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1795
08.05.1795 - Volgens attest van Bernardus Meijer, pastoor van de Roomsch Catholique
gemeente van Hengelo en Zelhem, geëxhibeert op den 7 maart 1796, zijn door denselven op
den 8 meij 1795 in ondertrouw opgenomen
- Reijnd Wiggerink, jonkman zoon van wijlen Jan Wiggerink en Beene Albers, met Henrica
Meckkevelt, dogter van Hendrik Meckkevelt en Aaltjen Meulders
- En na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën op den 25 maij daar aan volgende voor de
Roomsche gemeente getrouwt.
13.06.1795 - Op den 13 junij 1795 zijn door B. Meijer, pastoor van de R.C. gemeente van
Hengelo en Zelhem in ondertrouw opgenomen
- Jan Willem Hogelogt, weduwnaar wijlen Maria Hummelink, met Gerarda Hoebink,
dogter van wijlen Willem Hoebink en Margareta Garritsen
- En na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën op den 30 junij 1795 in de Roomsche
Kerk getrouwt.
07.11.1795 - Op den 7 november 1795 zijn door B. Meijer, pastoor van de R.C. gemeente van
Hengelo en Zelhem in ondertrouw opgenomen
- Jacob Cuijpers, jonkman zoon van wijlen Hendrik Cuijpers en Agnes Garritsen, met
Catharina Horstink, dogter van Willem Horstink en Johanna Hoebink
- En op den 28 november 1795 na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën in de
Roomsche Kerk getrouwt.
1796
16.01.1796 - Op den 16 januarij 1796 zijn door B. Meijer, pastoor van de Rooms Catholique
gemeente van Hengelo en Zelhem in ondertrouw opgenomen
- Derk Swavink, jonkman zoon van Garrit Swavink en Johanna Wissink, met Gerarda
Coops, dogter van wijlen Sweer Coops en Janna Eulink
- En na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën op den 4 februarij 1796 in de Roomsche
Kerk getrouwt.
06.02.1796 - Op den 6 februarij 1796 zijn door de Roomsche pastoor B. Meijer in ondertrouw
opgenomen
- Hendrik Onstenk, jonkman zoon van Berend Onstenk en Grietjen Reijnderink, met
Harmina Janssen, dogter van wijlen Garrit Jan Hendriks en janna Evers
- En getrouwt op den 23 febru. daar aan volgende in de Roomsche Kerk.
11.03.1796 - Volgens attest van de municipaliteijt van Vorden, dat op vrijdag den 11 maart
1796 aldaar in ondertrouw zijn opgenomen
- Joseph Wolff, zoon van wijlen Wolf Abrahams, geboortig van Elshof in Duijtsland, onlangs
gewoond hebbende alhier, en Judith Levi, dogter van Levi Jacob onder Vorden
- Zijn de drie huwelijks proclamatiën op zondag den 13, 20 en 27 maart alhier onverhindert
ingevolge relatie van den bode geschied.
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25.03.1796 - Op vrijdag den 25 maart 1796, twede jaar der B.V., zijn voor comissarissen uijt
de municipaliteijt, Jan Daris en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenomen aangetekent
- Berend Scholtelo, jonkman zoon van Antonij Scholtelo, gebooren en woonagtig onder
Hengelo, met Janna Massink, dogter van Jan Massink, woonagtig onder Zelhem
- Volgens relatie van den bode zijn de huwelijks proclamatiën onverhindert geschiet op
zondag den 27 maart, 3 en 10 april.
- Volgens attest van B. Meijer, pastoor van de R.C. gemeente van Hengelo en Zelhem,
geëxhibeert op den 24 april, is dit huwelijk op den 19 april 1796 in de Roomsche Kerk te
Hengelo aan den Keijenborg voltrokken.
29.03.1796 - Op attest van den municipaliteijt van Beltrum in het drostampt van Borculo, dat
op den 29 maart 1796 aldaar in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Bernardus Stevens, zoon van Jan Hendrik Stevens, bruijdegom, geboortig uijt Beltrum
onder Borculo, thans woonagtig alhier, met Anna Maria Assink, dogter van wijlen Jan
Assink en Henderse Keuntjes, bruijd, gebooren uijt Vragender onder Lichtenvoorde
- Zijn de drie huwelijks proclamatiën alhier ingevolge relatie van den bode onverhindert
geschied op zondag, den 3, 10 en 17 april 1796
- Volgens attest van B. Meijer, pastoor van de R.C. gemeente van Hengelo en Zelhem,
geëxhibeert op den 24 april, is dit huwelijk op den 21 april 1796 in de Roomsche Kerk te
Hengelo aan den Keijenborg voltrokken.
15.04.1796 - Op Vrijdag den 15 april 1796 zijn voor commissarien uijt de municipaliteijt, Jan
Daris en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenomen - aangetekent
- Berent Antink, jonkman, zoon van wijlen Albert Antink, met Jenneken Hogestege, dogter
van wijlen Jan Tushuijsen, beijde woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 17 en 24
april en 1 meij 1796 onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 8 maij 1796; dit
huwelijk op voors. datum in de kerk te Hengelo voltrokken.
15.04.1796 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen - aangetekent
- Willem Kuijpers, weduwenaar wijlen Berendina Besselink, met Garritjen Jansen, dogter
van Derk Jansen, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Op zondag den 17 en 24 april en 1 meij 1796 zijn volgens relatie van den bode de drie
huwelijks proclamatiën onverhindert gegaan
- Volgen attest van den Roomschen pastoor Meijer geëxhibeert op den 9 meij 1796, is dit
huwelijk op den 3 meij in den Roomschen Kerk voltrokken.
15.04.1796 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenoomen - aangetekent
- Jan Antink, jonkman, zoon van wijlen Hendrik Antink, onlangs gewoond hebbende onder
Ruurlo, thans woonagtig onder Zelhem, met Swanida Helena Focking, weduwe wijlen
Toon Riefel, woonagtig alhier
- Volgens relatie van den bode zijn de drie huwelijks proclamatiën op zondag den 17 en 24
april en 1 meij 1796 onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 10 meij, is dit huwelijk
op den 8 meij 1796 in de kerk te Hengelo voltrokken.
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22.04.1796 - Op vrijdag den 22 april 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Jan Daris en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenomen - aangetekent
- Aalbert Booltink, jonkman, zoon van Jurrien Booltink, woonagtig onder Steenderen, met
Berendina Doekelborg, dogter van Garrit Doekelborg, woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 24 april,
1 en 8 meij onverhindert geschied
- Volgens attest van den Roomsch pastoor B. Meijer geëxhibeert op den 12 meij 1796, is dit
huwelijk op den 10 meij in de Roomsche kerk alhier voltrokken.
22.04.1796 - Eodem dato zijn in ondertrouw aangetekent
- Jan Bruil, jonkman, zoon van Antonij Bruijl, met Reijntjen Ditzel, dogter van Garrit
Ditzel, beijde gebooren en woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 24 april,
1 en 8 meij onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 26 meij 1796, is dit
huwelijk op den 8 meij in de kerk alhier voltrokken.
