van
Lammert Mullers onder Geesteren en JANNA K LEIN BRUININK weduwe van
wijlen Hendrik Luikenkamp onder Borculo, welke, nadat ze hier en te Geesteren
driemaal onverhindert geproclameert waren, alhier den 20 junij in den
huwelijksen staat zijn bevestigt.
25.07.1784 den 25 julij zijn alhier in den huwelijkschen staat bevestigt, nadat ze driemaal
onverhindert geproclameert waren te Hellendoorn, volgens attestatie van Dº B.
Ledeboer, B EREND H ENDRIKSEN j.m. van Nötter en G EESJEN LUCASSEN
j.dogter van Borculo.
29.07.1784 29 julij - Zijn alhier in ondertrouw opgenomen R EINDER SCHÖLINK zoon van
Reinder Scholink op Leurken onder Borculo en JANNA TER WEEL dogter van
wijlen Hendrik ter Weel onder Eijbergen. Welke, nadat ze hier en te Eijbergen,
volgens attest van dominus Smits, driemaal onverhindert geproclameert waren,
alhier den 29 august. in den huwelijken staat zijn bevestigt.
09.09.1784 den 9 september - Zijn alhier in ondertrouw opgenomen G ERRIT BOENK zoon
van wijlen Jan Boenk en M ARIA WISSINK dogter van wijlen Roelof Wissink, die
nadat ze driemaal onverhindert geproclameert waren, alhier den 10 octob. in den
huwelijken staat bevestigt zijn.
30.09.1784 den 30 september - Zijn alhier in ondertrouw opgenomen JAN R EUPKES
weduwenaer van wijlen Geertjen Horsmans en M ARIA WENGERMAN dogter van
Gerrit Wengerman, die, nadat ze driemael onverhindert geproclameert waren,
alhier den 24 october in den huwelijken staat bevestigt zijn.
29.10.1784 den 29 october - Zijn alhier in ondertrouw opgenomen B EREND ROERINK, zoon
van Jacob Roerink onder Haaxbergen, met ADRIANA SCHAPERS dogter van
wijlen Hendrik Schapers uit Borculo, die, nadat ze hier en te Haaxbergen
driemaal onverhindert geproclameert waren, alhier den 21 november in den
huwelijken staat bevestigt zijn.
12.11.1784 den 12 november - Zijn alhier in ondertrouw opgenomen H ENDRICUS K IP zoon
van Gerrit Kip met AALTJEN TEN DRIETELER dogter van Jannes ten Drieteler,
beide onder Borculo en van de Roomsche religie. Welke, nadat ze driemael
onverhindert geproclameert waren, alhier den 5 december in den huwelijken
staat bevestigd zijn.
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17.11.1784 den 17 november - Ondertrouwd ARENT KRAJENBRINK j.m. zoon van wijlen
Jan Krajenbrink van Varssevelt en ARENDINA WILLEMINA H ENSSELAAR j.d.
van Jan Hensselaar onder Lochem. Met attestatie naar Arnhem en Deventer. Na
3 proclamatien getrouwd den 19e december alhier.
19.11.1784 Den 19 november - Ondertrouwd ROELOF TER HORST j.m. zoon van Gart ter
Horst en ALEIDA M EILINK j.d. van Hendrik Jan Meilink, beijde van hier. Na 3
proclamatien getrouwt den 12 december.
20.11.1784 den 20 november - Ondertrouwt LAMMERT G IEGINK j.m. zoon van Jan Giegink
onder Geesteren en ENGELE WESINKHOF j.d. van Garrit Wesinkhof onder
Borkulo. Na 3 proclamatien met attest naar Geesteren en daar getrouwt 19
december.
20.11.1784 dito - Ondertrouwt G ARRIT S MIJS wedr. van wijlen Berendjen Smijs en
WILLEMINA HAASSELBERG j.d. van Derk Haasselberg. Na 3 proclamatien getr.
alhier 12 december.
20.11.1784 dito - H ENDRIK JAN SCHOLTEN j.m. zoon van Jan Scholten onder Lochem en
G ERHARDINA SLOT wed. van wijlen Arent Bilderbeek. Met attest. naar Lochem.
Na 3 proclamatien getrouwt den 19 december.
