GROENLO
Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1800

(R.B.S. 801.2)

Copia
Van Het
Trouw Register
Van Stadt en Schependom
Groenlo, Beginnende met
den eersten Januarii 1800
en eijndigende met den
laasten december desselfden
jaars.
Compareerde voor J.A. Hummelink & B.H. Egberts, commissarien van huwelijkszaaken
03.01.1800 - 3 januarij - Bruidegom - Johan George Almerdingen, oud 61 jaaren, geboortig in Dettigen Schlosberg in 't
Wurtenburgsche en woonagtig binnen deese stadt, zoon van Thomas Almerdingen ende Elisabeth
Barbara
- Bruid - Aleida ten Bosch, oud 54 jaaren, geboortig te Aalten en woonagtig binnen deese stadt,
dogter van wijlen Hendrik ten Bosch en Garritjen Ubbink.
- 1ste gebod - op den 5 januarij 1800
- 2de gebod - op den 12 januarij 1800
- 3de gebod - op den 19 januarij 1800
- Solemnisatie - Getrouwt voor huwelijkscommissarien te Groenlo op den 24 januarij 1800.
10.01.1800 - 10 januarij - Bruidegom - Gradus Vrijdag, oud 29 jaaren, geboortig en woonagtig te Wenterswijk, zoon van
wijlen Gerrit Vrijdag en Johanna Wessels
- Bruid - Anna Helena Krijl, oud 21 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, dogter van Derk Krijl
en Johanna Weijenborg
- 1ste gebod - op den 12 januarij 1800
- 2de gebod - op den 19 januarij 1800
- 3de gebod - op den 26 januarij 1800
- Solemnisatie - Getrouwt op den 27sten januarij 1800 door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo,
volgens vertoond eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
10.05.1800 - 10 meij - Bruidegom - Albert Janssen, oud 26 jaaren, geboortig en woonagtig binnen Groenlo, zoon van Jan
Herman Janssen en Derksken Wijlakker
- Bruid - Henrica Oostendorp, oud 28 jaaren, geboortig en woonagtig binnen Groenlo, dogter van Jan
Berend Oostendorp en Anna te Frugte
- 1ste gebod - op den 4 maij 1800
- 2de gebod - op den 11 meij 1800
- 3de gebod - op den 18 maij 1800
- Solemnisatie - Getrouwt op den 3de junij 1800 door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo, volgens
eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
07.08.1800 - 7 august. - Bruidegom - Hermanus Janssen, oud 23 jaaren, geboortig en woonagtig binnen Groenlo, zoon van
Bernadus Janssen ende Henrica Husels
- Bruid - Aaltjen Kolkman, oud 28 jaaren, geboortig onder Ligtenvoorde en woonagtig te Groenlo,
dogter van Jan Berend Kolkman en Aleijda Harbers
- 1ste gebod - op den 10 august. 1800
- 2de gebod - op den 17 august. 1800
- 3de gebod - op den 24 august. 1800
- Solemnisatie - Getrouwt op den 28 august. 1800 door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
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28.08.1800 - 28 august. - Bruidegom - Peter Koning, oud 26 jaaren, geboortig en woonagtig binnen deese stad Groenlo, zoon
van Willem Koning en Diena Eggink
- Bruid - Helena Hubers, oud 40 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, natuurlijke dogter van
Catharina Hubers, en wede. van Hendrik Klumpelder, zijnde van de gedane afgoedinge gebleken
- 1ste gebod - op den 30 august. 1800
- 2de gebod - op den 7 septembr. 1800
- 3de gebod - op den 14 septembr. 1800
- Solemnisatie - Getrouwt op den 20 septembr. 1800 door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
12.09.1800 - 12 septembr. - Bruidegom - Gerrti Arink, oud 30 jaaren, geboortig te Groenlo en woonagtig op 't kerspel van
Vreden in Munsterland, zoon van Tönis Arink en Henders Memkeshorst
- Bruid - Johanna Lemelder, oud 24 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, dogter van Hendrik
Lemelder en Johanna Willemina Scholten
- 1ste gebod - op den 14 septembr. 1800
- 2de gebod - op den 21 septembr. 1800
- 3de gebod - op den 28 septembr. 1800
- Solemnisatie - Getrouwt op den 30 septembr. 1800 door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
12.10.1800 - 12 octob. - Bruidegom - Johannes Abel, oud 45 jaaren, geboortig in 't Nassauw Hatmarsche en woonagtig te
Groenlo, zoon van Antoni Abel en Anna Catharina [?: Ruchesin]
- Bruid - Christina ter Steeg, oud 31 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, dogter van Gerrit ter
Steeg en Henrica Gunnewijk
- 1ste gebod - op den 5 octobr. 1800
- 2de gebod - op den 12 octobr. 1800
- 3de gebod - op den 19 octobr. 1800
- Solemnisatie - Op den 23 octobr. 1800 getrouwt door L.A. Aleman, r.c. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest door denselven afgegeven.
Pro vera copia, J.H. Heijdenrijck, secret.
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Nadere toelichting

Betreffende de bron:
Het originele register wordt bewaard onder R.B.S. nr. 801.2 en bevindt zich thans in het
Gelders Archief te Arnhem.
Het register is op fotokopie te raadplegen in de studiezaal in het Gelders Archief te Arnhem.
Deze transcriptie is gemaakt aan de hand van digitale foto's van deze fotokopieën.
Betreffende de transcriptie:
De oorspronkelijke kolomindeling in het originele register is in deze transcriptie weergegeven
door het plaatsen van gedachtenstreeptjes (-) aan het begin van de tekstdelen.
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.
Overig
Een toelichting of annotatie is tussen haken [ ] aangebracht.

22 februari 2009 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © J.B. Baneman
m.m.v. G.H. van Boven (digitale fotografie)

GROENLO
Index - Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1800

A

K

Abel · 2
Aleman · 1, 2
Almerdingen · 1
Arink · 2

Klumpelder · 2
Kolkman · 1
Koning · 2
Krijl · 1

B

L

Barbara · 1
Bosch · 1

Lemelder · 2

(R.B.S. 801.2)

M
E
Memkeshorst · 2
Egberts · 1
Eggink · 2

O

F

Oostendorp · 1

Frugte · 1

S

G

Scholten · 2
Steeg · 2

Gunnewijk · 2
U
H
Ubbink · 1
Harbers · 1
Heijdenrijck · 2
Hubers · 2
Hummelink · 1
Husels · 1

V

J

W

Janssen · 1

Weijenborg · 1
Wessels · 1
Wijlakker · 1

22 februari 2009 / Genealogie

Vrijdag · 1

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-4Transcriptie: © J.B. Baneman
m.m.v. G.H. van Boven (digitale fotografie)