13.05.1796 - Op attest van de municipaliteijt des ampts Vorden, dat aldaar op den 13 meij
1796 in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Hendrik Kleijn Geltink, jonkman, geboortig en woonagtig te Vorden, met Jenneken
Walgemoet, jonge dogter, geboorden en woonagtig alhier
- Zijn de drie huwelijks proclamatiën, ingevolge relatie van den bode, op zondag 15, 22 en 29
meij onverhindert geschied.
10.06.1796 - Op vrijdag den 10 junij 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Berend Hesselink en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Hendrik Menkhorst, jonkman, zoon van wijlen Jacob Menkhorst, gebooren en woonagtig
alhier, met Garritjen Holskamp, weduwe van Harmen Runneboom, gebooren onder
Vorden, zedert ruijm 23 jaaren woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 12, 19 en
26 junij onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 12 julij, is dit huwelijk
op den 3 julij alhier in de kerk voltrokken.
24.06.1796 - Op vrijdag den 24 junij 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Berend Hesselink, jonkman, zoon van wijlen Teunis Hesselink, met Hendrica Broekman,
dogter van Hendrik Broekman, beijde gebooren en woonagtig alhier, dog laast gewoond
hebbende onder Steenderen
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op den 26 junij, 3 en 10
julij onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 18 augustus 1796, is dit
huwelijk den 16 august. dito jaars in de kerk alhier voltrokken.
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01.07.1796 - Op vrijdag den 1 julij 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Toon Abbink, jonkman, zoon van wijlen Garrit Abbink, met Maria Mennink, weduwe
wijlen Willem Winkel op Stenderink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 3, 10 en
17 julij onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op 30 julij 1796, is dit huwelijk
op den 24 julij deses jaars in de kerk alhier voltrokken.
08.07.1796 - Op vrijdag den 8 julij 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Toon Heuvink, weduwnaar wijlen Derkjen Bruininkweerd, gebooren onder Warken in
Warnsveld en woonagtig op Menkveld in Vierakker onder Warnsveld, met Harmina
Heijsterboom, weduwe wijlen Jan Eggink, gebooren en woonagtig alhier
- Op den 10, 17 en 24 julij zijn de drie huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode
onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 6 august., is dit
huwelijk op den 31 julij 1796 in de kerk alhier voltrokken.
02.09.1796 - Op vrijdag den 2 september 1796 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en
aangetekent
- Berend Winkel, jonkman, zoon van Jan Winkel, met Garritjen Wassink, dogter van wijlen
Jan Wassink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 4, 11 en
18 september onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage geëxhibeert op den 7 october 1796, is dit
huwelijk op den 25 september 1796 in de kerk alhier voltrokken.
02.09.1796 - Op vrijdag den 2 september 1796 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt Derk Willem Becking en Jan Daris in ondertrouw opgenoomen en
aangetekent
- Berend Mensink, jonkman, zoon van wijlen Aalbert Mensink, gebooren onder Warnsveld,
thans woonagtig alhier, met Geertjen Bleumink, dogter van Garrit Bleumink, gebooren
onder Hengelo, thans woonagtig onder Steenderen
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 4, 11 en
18 september onverhindert geschied.
02.09.1796 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Antonij Weijenbarg, jonkman zoon van wijlen Jan Wijenbarg, gebooren onder Vorden,
thans woonagtig alhier, met Berendina Priesterink, dogter van Hendrik Jan Priesterink,
geboren en woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 4, 11 en
18 september onverhindert geschied.
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15.09.1796 - Op attest van den municipaliteit van Steenderen dat op den 15 september 1796
aldaar in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Gerrit Wentink, weduwenaar van wijlen Janna Evers, woonachtig onder Steenderen, met
Gerritjen Lenselink, dogter van wijlen Jan Lenselink, gebooren en woonachtig onder
Hengelo
- Zijn de huwelijks proclamatiën op zondag den 18 en 25 september en 2 october ingevolge
relatie van den bode onverhindert geschiet.
20.09.1796 - Op dingsdag den 20 september 1796 voor Derk Willem Becking, president, mr.
J.E.T. Grothe, Jan Daris, Berend Hesselink en Jan Bleumink compareerde Berend Mensink
en Geertjen Bleumink alhier, op den 2 september 1796 in wettige ondertrouw
opgenoomen, en exhibeerden de verklaaringen dat haar huwelijks proclamatiën zo hier, als
te Steenderen na behooren gedaan zijn, versogten daar halven in den huwelijken staat te
mogen worden bevestigt, waarop na examinatie der geproduceerde verklaaringen, welke in
order bevonden zijn, door den secretaris aan de comparanten is voorgeleesen, de poencten
en vragen bij 's Landschap resolutie van den 23 april laastleden tot voltrekkinge der
huwelijken vastgestelt, en door hun na behooren beantwoord zijnde, zijn deselve in den
huwelijken staat bevestigt.
27.09.1796 - Op dinsdag den 27 september 1796 voor Derk Willem Becking, president, Jan
Daris en Jan Bleumink compareerden Antonij Weijenbarg en Berendina Priesterink
alhier op den 2en september 1796, in wettigen ondertrouw opgenomen, exhibeerden de
verklaringen dat haare drie huwelijks proclamatiën naar behoren en onverhindert gegaan
zijn, versogten der halven in den huwelijken staat te mogen worden bevestigt, waarop na
examinatie der geproduceerde verklaringen, welke in order bevonden zijn, door den
secretaris aan de comparanten voorgelesen zijnde, de poencten en vragen, bij 's Landschaps
resolutie van den 23 april laast leden tot voltrekking der huwelijken vastgestelt, en door hun
na behooren beantwoord, zijn de selve in den huwelijken staat bevestigt.
07.10.1796 - Op vrijdag den 7 october 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Hendrik Velderman, jonkman, zoon van wijlen Teunis Velderman, gebooren en woonagtig
alhier, met Derrisken Wissels, wede. wijlen Garrit Rijkenbarg, mede gebooren en
woonagtig alhier
- De huwelijks proclamatiën zijn ingevolge relatie van den bode op zondag den 9, 16 en 23
october onverhindert geschied
- Volgens attest van den predikant R.T. Snethlage, geëxhib. op den 3 november 1796, is dit
huwelijk op den 30 october deses jaars in de kerk alhier voltrokken.
14.10.1796 - Op vrijdag den 14 october 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Alexander Philip, jonkman zoon van wijlen Philip Jacob, gebooren en woonagtig alhier,
met Helena Samuels, dogter van wijlen Samuel Levi, mede gebooren en woonagtig alhier
- Op den 16, 23 en 30 november 1796 zijn de drie huwelijks proclamatiën ingevolge relatie
van den bode onverhindert geschied.
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15.10.1796 - Op zaterdag den 15 october 1796 zijn voor commissarisen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Jan Bleumink in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Garrit Tankink, weduwenaar wijlen Grada Beunk, met Janna Sloot, dogter van Berend
Sloot, gebooren onder Zelhem, woonagtig alhier
- De drie huwelijks proclamatiën zijn op zondag den 16, 23 en 30 october ingevolge relatie
van den bode onverhindert geschied
- Op den 1 november 1796 is dit huwelijk in den Roomsche Kerk alhier voltrokken, blijkens
attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 4 november 1796.
