GROENLO
Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1801

(R.B.S. 802.2)

Copia authentieque
Van 't Trouw Register
van Stadt en Schependom
Groenlo over den jaare 1801
Compareerde voor J.A. Hummelink & B.H. Egberts, commissarien in huwelijks zaaken.
27.02.1801 - 27 februari - Bruidegom - Hendrik Jan Gantvoort, oud 22 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, zoon van
Derk Jan Gantvoort en Johanna Wissink, ehl.
- Bruid - Maria Serton, oud 27 jaaren, geboren en woonagtig te Groenlo, dogter van Lodewijk Serton
en Anna Christina Stroband, ehl. ende wede. van wijlen Gerrit Hendrik ten Broeke sonder

kinderen
- 1ste gebod - op den 1sten maart 1801
- 2de gebod - op den 8sten maart 1801
- 3de gebod - op den 15 maart 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 19 maart 1801 door Joh. van der Trans, predicant bij de
gereformeerde gemeente te Groenlo, volgens vertoont eijgenhandig attest van denselven.
16.04.1801 - 16 april - Bruidegom - Eijmbert Blankenborg, oud 25 jaaren, geboren en woonagtig onder Groenlo, zoon van
Jan Blankenborg en Janna te Loeke ehl.
- Bruid - Henders Bomers, oud 25 jaaren, geboren en woonagtig onder Beltrum, dogter van Berent
Bomers en Henders te Stroet, ehl.
- 1ste gebod - op den 19den april 1801
- 2de gebod - op den 26ste april 1801
- 3de gebod - op den 3den maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 4den maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest van denselven
23.04.1801 - 23 april - Bruidegom - Jan Berend Meekes, oud 38 jaaren, geboren en woonagtig onder Ligtenvoorde, zoon
van Engelbertus Meekes en Geertjen Knippers, ehl.
- Bruid - Anna Berendina Blankenborg, oud 22 jaaren, geboren en woonagtig onder Groenlo, dogter
van Antoni Blankenborg en Fenne Walderbosch
- 1ste gebod - op den 26 april 1801
- 2de gebod - op den 3den maij 1801
- 3de gebod - op den 10den maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 13 maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest van denselven.
24.04.1801 - 24 april - Bruidegom - Jan Rensink, oud 40 jaaren, geboren en woonagtig te Groenlo, zoon van Hendrik
Rensink en Gesina Vos, ehl.
- Bruid - Henders Ikink, oud 25 jaaren, geboren en woonagtig onder Ligtenvoorde, dogter van Jan
Hendrik Ikink en Margaritha Naberink, ehl.
- 1ste gebod - op den 26 april 1801
- 2de gebod - op den 3 maij 1801
- 3de gebod - op den 10de maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 15 maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest van denselven.
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01.05.1801 - 1 maij - Bruidegom - Jan Derk Bomers, oud 33 jaaren, geboren en woonagtig onder Groenlo, zoon van
Gerrit Bomers en Dina Nijkamp, ehl.
- Bruid - Geertruid Buurse, oud 35 jaaren, geboren te Beltrum en woonagtig onder Groenlo, dogter
van Derk Buurse en Johanna Bakhuis, ehl. en wede. van wijlen Gerrit Jan Kroekenstoel, zijnde

van de gedaane afgoedinge gebleken.
- 1ste gebod - op den 3de maij 1801
- 2de gebod - op den 10de maij 1801
- 3de gebod - op den 17de maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 22 maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest van denselven.
08.05.1801 - 8 maij - Bruidegom - Johannes te Veele, oud 40 jaaren, geboren en woonagtig onder Groenlo, zoon van
Cune te Veele en Johanna Rasink.
- Bruid - Johanna Mentink, oud 44 jaaren, geboren te Beltrum en woonagtig onder Ligtenvoorde,
wede. van wijlen Gerrit Jan Ruwmaat, zijnde van de gedaane afgoedinge gebleeken.
- 1ste gebod - op den 10de maij 1801
- 2de gebod - op den 17 maij 1801
- 3de gebod - op den 24 maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 28 maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest van denselven.
09.05.1801 - 9 maij - Bruidegom - Gerrit Jan Lemelder, oud 40 jaaren, geboren en woonagtig onder Groenlo, wedr. van