Anno 1785
18.02.1785 Den 18 februari zijn ondertrouwt - Geproclameert den 20 februari, den 27 dito
en den 6 maart VOLKIER S LOET j.m. zoon van wijlen Barthold Maurits Sloet, van de Roomsche
religie en FENNEKEN B ERENPAS j.d. van wijlen Jan Engbert Berenpas, van de
Gereformeerde religie, laatst gewoont hebbende te Amsterdam. Met attestatie
naar Amsterdam.
N.B. Bij de huwelijks-aantekening van bovengenoemde is voldaen aan 't Lands
placaat wegens de ongelijke huwelijken, zodat na blijk van ouderdom door
bruijdegom belooft is de gereformeerde in haren Godsdienst in 't minste niet te
zullen hinderen, de kinderen, die geboren mogten worden, in de Gereformeerde
kerk te laten dopen en in de Gereformeerde religie op te voeden. Deze belofte is
geschied aan de predikant J. Grol en ouderlingen Jochem Cobus en Barent te
Roller. Na ingekomme attestatien van Amsterdam zijn bovengenoemde den 10
julij alhier getrouwt.
08.04.1785 den 8 april ondertrouwt - Geproclameert den 10 april, den 17 en den 24 dito BARTHOLD D ERK KLUWERS j.m. zoon van wijlen Willem Kluwers, geboortig
van Vorden, thans onder Delden en JOHANNA B EUMER j.d. van Otto Beumer
van hier. Met attest naar Delden en Diepenveen. Mede met attesten van daar
getrouwt den 1 meij.
16.04.1785 den 16 april met attest van Ruurlo - Geproclameert den 17 april, den 24 dito en 1
meij ENGBERT KORTEN j.n.zoon van Wessel Korten en AALTJEN AARSELENS j.d.
van wijlen Derk Aarselens. Met attestatie naar Ruurlo den 10 meij en aldaar
getrouwt.
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30.04.1785 Den 30 april met attest van Eijbergen - Geproclameert den 1 meij, den 8 en 15
dito JAN GRIJSEN j.m. zoon van wijlen Jan Grijsen, wonende in Haarlo en AALTJEN
BEUSSINK j.d. van wijlen Harmen Beussink, wonende alhier. Met attest naar
Eijbergen den 28 meij en aldaar getrouwt.
17.05.1785 Den 17den meij ondertrouwt - Geproclameert den 22 meij, den 29 dito en 5 junij
ARENT JAN M ORGENSTERN j.m. zoon van Lammert Morgenstern van hier en
AALTJEN TE VRUGT j.d. van Willem te Vrugt geboren te Ruurlo, thans alhier.
Getrouwt den 5 junij.
28.05.1785 Den 28 meij ondertrouwt - Geproclameert den 29 meij, den 5 junij en 12 dito GARRIT KLUWERS j.m. zoon van Jan Harmen Kluwers geboren te Uunk, thans
woonagtig te Holten en M ARGARETA KREMERS j.d. van wijlen Jan Kremers van
hier. Met attest naar Holten. Met attest van Holten den 12 junij en getrouwt den
19 junij.
Tot hier toe nagezien door de Inspectoren,
den 5 julij 1785. J.F. Martinet.
14.09.1785 Den 14 september ondertrouwt - Geproclameert den 18 september, den 25 dito
en 2 october JAN KREUNEN j.m. zoon van Lambartus Kreunen en H ENDRIKA M EILINK j.d.
van Hendrik Jan Meilink, beijde van hier. Met attest naar Deventer. Met attest
van Deventer den 2 october en alhier getrouwt den 9 october.
08.10.1785 Den 8 october met attest van Eijbergen - Geproclameert den 9 october, den 16 en
23 dito GOOSSEN TE VELTHUIJS j.m. zoon van Jurjen te Velthuijs van hier en
JENNEKEN VUNDERINK j.d. van Jan Vunderink onder Eijbergen. Met attest van
Eijbergen den 27 october en alhier den 30 dito getrouwt.
14.10.1785 Den 14 october met attest van Groenlo - Geproclameert den 16 october, den 23
en den 30 dito GARRIT WISSINK weduenaar van wijlen Alberdina Berenpas van hier en
JOHANNA HALDERS j.d. van Bernadus Halders van Zutphen, thams te Groenlo.
Met attest naar Groenlo den 30 october en aldaar getrouwt.
25.11.1785 Den 25 november ondertrouwt - Geproclameert den 27 november, den 4
december en 11 dito HARMANUS LEUSSINK weduenaar laast van Jenneken Abbink van hier en
ELSKEN HARMSEN j.d. van Harmen Harmsen geboortig van Ruurlo, thans onder
Lochem. Met attest naar Lochem. Met attest van Lochem en hier den 18
december getrouwt.