28.10.1796 - Op vrijdag den 28 october 1796 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteit,
Derck Willem Becking en Jan Daris, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Teunis Walgemoet, jonkman zoon van Derk Walgemoet, met Henders Lenselink, dogter
van Hendricus Lenselink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Op den 30 october, 6 en 13 november zijn de drie huwelijks proclamatiën ingevolge het
relaas van den bode onverhindert geschied
- Volgens attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 23 november 1796, is
dit huwelijk op den 20 november deses jaars in de Hervormde Kerk alhier voltrokken.
04.11.1796 - Op vrijdag den 4 november 1796 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, Jan Daris en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenoomen en
aangetekent
- Derk Jan Wolters, jonkman zoon van Gerrit Wolters, gebooren onder Genderingen,
woonagtig alhier, met Aaltjen de Winkel, gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 6 november 1796 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, 13 november 1796 de twede huwelijks proclamatie, 20 november
1796 de derde proclamatie
- Op den 27 november 1796 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken,
volgens attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxibeert op den 10 december 1796.
07.11.1796 - Op maandag den 7 november 1796 voor Jan Daris, president, mr. J.E.T. Grote,
Derk Willem Becking, Berend Hesselink en Jan Bleumink, compareerde Alexander Philips
en Helena Samuels alhier, op den 14 october 1796 in ondertrouw opgenomen en
aangetekent, en exhibeerde de verklaaring dat haare drie huwelijks proclamatiën na
behooren en onverhindert gegaan zijn, versogten daar halven in den huwelijken staat te
mogen worden bevestigt, waarop na examinatie der geproduceerde verklaaringen, welke in
order bevonden zijn, door den secretaris aan de comparanten is voorgeleesen, de poencten
en vragen bij 's Landschap resolutie van den 23 april laastleden tot voltrekking der
huwelijken vastgestelt, en door hun na behooren beantwoord, zijn deselve in den huwelijken
staat bevestigt.
11.11.1796 - Op vrijdag den 11 november 1796 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, mr. J.E.T. Grothe en Derk Willem Becking, in ondertrouw opgenomen en
aangetekent
- Jan Groot Gotink, weduwnaar wijlen Maria Kleijn Gotink, met Janna Mennink, dogter
van Reijnd Mennink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode, Willem Masselink, relateert op den 13 november 1796 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 20 november 1796 de twede proclamatie, op den 27
november 1796 de derde proclamatie
- Op den 4 december 1796 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken,
blijkens het attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 16 december 1796.
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19.11.1796 - Op zaterdag den 19 november 1796 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, Berend Hesselink en Jan Bleumink, in ondertrouw opgenoomen en
aangetekent
- Harmen Roesink, jonkman zoon van wijlen Jan Roesink, met Griete Stege, dogter van
Garrit Stege, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 20 november 1796 te hebben gedaan de eerst
huwelijks proclamatie, op den 27 november 1796 de twede proclamatie, op den 4 december
de derde proclamatie
- Op den 11 Xbr 1796 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken, blijkens
attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 16 dito.
1797
20.01.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Drempt, dat aldaar op den 20 januarij 1797
in ondertrouw zijn opgenomen
- Fredrik Jansen, jonkman zoon van Barend Zaaltink onder Hengelo, met Geesken
Branderhorst, wede. van Garrit Temmink onder Drempt
- Zijn de huwelijks proclamatiën op den 22 januarij, 29 dito en 5 februarij 1797 ingevolge
relatie van den bode onverhindert geschied.
27.01.1797 - Op vrijdag den 27 januarij 1797, derde jaar der Bataafsche Vrijheijd, zijn voor
commissarissen uijt de municipaliteijt, Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, in
ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Garrit Jan Kleijn Bleumink, jonkman zoon van Peter Kleijn Bleumink, met Willemina
Overkamp, dogter van Jan Derk Overkamp, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 29 januarij te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 5 februarij de twede proclamatie, op den 12 februarij de derde
proclamatie
- Op den 19 febru. is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken, blijkens attest
van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 23 dito.
03.02.797 - Op vrijdag den 3 februarij 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Cornelis Kleijn Sessink, jonkman zoon van Wessel Kleijn Sessink, met Grade Lansink,
dogter van wijlen Berend Lansink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 5 februarij te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 12 februarij de twede proclamatie, op den 19 februarij de
derde proclamatie
- Op den 23 febr. 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk alhier voltrokken, blijkens het
attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 24 dito.
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11.02.1797 - Op zaterdag den 11 februarij 1797 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt Berend Hesselink en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenomen en
aangetekent
- Antonij Takkenkamp, jonkman zoon van wijlen Derk Takkenkamp, gebooren en
woonagtig alhier, met Berendina Mekkevelt, dogter van Hendrik Mekkevelt, gebooren uijt
Vierakker, thans woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 12 februarij te hebben gedaan de eerste
proclamatie, op den 19 februarij de twede proclamatie, op den 26 februarij de derde
proclamatie
- Op den 2 maart 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk alhier bevestigt, blijkens attest
van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 3 maart 1797.
24.02.1797 - Op vrijdag den 24 februarij 1797 zijn voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, D.W. Becking en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenomen en
aangetekent
- Antonij Kleijn Tankink, jonkman zoon van wijlen Jan Kleijn Tankink, geboortig onder
Lichtenvoorde, woonagtig alhier, met Hendrica Jansen, weduwe wijlen Jan Mentink,
gebooren en woonachtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 26 febru. 1797 te hebben gedaan de eerste
proclamatie, 5 maart de twede proclamatie, 12 dito den derde proclamatie
- Op den 14 maart 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk bevestigt, volgens attest van den
pastoor, blijkens op den 15 dito.
31.03.1797 - Op den 31 maart 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt, Derk
Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Roelof Berentsen, jonkman zoon van Berent Roelofs, geboortig en woonagtig onder
Zelhem, met Willemina Arents, weduwe wijlen Hendrik Teunissen, woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 2 april 1797 te hebben gedaan de eerste
proclamatie, op den 9 april de twede proclamatie, op den 16 dito de derde proclamatie
- Volgens attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 20 april 1797, is dit huwelijk
op den 18 april in de Roomsche Kerk voltrokken.
07.04.1797 - Op vrijdag den 7 april 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Lambertus Hoones, jonkman zoon van Waander Hoones, gebooren onder het scholtampt
Lochem, woonagtig alhier, met Berendina Stapelbroek, dogter van Willem Stapelbroek,
gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 9 april 1797 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 16 april de twede proclamatie, op den 23 april de derde
proclamatie
- Volgens attest van de pastoor F.C. van Thoor, geëxhibeert op den 24 april, is dit huwelijk op
den 23 april 1797 in de Roomsche Kerk aan den Kranenborg voltrokken.

8 maart 2009 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-8Transcriptie: © J.B. Baneman
m.m.v. M.S. van Koolwijk-ter Haar (digitale fotografie)

HENGELO (Gld)
Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1795-1811

(R.B.S. 917)

07.04.1797 - Op vrijdag den 7 april 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Bernardus Weetink, jonkman zoon van Jan Weetink, gebooren en woonagtig alhier, met
Jacoba Nierkes, dogter van wijlen Bernardus Nierkes, gebooren onder Steenderen,
woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 9 april 1797 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 16 dito de twede proclamatie, op den 23 dito de derde
proclamatie
- Volgens attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 27 april, is dit huwelijk op den
26 april 1797 in de Roomsche Kerk voltrokken.