wijlen Toone te Veele; zijnde van de gedaane afgoedinge gebleeken.
- Bruid - Berendina Schutte, oud 31 jaaren, geboren onder Ligtenvoorde en woonagtig onder
Groenlo, dogter van wijlen Jan Schutte en Janna Penterman, ehl.
- 1ste gebod - op den 10 maij 1801
- 2de gebod - op den 17 maij 1801
- 3de gebod - op den 24 maij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 28 maij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest van denselven.
04.06.1801 - 4 junij - Bruidegom - Jan Hendrik Strothe, oud 20 jaaren, geboren en woonagtig te Groenlo, zoon van Jan
Willem Strothe en Hermina Hijink, ehl.
- Bruid - Christina Ruwmaat, oud 25 jaaren, geboren en woonagtig onder Ligtenvoorde, dogter van
Gerrit Jan Ruwmaat en Maria Frakkink, ehl.
- 1ste gebod - op den 7den junij 1801
- 2de gebod - op den 14 junij 1801
- 3de gebod - op den 21 junij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 24 junij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest van denselven
05.06.1801 - 5 junij - Bruidegom - Arnoldus ter Steeg, geboren en woonagtig te Groenlo, oud 23 jaaren, zoon van Gerrit
ter Steeg en Henrica Gunnewijk, ehl.
- Bruid - Johanna Willemina Wiegman, oud 23 jaaren, geboren en woonagtig te Groenlo, dogter van
Bernardus Wiegman en Geertruid Ottink, ehl.
- 1ste gebod - op den 7de junij 1801
- 2de gebod - op den 14de junij 1801
- 3de gebod - op den 21sten junij 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 23sten junij 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoont eijgenhandig attest van denselven.
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17.07.1801 - 17 julij - Bruidegom - Jan Huiskes, oud 45 jaaren, geboren en woonagtig in Beltrum, wedr. van wijlen

Geertruid Boeijink, zijnde van de gedaane afgoedinge gebleeken.
- Bruid - Willemina Paschers, oud 46 jaaren, geboren onder Ligtenvoorde en woonagtig onder
Groenlo, wede. van wijlen Harmen Ziebink, zijnde van de gedaane afgoedinge gebleeken.
- 1ste gebod - op den 19 julij 1801
- 2de gebod - op den 26 julij 1801
- 3de gebod - op den 2de august. 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 8 august. 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo, volgens
vertoond eijgenhandig attest van denselven.
10.10.1801 - 10 octob. - Bruidegom - Martinus Kolder, oud 25 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, zoon van
Cornelis Kolder en Johanna Huisman, ehl.
- Bruid - Johanna ter Bogt, oud 25 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, dogter van Jan Derk
ter Bogt en Berendina Kroekenstoel, ehl.
- 1ste gebod - op den 11de october 1801
- 2de gebod - op den 18de october 1801
- 3de gebod - op den 25 october 1801
- Solemnisatie - getrouwt op den 30ste october 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo,
volgens vertoond eijgenhandig attest van denselven.
06.11.1801 - 6 november - Bruidegom - Hendrik Jan Hulsink, oud 30 jaaren, geboortig en woonagtig te Groenlo, zoon van
Gerrit Jan Hulsink en Catharina Sprenkelder, ehl.
- Bruid - Elisabeth Platvoet, oud 25 jaaren, geboortig en woonagtig onder Ligtenvoorde, dogter van
Jan Willem Platvoet en Johanna Borghijink, ehl.
- 1ste gebod - op den 8sten november 1801
- 2de gebod - op den 15de november 1801
- 3de gebod - op den 22 november 1801
- Solemnisatie - Getrouwt op den 27 november 1801 door L.A. Aleman, R.C. pastor te Groenlo,
volgens vertoont eijgenhandig attest van denselven.
Pro vera Copia - J.H. Heijdenrijck, secret.
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Gelijkheijd, Vrijheijd
Den secretaris in Huwelijks zaaken te Groenlo
aan
Het Hof van justitie
in Gelderland
Medeburgers,
Hier nevens hebbe de Eer aan U.L. over
te zenden copie authentieque van 't Trouw
Register van Stad en Schependom Groenlo,
over den jaare 1801
Ende hier mede vertrouwende, in deesen
aan mijn pligt te hebben voldaan
ondertekene mij met alle eerbied
U.L. D.W. Medeburger
J.H. Heijdenrijck
q.p.
Groenlo
den 27 februarij
1802
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Toelichting

Betreffende de bron:
Het originele register wordt bewaard onder R.B.S. nr. 802.2 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.
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