ANNO 1786
24.03.1786 Den 24 maart ondertrouwt - Geproclameert den 26 maart, den 2 april en 9 dito GARRIT PARMESANT j.m. zoon van wijlen Hendrik Parmesant van hier en
M ARIA BOSMAN j.d. van wijlen Wander Bosman onder Lochem. Met attest naar
Lochem. Met attest van Lochem en hier den 23 april getrouwt.
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31.03.1786 Den 31 maart ondertrouwt - Geproclameert den 2 april, den 9 en den 16 dito HARMANUS KLUWERS j.m. zoon van wijlen Willem Kluwers geboortig van
Vorden, thans alhier en J ENNEKEN TER WEEME j.d. van Gart ter Weeme van
hier. Getrouwt den 7 meij.
07.04.1786 Den 7 april ondertrouwt - Geproclameert den 9 april, den 16 en den 23 dito ARENT JAN VOORS weduenaar wijlen Willemken Schothorst en G EERTJEN
NIJENKAMP j.d. van Jan Nijenkamp, beijde van hier. Getrouwt den 30 april.
07.04.1786 Den 7 april ondertrouwt - Geproclameert den 9 april, den 16 en den 23 dito JAN H ENDRIK LEUSSINK weduenaar wijlen Aaltjen Mullers en WILLEMINA
HOLTVOOGD weduwe wijlen Harmannus Kotten, beijde van hier. Getrouwt den
30 april.
13.05.1786 Den 13 meij met attest van Groenlo - Geproclameert den 14 meij, den 21 en den
28 dito JAN WILLEM K LEIN -S IEVERINK j.m. zoon van wijlen Berend Klein-Sieverink
van Groenlo en TEUNE TWELLE j.d. van wijlen Berend Twelle van hier. Met
attestatie naar Groenlo den 29 meij en aldaar getrouwt.
09.06.1786 Den 9 junij ondertrouwt - Geproclameert den 11 junij, den 18 en den 25 dito H ENDRIK B EKENHORST weduenaar wijlen Aaltjen Naaldenberg van hier en
G EERTRUIJD B USSINK j.d. van Jan Bussink van Eijbergen, thans alhier.
Getrouwt den 2 julij.
Tot hier toe nagezien in de Inspectuur
den 4 julij 1786.
N. v.d. Bank,
Cl. h.t. Inspector.
20.07.1786 Den 20 julij met attest van Ruurlo - Geproclameert den 23 julij, den 30 dito en 6
augustus BERENT IBINK weduenaar van Hilleken Pasman van Ruurlo en HARMINA
JANSEN j.d. van Jan Jansen, wonende alhier. Deze den 6 augustus vertrokken
met attest naar Ruurlo om aldaar te trouwen.
08.09.1786 Den 8 september met attest van Ruurlo - Geproclameert den 10 september, den
17 en den 24 dito TOONE R EINDERS j.m. zoon van wijlen Engbert Reinders, wonende in
Lindvelde onder Borkulo en DIJNA S TEGEMAN wed. van wijlen Jan Gijlink
onder Ruurlo. Met attest van Ruurlo den 30 september getrouwt hier den 1
october.
29.09.1786 Den 29 september met attest van Geesteren - Gepro-clameert den 1 october, den
8 en den 15 dito AREND JAN ROLLER j.m. zoon van Berend Roller van hier en AALTJEN
HILVERDINK j.d. van wijlen Garrit Hilverdink geboortig van Ruurlo, wonende
onder Geesteren. Op attest van Geesteren hier getrouwt den 22 october.
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14.10.1786 Den 14 october met attest van Lochem - Geproclameert den 15 october, den 22
en den 29 dito BARTELT H ARTELMAN weduenaar van Gerhardina Haasselberg van hier en
JENNEKEN NIJLAND j.d. van Gosen Nijland onder Lochem. Op attest van
Lochem hier getrouwt den 5 november.
08.12.1786 Den 8 december ondertrouwt - Geproclameert den 10 december, den 17 en den
24 dito JAN ORDELMANS j.m. zoon van Garrit Ordelmans van Nede en B ERENDJEN
LEUSSINK j.d. van Jan Hendrik Leussink van hier. Met attestatie naar Nede. Met
attest van Nede 29 december en den 31 dito alhier getrouwt.