07.04.1797 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Casper Starink, weduwnaar wijlen Jantjen Gosselink, gebooren en woonagtig alhier, met
Everdina van Maanen, weduwe wijlen Hendricus Teunissen, gebooren te Didam,
woonagtig te Hummelo
- Den bode Willem Masselink relateert op den 9 april 1797 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 16 dito de twede proclamatie, op den 23 dito de derde
proclamatie
- Op den 23 april 1797 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken blijkens
attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 3 meij 1797.
07.04.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Vorden, dat aldaar op den 7 april 1797 in
ondertrouw zijn opgenoomen en aangetekent
- Marten Bakhuijs, jonkm. zoon van wijlen Garrit Bakhuijs, gebooren en woonagtig alhier,
met Janna Nijenhuijs, jonge dogter van wijlen Berend Nijenhuijs, geboren onder Lochem,
woonagtig onder Vorden
- Zijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op den 9, 16 en 23 april 1797
onverhindert geschied.
21.04.1797 - Op vrijdag den 21 april 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Jan Gotink, jonkman zoon van wijlen Jannis Gotink, gebooren te Ruirlo, gewoont
hebbende te Zelhem, thans woonagtig alhier, met Maria Kamperman, dogter van wijlen
Jan Camperman, gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 23 april 1797 te hebben gedaan de eerste
proclamatie, 30 april de twede proclamatie, 7 meij de derde proclamatie
- Op den 9 meij 1797 is dit huwelijk in de Roosmche Kerk aan den Keijenborg voltrokken,
blijkens attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 27 dito.
05.05.1797 - Op vrijdag den 5 meij 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipalieteijt,
Berend Hesselink en Garrit Jan Onstenk, in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Evert Nijenhuijs, jonkman zoon van Berend Nijenhuijs, met Grietjen Waarle, dogter van
Rijkelt Waarle, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 7 meij te hebben gedaan de eerste proclamatie,
14 meij de twede, 21 meij de derde proclamatie
- Volgens attest van den Rooms priester en pastoor F.C. van Thoor, geëxhibeert op den 26
meij 1797, is dit huwelijk op den 24 meij 1797 in de Roomsche Kerk aan den Craanenborg
voltrokken.
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06.05.1797 - Op zaterdag den 6 meij 1797 zijn voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, ijn ondertrouw opgnoomen en aangetekent
- Derk Jansen, weduwnaar wijlen Catharina Schok, gebooren en woonagtig onder
Steenderen, met Berendina Mokking, dogter van Hendrik Mokking, gebooren en
woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 7 meij te hebben gedaan de eerste proclamatie,
14 meij de twede en 21 meij de derde proclamatie
- Op den 23 meij 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken,
blijkens attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 28 meij 1797.
19.05.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Ruurlo, dat aldaar op den 19 meij 1797 in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Willem Naaldenbarg, zoon van wijlen Willem Naaldenborg, met Jenneken Hillebrants,
dogter van J. Hillebrants, beijde gebooren en woonagtig onder Ruurlo, dog laast gewoond
hebbende alhier
- Zijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op den 21, 28 meij en 4 junij
onverhindert geschied
- Dit huwelijk is op den 11 junij 1797 in de Gereformeerde Kerk te Ruirlo voltrokken volgens
attest van den predicant E. Abbinck, geëxhibeert op den 14 junij 1797.
01.06.1797 - Op donderdag den 1 junij 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen en
aangetekent
- Aalbert Lenderink, jonkman zoon van Berend Lenderink, met Harmina Memelink, dogter
van Arent Memelink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 4 junij 1797 te hebben gedaan de eerst
proclamatie, 11 junij de twede, 18 junij de derde proclamatie
- Op den 25 junij 1797 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken blijkens
het attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxibeert op den 27 junij.
16.06.1797 - Op vrijdag den 16 junij 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt, Derk
Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Arent Garritsen, jonkm. zoon van wijlen Hendrik Jan Garritsen, met Alberdina Groot
Jebbink, dogter van Jan Groot Jebbink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op den 18 junij 1797 te hebben gedaan de eerste
proclamatie, 25 junij de twede en 2 julij de derde proclamatie
- Op den 9 julij is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken blijkens attest van
den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 13 julij.
16.06.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Steenderen, dat aldaar op den 16 junij 1797
in ondertrouw zijn opgenoomen
- Berend Timmerman, weduwnaar van wijlen Elisabet Garritsen, gebooren en woonagtig
onder Steenderen, met Willemken Mentink, jonge dogter en dogter van wijlen Bernardus
Mentink, geboren en woonagtig alhier
- Zijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op den 18, 25 junij en 2 julij
onverhindert geschied.
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23.06.1797 - Op vrijdag den 23 junij 1797 voor commissiarissen uijt de municipaliteijt, Derk
Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Jan Niesink, jonkman zoon van Arent Niesink, met Janna Kuijpers, dogter van Willem
Kuijper, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Relateert den bode Willem Masselink op den 25 junij 1797 te hebben gedaan de eerste
proclamatie, 2 julij de twede, 9 julij de derde proclamatie
- Op den 11 julij 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken
blijkens attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op dato.
23.06.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Wenterswijk, dat aldaar op den 23 junij
1797 in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Victor Israel, jonkman zoon van wijlen Israel Joseph uijt Middelsum in Hessenland, met
Hanna Abraham Levi, dogter van wijlen Abraham Levi uijt Wenterswijk, laast gewoond
hebbende alhier
- Sijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op den 2, 9 en 16 julij 1797
onverhindert geschied.
07.07.1797 - Op vrijdag den 7 julij 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt, D.W.
Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent
- Hendrik Jan Schieven, weduwnaar wijlen Grietjen Hendriks Stenderink, met Teuntjen
Lijftogt, dogter van Henders Lijftogt, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 9 julij 1797 te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, 16 julij de twede proclamatie, 23 dito de derde proclamatie
- Op 30 julij 1797 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken blijkens attest
van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 4 augustus.
28.07.1797 - Op attest van de municipaliteijt van Ruerlo, dat aldaar op vrijdag den 28 julij
1797 in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Jan Guerkink, jonkm. zoon van wijlen Jan Guerkink, gebooren te Wenterswijk, laast
gewoond hebbende alhier, met Janna ter Huerne, weduwe wijlen Derk Mol, gebooren en
woonagtig te Ruerlo
- Zijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op zondag den 30 julij, 6 en
13 august. 1797 onverhindert geschied.
18.08.1797 - Op vrijdag den 18 augustus 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Jan Ratstake, jonkman zoon van Derk Ratstake, gebooren en woonagtig te Zelhem, met
Teuntjen Harmsen, dogter van wijlen Hendrik Jan Harmsen, gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 20 august. 1797 te hebben gedaan de
eerste proclamatie, 27 august. de twede proclamatie, 3 september de derde proclamatie
- Op den 10 september 1797 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken, als
blijkt uijt het attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert den 15 dito.
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13.10.1797 - Op vrijdag den 13 october 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Cornelis Bleumink, zoon van Willem Bleumink, gebooren te Zelhem, woonagtig alhier,
met Grietjen Kleijn Resink, dogter van wijlen Derk Kleijn Reesink, gebooren en
woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 15 october 1797 te hebben gedaan de
eerste huwelijks proclamatie, 22 october de twede proclamatie, 29 october de derde
proclamatie
- Op den 30 october 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg
voltrokken blijkens attest van den pastor B. Meijer, geëxhibeert den 1 november.
14.10.1797 - Op zaterdag den 14 october 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondrtrouw opgenomen en aangetekent
- Jan Wijggers, jonkman zoon van Wijggert Wijggers, geboortig van en woonagtig te
Loenen, met Hendrica Hoones, dogter van Waander Hoones, gebooren en woonachtig
alhier
- En haare huwelijks proclamatiën toegestaan, mits het consent van de vader des bruijdegoms
behoorlijk worde ingebragt
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 22 october 1797 te hebben gedaan de
eerste huwelijks proclamatie, op den 29 october 1797 de twede proclamatie, op den 5
november 1797 de derde proclamatie
- Op den 12 november 1797 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Kranenborg onder
Vorden voltrokken blijkens het attest van F.C. van Thoor, Rooms priester en pastoor aldaar,
geëxhibeert op den 14 november 1797.
10.11.1797 - Op vrijdag den 10 november 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
D.W. Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Arent Roelofs, weduwnaar wijlen Cornelia Bisschop, gebooren onder Warnsveld,
woonagtig alhier, met Alberdina Broekman, dogter van wijlen Hendrik Broekman,
gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 12 november 1797 te hebben gedaan
de eerste proclamatie, 19 november de twede proclamatie, 26 dito de derde proclamatie
- Op den 3 Xbr 1797 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken luijd attest
van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 10 dito.
30.11.1797 - Op donderdag den 30 november 1797 voor commissarissen uijt de
municipaliteijt, Derk Willem Becking en Berend Hesselink, zijn in ondertrouw opgenomen
en aangetekent
- Derk Harmsen, weduwnaar wijlen Geesken Elfers, met Willemken Starink, dogter van
wijlen Hendrik Jan Starink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 3 december 1797 te hebben gedaan de
eerste huwelijks proclamatie, 10 december de twede proclamatie, 17 dito de derde
proclamatie
- Op den 24 december deses jaars is dit huwelijk in de Hervormde Kerk alhier voltrokken
blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage, geëxhibeert op den 27 dito.
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01.12.1797 - Op vrijdag den 1 december 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Berend Hesselink, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Derk Jan Scholten, jonkman zoon van Jan Scholten, geboortig van Drempt, woonagtig
onder Zelhem, met Wilhelmina Schieven, dogter van wijlen Garrit Schieven, gebooren te
Steenderen, woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 3 december 1797 te hebben gedaan de
eerste huwelijks proclamatie, 10 december twede huwelijks proclamatie, 17 dito de derde
proclamatie
- Op den 26 Xbr is dit huwelijk voor de municipaliteijt voltrokken.
26.12.1797 Op dingsdag den 26 december 1797 voor commissarissen uijt de municipaliteijt
mr. J.E.T. Grothe en Gerrit Jan Onstenk, compareerde Derk Jan Scholten en Willemina
Schieven, alhier op den 1 december 1797 in ondertrouw opgenomen en exhibeerden de
verklaaringen dat haare drie huwelijks proclamatiën zo hier als te Zelhem wettig en na
behooren ergaan zijn, versoekende dier halven in den huwelijken staat te moogen worden
bevestigt, waar op na examinatie der geproduceerde verklaaringen, welke in order bevonden
zijn, door den secretaris aan de comparanten is voorgelesen de vragen en poenctien, bij 's
Landschaps resolutie van den 23 april 1796 tot voltrekking der huwelijken vastgestelt, zijn
deselve in den huwelijken staat bevestigd.
1798
19.01.1798 - Op vrijdag den 19 januarij 1798 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Garrit Jan Onstenk, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Harmen Kleijn Resink, jonkman zoon van wijlen Derk Kleijn Resink, met Geertruij
Teuben, dogter van Garrit Teuben, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Willem Masselink relateert op zondag den 21 januarij te hebben gedaan de eerste
huwelijks proclamatie, op den 28 januarij de twede proclamatie, op den 4 februarij de derde
proclamatie
- Op den 6 februarij 1798 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken
blijkens het attest van den pastoor B. Meijer, geëxhibeert op den 9 februarij 1798.
02.03.1798 - Op attest van de municipaliteijt van Zutphen, dat aldaar op den 2 maart 1798 in
ondertrouw zijn opgenomen
- Pieter Verschuur, jonkm. geboortig van Aken, laast gewoond hebbende te Zwolle, met
Aaltjen Jimmink, jonge dogter geboren te Hengelo, laast gewoond hebbende te Zutphen
- Zijn de huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van de bode op den 4, 11 en 18 maart 1798
onverhindert geschied.
13.04.1798 - Op attest van de municipaliteijt van Hummelo, dat op den 13 april 1798 aldaar
in ondertrouw zijn opgenomen
- Garrit Jan Smeitink, jonkm. zoon van Hendrik Jan Smeitink, gebooren en woonagtig te
Hummelo, met Aaltjen Garritsen, dogter van Hendrik Jan Garritsen, gebooren alhier,
woonagtig te Drempt
- Zijn de drie huwelijks proclamatiën ingevolge relatie van den bode op zondag den 15, 22 en
29 april 1798 onverhindert geschied.
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18.04.1798 - Op woensdag den 18 april 1798 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Berend Hesselink, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Aalbert Onstenk, jonkm. zoon van wijlen Gerrit Onstenk, met Reijntjen Hesselink, dogter
van Berend Hesselink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den bode Wm. Masselink relateert dat op den 22 april de eerste huwelijks proclamtie, op den
29 dito de tweede en op den 6 meij 1798 onverhindert zijn gedaan.
- Op den 13 meij 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk Hengelo voltrokken blijkens
attest van den predikant R.T. Snethlage, vertoont den 21 meij 1798.
18.04.1798 - Op woensdag den 18 april 1798 voor commissarissen uijt de municipaliteijt,
Derk Willem Becking en Berend Hesselink, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Jan Hendrik Fonhof, jonkman zoon van Garrit Jan Fonhof, gebooren te Wenterswijk,
woonagtig alhier, met Geule Reuterink, dogter van Hendrik Reuterink, gebooren en
woonagtig alhier
- Den boode Wm. Masselink relateerd dat de drie zondaagse proclamatiën door hem op den 22
en 29 april en op den 6 meij 1798 onverhindert zijn gedaan
- Den 13 meij 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk te Hengelo voltrocken volgens
attest van den predikant R.F. Snethlage, vertoont den 21 meij 1798.
20.04.1798 - Op vrijdag den 20 april 1798 voor buurtmeesteren van Hengelo, Derk Muller,
Derk Willem Becking en Jan Blumink, als daar toe door het tegenwoordige bestuur der
gemeenten van het gewezen Landdrosten ampt van het voormalig genaamde Quartier van
Zutphen aangesteld, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Derk Teuniszen, jongman zoon van Willem Teuniszen, geboortig te Zelhem en wonende
aldaar, met Janna Sletterink, dochter van Hendrik Sletterink, geboortig van Ruirlo en
woonachtig alhier
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem op zondag den 22 en 29 april, en op
den 6 meij 1798 de huwelijks proclamatiën onverhindert zijn geschied.