08.12.1786 Den 8 december ondertrouwt - Geproclameert den 10 december, den 17 en den
24 dito JAN SWEERS weduenaar wijlen Janna Smijs, woonagtig alhier, geboortig van
Ruurlo en FENNE EVERS j.d. van wijlen Roelof Evers van hier. Den 31
december getrouwt.
ANNO 1787
24.02.1787 Den 24 februari met attest van Groenlo - Geproclameert den 25 februari, den 4
maart, den 11 dito GARRIT J AN TE BRINKE j.m. zoon van Jan te Brinke onder Borkulo en JANNA
TEMMINK j.d. van Arnoldus Temmink van Nede, beijde wonende in Lindvelde.
Op attest van Groenlo hier getrouwt den 18 maart.
13.04.1787 Den 13 april ondertrouwt - Geproclameert den 15 april, den 22 en den 29 dito HARMEN BOENCK weduenaar wijlen Gerhardina Smijs van hier en BARTHA
KOOPMANS j.d. van wijlen Harmen Koopmans, geboortig van Holten,
woonagtig alhier. Getrouwt den 29 april.
14.04.1787 Den 14 april met attest van Ruurlo - Geproclameert den 15 april, den 22 en den
29 dito JAN VRUINK zoon van Garrit Hendrik Vruink van Ruurlo en ELSKEN
BEIJERSHORST j.d. van Lammert Beijershorst van hier. Vertrokken met attest
naar Ruurlo den 5 meij en aldaar getrouwt.
31.05.1787 Den 31 meij in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 3 junij, den 10 en
den 17 dito H ENDRIK JAN H ENSSELAAR j.m. zoon van Lambartus Hensselaar en CORNELIA
SLOET j.d. van wijlen Barthold Maurits Sloet, beijde van hier. Getrouwt den 24
junij.
Tot hiertoe nagezien tot den 4 julij 1787.
Hendrik van der Bank,
Cl. Zutph. h.t. Inspector.
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23.08.1787 Den 23 augustus in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 26 augustus,
den 2 september en 9 dito GRADUS VAN ZUELEKOM j.m. z. van wijlen Gradus van Zuelekom van
Diepenheijm, laast gewoont hebbende alhier, thans onder Eijbergen en
G EESKEN BOESEWINKEL j.d. van Garrit Boesewinkel van Diepenheijm, thans
alhier, laast gewoont hebbende te Gelzelaar. Met attesten naar Gelzelaar en
Eijbergen. Met attest naar Diepenheijm den 10 september om aldaar te trouwen.
ANNO 1788
18.01.1788 Den 18 januari zijn in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 20 januari,
den 27 dito en 3 februari H ENDRIK ESSELINK j.m. zoon van wijlen Jan te Paste van Geesteren, thans
alhier en WILLEMINA JASPERS wed. wijlen Paul Smijs, alhier. Getrouwt den 3
februari.
18.01.1788 dito ondertrouwt - Geproclameert den 20 januari, den 27 dito en 3 februari DERK BANEMAN j.m. zoon van wijlen Esken Baneman van hier en GARRITJEN
STOELHORST j.d. van wijlen Garrit Stoelhorst van Gelzelaar, thans woonagtig
onder Geesteren. Met attest naar Geesteren. Met attest van Geesteren den 3
februari en hier getrouwt den 3 februari.
08.02.1788 Den 8 februari zijn in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 10 februari,
den 17 en den 24 dito G ERHARD TER M EULEN, borgermeester dezer stad, j.m. zoon van wijlen
Gerhard ter Meulen, in leven borgermeester dezer stad en HARMINA
M ULDERINK j.d. van Willem Mulderink, beijde van hier. Getrouwt den 2 maart.
26.04.1788 Den 26 april zijn in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 27 april, den 4
en den 11 meij TEUNIS TE VELTHUIJS j.m. zoon van Jurrien te Velthuijs van hier en ANNA
M ARIA H ELLINGER j.d. van wijlen Meint Hellinger, geboortig van Roderlo,
thans alhier. Getrouwt den 18 meij.
09.05.1788 Den 9 meij zijn ondertrouwt - Geproclameert den 11 meij, den 18 en den 25 dito
JAN GROTENHUIJS weduenaar laast van Gesina ter Meulen en ANNEKEN S MIJS
j.d. van wijlen Engbert Smijs, beijde van hier. Getrouwt den 25 meij.