- Op den 7 meij 1798 is dit huwelijk in de R.C. Kerk aan de Keijenborg door den pastoor B.
Meijer bevestigd ingevolge attest van gemelde pastoor, vertoont den 14 meij 1798.
21.04.1798 - Op zaterdag den 21 april 1798, door buurtmeesteren Derk Muller, Derk Willem
Beckink en Jan Blumink, zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Burchard Diedrich Muller, geboortig van Jever, weduwnaar van wijlen Arnolda Hendrica
Prins, wonende te Aalten, met Gerharda Planten, dochter van wijlen Gerrit Planten en
Anna Margareta Lasonder, geboren en woonachtig alhier
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem de drie zondaagse
huwelijksproclamatiën op den 22 en 29 april, en op den 6 meij 1798 onverhindert zijn
gedaan
- Ingediend attest, getekend Wenterswijk den 16 april 1798, Wm. Paschen Gz., officier des
ampts Breedenvoorde, dat den burger Burchard Diedrich Muller voornt. op den 21 maart l.l.
in juditio Landrechtens zig omtrent zijne onmundiege kinderen heeft geacquiteerd en dien
aangaande tot een tweede huwelijk kan worden toegelaten
- Op den 6 meij 1798 is dit huwelijk voor commissariszen van huwelijkszaken bevestigd te
Aalten, blijkens attest van den secretaris van huwelijks zaken, alhier vertoont den 9 meij
1798.
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05.05.1798 - Op zaterdag den 5 meij 1798 door buurtmeesteren Derk Muller, Derk Willem
Beckink en Jan Blumink zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Jannes Nijsink, zoon van Arent Nijsink, geboren onder Hengelo, jongman, met Stijntjen
Mullink, dochter van Evert Mullink, geboortig en woonachtig te Zelhem
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem op zondag den 6, den 13 en 20 meij de
huwelijks proclamatiën onverhindert zijn gedaan
- Op den 22 meij 1798 is dit huwelijk in de Roomsch Kerk aan den Keijenburg voltrocken
door den pastoor B. Meijer ingevolge attest van denzelve op den 30 meij alhier vertoont.
18.05.1798 - Op vrijdag den 18 meij ao 1798 door buurtmeesteren Dk. Muller, D.W. Becking
en Jan Blumink zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Jan Willem Jentink, jonkman zoon van Johannes Jentink, geboren en woonachtig te
Zutphen, met Mechelina Sieverink, dochter van Willem Sieverink, geboren en woonachtig
te Hengelo
- Den boode Wm. Masselink relateer dat de huwelijks proclamaties op den 20, den 27 meij en
den 3 junij 1798 onverhindert zijn gedaan
- Den 10 junij 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken volgens attest
van den predikant R.T. Snethlage, vertoont den 24 junij 1798.
25.05.1798 - Op vrijdag den 25 meij ao. 1798 door buurtmeesteren Derk Muller, D.W.
Beckink en Jan Blumink zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Albert Overkamp, jonkman zoon van Jan Derk Overkamp, geboren en woonachtig te
Hengelo, met Teune Crasenberg, dochter van Hendrik Jan Crasenberg gezegt Evers,
geboren en woonachtig in Hengelo, laast gewoond hebbende te Steenderen
- Den boode Wm. Masselink relateerd dat de huwelijks proclamaties op den 27 meij, den 3 en
10 junij onverhindert zijn geschied
- Den 18 junij 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk te Hengelo voltrokken volgens
attest van den predikant R.T. Snethlage, vertoont den 21 junij 1798.
25.05.1798 - Op attest van den secretaris van Warnsveld, A.J. Gerritzen, dat aldaar op den 25
meij 1798 in ondertrouw zijn opgenomen
- Jan Waarle, jongman zoon van Wm. Waarle, geboren en woonachtig te Hengelo, met
Hendrica Pasman, dochter van Jn. Wm. Pasman, geboortig en woonachtig onder Warnsveld
- Zijn de huwelijks proclamatiën op den 27 meij, den 3 en 10 junij onverhindert geschied.
Nb. Op den 10 junij is Dk. Muller door 't gemeentebestuur op zijn verzoek van het
buurtmeesterschap ontslagen.
01.06.1798 - Op vrijdag den 1 junij ao. 1798 door buurtmeesteren D.W. Becking en Jan
Blumink zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Derk Groot Tioitink, jongman zoon van Hendrik Groot Tioitink, met Aaltjen Klein Zelle,
dochter van Albert Klijn Zelle, beide geboren en woonachtig onder Hengelo
- Den boode W. Masselink relateerd dat de proclamaties van dit huwelijk op den 3e, 10e en 17
junij onverhindert zijn geschied
- Den 25 junij 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk te Hengelo voltrokken volgens
attest van den predikant R.T. Snethlage, vertoond den 26 julij 1798.
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29.06.1798 - Op vrijdag den 29 junij 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & J. Bluemink in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Hendrik Garritsen, jonkman zoon van Jan Garritsen, geboortig van Zelhem en woonagtig
alhier, met Janna Horstink, dogter van Willem Horstink, gebooren en woonagtig alhier
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem de drie zondagse huwelijks
proclamatiën op den 1e, 8 en den 15 julij onverhindert zijn gedaan
- Op den 17 julij 1798 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken
volgens het attest van den pastoor B. Meijer, vertoond den 19 julij 1798.
20.07.1798 - Op vrijdag den 20 julij ao 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Reijnt Ellenkamp, jonkman zoon van Hendrik Ellenkamp, met Aaltjen Lenderink, dogter
van Jan Lenderink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den boode W. Masselink relateerd dat door hem de drie zondagse huwelijks proclamatiën
op den 22, 29 julij en den 5 augustus onverhindert zijn gedaan
- Op den 19 augustus 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken
volgens attest van den predicant R.T. Snethlage, vertoond op den 22 augustus 1798.
24.08.1798 - Op vrijdag den 24 augustus 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks
zaaken D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen
- Harmen Berentsen, weduwnaar van Engel Hummelink, gebooren en woonagtig alhier, met
Stijntjen Wetink, dogter van wijlen Jan Wetink, geboren onder Zelhem en woonagtig alhier
- Den boode W. Masselink relateerd dat door hem de drie huwelijks proclamatiën op den 26
august., den 2, 9 septbr. onverhindet zijn gedaan
- Op den 10 september 1798 is dit huwelijk in de Roomsch Kerk aan den Kijenborg door den
pastoor B. Meijer voltrokken volgens attest van .... capelaan vertoont op den 10 sept. 1798.
06.09.1798 - Op vrijdag den 6 september ao 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks
zaaken D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Toon Hilderink, jonkman zoon van wijlen Teunis Hilderink, gebooren en woonagtig onder
Ligtenvoorde, met Johanna Jansen, dogter van wijlen Wolter Jansen, gebooren en
woonagtig alhier
- Den boode W. Masselink relateerd dat door hem de drie zondags huwelijks proclamatiën op
den 8, 15 en den 22 september onverhindert zijn gedaan.
- Op den 25 september 1798 is dit huwelijk in den Roomsche Kerk aan den Keijenborg door
den pastoor B. Meijer voltrokken ingevolge attest van denzelve op den 1 october alhier
vertoond.
15.09.1798 - Op zaturdag den 15 septbr. ao 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks
zaaken D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Aalbert Mentink, jonkman zoon van wijlen Bernadus Mentink, met Reijndjen Elderink,
dogter van wijlen Hendrik Elderink, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den boode W. Masselink relateerd dat de drie huwelijks proclamatiën op den 16,23 en 30
sept. door hem onverhindert zijn gedaan
- Op den 2 octobr. 1798 is dit huwelijk in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg door den
pastoor B. Meijer voltrokken ingevolge attest van den zelve op den [datum niet vermeld] alhier
vertoond
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28.09.1798 - Op vrijdag den 28 septber 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Evert Muelekamp, jonkman zoon van Hendrik Muelenkamp, met Aaltjen Cappers, dogter
van Lammert Cappers, beijde gebooren en woonagtig alhier
- Den boode W. Masselink relateerd dat door hem de drie zondagse huwelijks proclamatiën
op den 30 septbr. en den 7 en 14 october 1798 onverhindert zijn gedaan
- Op den 28 october 1798 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken volgens
attest van den predicant R.T. Snethlage, vertoont op den 30 oct. 1798.
21.12.1798 - Op vrijdag den 21 decem. 1798 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Gart Jan Groot Bruenderink, jonkman zoon van wijlen Gart Groot Bruenderink, geb. en
woonagtig alhier, met Judith Breitenbach, dogter van wijlen Joh Bbr. Breitenbach,
gebooren te Zevenaar en laats gewoond onder Zelhem
- Den boode W. Masselink relateerd dat door hem de drie zondags huwelijks proclamatiën op
den 23, 30 december 1798 en den 6 janu. 1799 onverhindert zijn gedaan
- Op den 9 januarij 1799 is dit huwelijk in den Roomsche Kerk aan den Keijenborg door den
pastoor B. Meijer voltrokken ingevolge attest van den zelve vertoond op den 9 janu. 1799.
1799
18.01.1799 - Op vrijdag den 18 januarij 1799 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Hendrik Berentsen, weduwnaar wijlen Fenneken Kerkhof, geboortig onder Borculo,
woonagtig onder Steenderen, met Marija ten Barnem, dogter van Coenraad ten Barnem,
gebooren en woonachtig alhier
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem de drie zondags huwelijks
proclamatiën op den 20, 27 januarij en den 3 februarij 1799 onverhindert zijn geschied
- Op den 3 febru. 1799 is dit huwelijk in de Roomsch Kerk aan den Keijenborg voltrokken
blijkens het attest van den pastoor B. Meijer, vertoont op den 3 februarij 1799.
18.01.1799 - Op vrijdag den 18 januarij 1799 zijn voor commissarissen van huwelijks zaaken
D.W. Becking & Jan Bluemink in ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Harmen Wevers, jonkman zoon van wijlen Hendk. Wevers, geboortig onder Aalten,
woonagtig onder Zelhem, met Aaltjen Gartsen, wede. van wijlen Lammert Bluemink,
geboortig en woonachtig alhier
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem de drie zondags huwelijks
proclamatiën op den 20, 27 januarij en den 3 februarij 1799 onverhindert zijn gedaan
- Op den 10 februarij 1799 is dit huwelijk in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken
volgens attest van den predikant R.T. Snethlage, vertoond op den 1 maart 1799.
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18.01.1799 - Op attest van den secretaris van Enschede, Jurr. Stroink, dat aldaar op den 18
januarij 1799 in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Johan Friedrich Ludurg Schneider (jonkman zoon van Fried. August Schneider en Eva
Catharina Hermasz, woonagtig te Wesel) van Hengelo, met Joanna Lazonder, dogter van
Garrit Lazonder en Geertruij Schukkink, geboortig en woonachtig te Enschede
- Den boode Willem Masselink relateerd dat door hem de drie zondags huwelijks
proclamatiën op den 20, 27 januarij en den 3 februarij 1799 onverhindert zijn gedaan.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
02.03.1799 - Den 2 maart zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Barend Jansen, j.z. van wijlen Wolter Jansen, ouwd 39 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Jacoba Sloot, j.d. van Barend Sloot, ouwd 36 jaaren, gebooren onder Zelhem,
woonachtig alhier
- Getuijgen - Commissarissen - Ouders
- 1e gebod - 3 maart
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor B. Meijer alhier de
solemnisatie op den 17 maart geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
05.04.1799 - Op attest van de secretaris van Steenderen A.F.H. Noij zijn aldaar op den 5 april
in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jacobus Kuipers, wednaar. van wijlen Catrina Horstink, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Aalberdina Jansen, j.d. van wijlen Jan Grootsel, gebooren en woonachtig onder
Steenderen
- 1e gebod - 7 april
- 2e gebod - 14 dito
- 3e gebod - 21 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
12.04.1799 - Op attest van de secretaris van huwelijks zaaken B. Hesselink te Zelhem zijn
aldaar op den 12 april in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Vos, j.z. van wijlen Derk Vos, gebooren onder het ampt Doetichem,
woonachtig onder Zelhem
- Bruijd - Reindjen Berendsen, j.d. wijlen Barend Pelgrum, gebooren onder Zelhem,
woonachtig alhier
- 1e gebod - 14 april
- 2e gebod - 21 dito
- 3e gebod - 28 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
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Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
12.04.1799 - Den 12 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Jonkheer, weduwenaar van wijlen Fenneken te Paalder, ouwd 52 jaar,
gebooren te Zutphen, woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrica Kusters, j.d. van wijlen Adolf Kusters, ouwd 31 jaaren, geboortig onder
Lochem, woonachtig onder Vorden
- Getuijgen - Commissarissen - Ouders
- 1e gebod - den 14 april
- 2e gebod - 21 dito
- 3e gebod - d. 28 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was gegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 5 meij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
19.04.1799 - Den 19 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Harmanus Waarle, weduwenaar van wijlen Jantjen Ensink, oud 40 jaaren,
gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Fenneken Nijenhuijs, j.d. van Barend Nijenhuijs, oud 24 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - den 21 april
- 2e gebod - 28 dito
- 3e gebod - den 5 maij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven na Vorden, en zijn dezelven volgens attest van de R.C.
pastoor F.C. van Thoor aan den Kraneborg de solemnisatie op den 6 meij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
19.04.1799 - Den 19 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Waander Klijn Kranenbarg, j.z. van Marten Voskuijl, oud 32 jaaren,
gebooren onder Vorden, woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrica Klijn Tioitink, j.d. van Hendrik Klijn Tioitink, oud 22 jaaren, gebooren
en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - d. 21 april
- 2e gebod - d. 28 dito
- 3e gebod - den 5 meij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatieën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 12 meij geschied.