06.06.1788 Den 6 junij ondertrouwt - Geproclameert den 8 junij, den 15 en den 22 dito BERENT SCHEPERS j.m. zoon van Hendrik Schepers van Geesteren, thans alhier
en WILLEMINA LAMBERDINA TER HARKEL j.d. van wijlen Hendrik ter Harkel
van hier. Getrouwt den 29 junij.
Tot dus verre nagezien door de
Inspectoren, den 3 julij 1788.
A. Mandt,
Cl. h.t. Insp.
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09.08.1788 Den 9 augustus in ondertrouw opgenomen - Geproclameert den 10 augustus, den
17 en den 24 dito M ARTINUS ADRIAANS j.m. zoon van wijlen Frans Adriaans en M ARIA TE
VELTHUIJS j.d. van wijlen Garrit te Velthuijs, beijde van hier. De bruijdegom,
laast gewoont hebbende te Veesen. Is attest van inschrijvinge derwaarts gegeven
en op ingekomen attest van daar getrouwt den 7 september.
05.09.1788 Den 5 september ondertrouwt - Geproclameert den 7 september, den 14 en den
21 dito JAN WILLEM SCHULENBORG wed. wijlen Anneken Hofman onder Borkelo en
ANNEKEN KORNEGOOR j.d. van Arent Kornegoor in de Boshuurne onder
Lochem. Met attest naar Lochem. Na ingekomen attest van Lochem getrouwt
den 28 september.
11.09.1788 Den 11 september zijn ondertrouwt - Geproclameert den 14 september, den 21
en den 28 dito BEREND LEERINK j.m. zoon van Garrit Leerink onder Borkelo en G EESKEN
BEUSINK j.d. van Jan Hendrik Beusink, wonende onder Groenlo. Met attest naar
Groenlo den 8 october om aldaar te trouwen.
16.10.1788 Den 16 october zijn ondertrouwt - Geproclameert den 19 october, den 26 dito en
den 2 november GARRIT J AN WENGERMAN j.m. zoon van wijlen Hendrik Wengerman uijt
Barchem onder Lochem en CHRISTINA M UGGENBORG j.d. van Jan Willem
Muggenborg van hier. Met attest naar Lochem. Getrouwt den 9 november na
ingekomen attestatie van Lochem.
06.11.1788 Den 6 november met attest van Bredevoort - Gepro-clameert den 9 november,
den 16 en den 23 dito GARRIT J AN K EMPING, geboortig van Aalten, thans te Bredevoort en
H ENDRIKA BOLLEN j.d. van wijlen Jan Willem Bollen, geboortig van
Bredevoort, thans alhier. Deze met attest naar Bredevoort vertrokken den 23
november om aldaar te trouwen.
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Abbink, 14
Adriaans, 18
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Arve, 7
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Baken, 9
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Bartelink, 7
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Boenck, 16
Boenk, 12
Boesewinkel, 17
Bollen, 18
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Bosman, 14
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Nadere toelichting

Betreffend e de transcriptie:
Iedere inschrijving is letterlijk in zijn geheel getranscribeerd.
T.b.v. de overzichtelijkheid is extra vóór iedere inschrijving een numerieke datum geplaatst.
Hoofdletters en kleine letters.
Om enige uniformiteit in weergave in deze transcriptie te krijgen, is in de meeste gevallen de
eerste letter van een woord, welke niet aan het begin van een zin stond en met een hoofdletter
werd geschreven, vervangen door een kleine letter; ook in namen van maanden, zoals januari
etc.
In alle gevallen is de eerste letter van een aardrijkskundige naam en van een persoonsnaam,
zowel voornaam als toenaam of familienaam, weergegeven met een hoofdletter.
Leestekens.
Op veel plaatsen zijn leestekens (punten en komma's) toegevoegd of weggelaten. Geenszins is
de inhoud van de oorspronkelijke tekst in het gedrang gekomen; deze is altijd exact
weergegeven.
Afkortingen.
Deze zijn in het algemeen zo correct mogelijk weergegeven. Bij afkortingen, die werden
geschreven met een weglatingsteken, zijn zoveel mogelijk de weggelaten letters voluit in
schuin schrift toegevoegd.
Overig
Onduidelijke en slecht leesbare tekstdelen zijn zo goed en volledig mogelijk getranscribeerd.
Daar waar toch twijfel overbleef over wat er oorspronkelijk gestaan heeft, is dit in deze
transcriptie aangegeven met .... (vier puntjes).
Een toelichting of annotatie is tussen haken [ ] aangebracht.
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