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Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
04.05.1799 - Op attest van den secretaris van Steenderen A.F.H. Noij zijn aldaar op 4 maij in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Willem Wullink, j.z. van wijlen Berend Wullink, gebooren onder Zelhem,
woonachtig alhier
- Bruijd - Teuntjen Gosselink, j.d. van wijlen Jan Gosselink, geboren en woonachtig onder
Steenderen
- 1e gebod - d. 5 maij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - d. 19 maij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
11.05.1799 - Den 11 meij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Menkhorst, j.z. van wijlen Jacop Menkhorst, oud 32 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Willemiene Reuterink, j.d. van Hendrik Reuterink, oud 38 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - den 12 maij
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - den 26 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 9 junij geschied.
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
23.05.1799 - Den 23 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Aalbert Booltink, j.z. van Jan Booltink, oud 26 jaar, gebooren onder Zelhem,
woonachtig alhier
- Bruijd - Willemiene Weenink, j.d. van Waander Weenink, oud 20 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - den 26 maij
- 2e gebod - den 2 junij
- 3e gebod - den 9 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor B. Meijer alhier de
solemnisatie op den 14 junij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
31.05.1799 - Den 31 meij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Harmanus Barendschot, j.z. van Barend Barendschot, oud 25 jaaren,
gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Reijntjen Wassink, j.d. van wijlen Jan Wassink, oud 30 jaar, gebooren onder het
ambt Doetinchem, woonachtig aldaar
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 2 junij
- 2e gebod - den 9 dito
- 3e gebod - den 16 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor alhier de solemnisatie
op den 18 junij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
31.05.1799 - Op attest van de secretaris van Steenderen, A.F.H. Noij, zijn aldaar op den 31
maij in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Peter Pennekamp, j.z. van wijlen Jan Pennekamp, gebooren en woonachtig
onder Steenderen
- Bruijd - Berendjen Wassink, j.d. van Reind Wassink, gebooren en woonachtig alhier
- 1e gebod - 2 junij
- 2e gebod - den 9 dito
- 3e gebod - den 16 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
07.06.1799 - den 7 junij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Barend Groot Holte, weduwenaar van wijlen Janna Klein Holte, oud 42 jaar,
gebooren en woonachtig alhier, alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoeding der
minderjarigen
- Bruijd - Henders Winkel, j.d. van Jan Winkel, oud 29 jaaren, gebooren en woonachtig
alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 9 junij
- 2e gebod - den 16 dito
- 3e gebod - den 23 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 7 julij geschied.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
07.06.1799 - Op den 7 junij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Albert Mennink, j.z. van Jan Mennink, oud 25 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Harmina Groot Zelle, j.d. van Lucas Meijerink, oud 20 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - den 9 junij
- 2e gebod - d. 16 dito
- 3e gebod - d. 23 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 30 junij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
14.06.1799 - Op den 14 junij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk Fokkink, j.z. van wijlen Hendrik Fokkink, oud 46 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Barendjen Siebelink, weduwe van wijlen Evert Eggink, oud 44 jaaren, gebooren
en woonachtig alhier. Alsmeede behoorlijk blijk vertoond van de afgoeding der
minderjaarigen
- Getuijgen - Jan Eggink & Hendk. Eggink
- 1e gebod - den 16 junij
- 2e gebod - d. 23 dito
- 3e gebod - 30 junij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 14 julij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
26.07.1799 - Den 26 julij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Lucas Jansen, j.z. van wijlen Jan Kleijn Zessink, oud 36 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Aaltjen Nengerman, weduwe van wijlen Jan Velderman, oud 32 jaaren, gebooren
onder Lochem, woonachtig alhier. Alsmeede behoorlijk blijk vertoond van de afgoeding der
minderjaarigen
- Getuijgen - Hendk. Velderman & Berent Tioitink
- 1e gebod - den 28 julij
- 2e gebod - d. 4 augs.
- 3e gebod - den 11 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
23.08.1799 - Op den 23 augs. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Cappers, j.z. van Lammert Cappers, oud 31 jaaren, geboortig onder
Roederlo en woonachtig alhier
- Bruijd - Willemiene Klein Zessink, j.d. van wijlen Aalbert Klein Zessink, oud 26 jaaren,
gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 25 augus.
- 2e gebod - 1 septem.
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 15 september geschied.
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
24.08.1799 - Op attest van J.H. Gallée, secretaris te Vorden, zijn aldaar op den 24 augustus in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Klaas van Leijden, j.z. gebooren onder de zogenaamde Heerlijkheid Zilland
bij Purmerende, woonachtig te Ruurlo, dog onlangs gewoond hebbende te Diepenheim
- Bruijd - Gerritjen Hogevonder, j.d. gebooren en thans woonachtig te Vorden
- 1e gebod - 25 aug.
- 2e gebod - 1 septemb.
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
04.10.1799 - Op attest van A.F.H. Noij, secretaris te Steenderen, zijn aldaar op den 4 october
in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Henderik Hendriksen, weduwenaar van wijlen Geesken Evers, gebooren
onder Warnsveld, woonachtig onder Steenderen
- Bruijd - Janna Egginks, j.d. van wijlen Jan Egginks, gebooren en woonachtig alhier
- 1e gebod - 6 october
- 2e gebod - d. 13 dito
- 3e gebod - d. 20 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
01.11.1799 - Op den 1 novem. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Reijnd Wiggerink, j.z. van wijlen Willem Wiggerink, oud 35 jaaren, geboren
en woonachtig alhier
- Bruijd - Alberdiena Warnink, j.d. van Willem Warnink, oud 26 jaaren, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Arend Wiggerink & ouders
- 1e gebod - den 3 nov.
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 19 november geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
08.11.1799 - Op den 8 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk Stompt, j.z. van wijlen Hendrik Stompt, oud 30 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrica Doornink, j.d. van Garrit Doornink, oud 38 jaar, gebooren onder Aalten,
woonachtig alhier
- Getuijgen - Willem Masselink & Hendk. Eggink
- 1e gebod - 10 novb.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 1 decem. geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
08.11.1799 - Op den 8 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Willem Tioitink, j.z. van wijlen Lubbert Tioitink, oud 30 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Jenneken Menkhorst, j.d. van Jacob Menkhorst, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Derk Stompt en Hendk. J. Onstenk
- 1e gebod - 10 nov.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 1 decem. geschied.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
15.11.1799 - Op den 15 novem. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Roethof, weduwenaar van wijlen Harmiena Hemmekink, oud 53
jaar, gebooren en woonachtig onder Zelhem
- Bruijd - Hendrina Grijshof, j.d. van wijlen Garrit Grijshof, oud 36 jaar, gebooren onder
Raalte, woonachtig alhier
- Getuijgen - Waander Langele & Willem Haanenhuijs
- 1e gebod - 17 nov.
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 decem.
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer, R.C. pastoor alhier, de
solemnisatie op den 3 decem. geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
22.11.1799 - Op den 22 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk Harmsen, j.z. van wijlen Willem Harmsen, oud 30 jaar, gebooren te
Warnsveld, woonachtig onder Voorst
- Bruijd - Henders Eggink, j.d. van Jan Eggink, oud 30 jaar, gebooren en woonachtig alhier,
dog onlangs gewoond hebbende onder Voorst.
- Getuijgen - G.B. Becking - Ouders
- 1e gebod - 24 nov.
- 2e gebod - 1 dec.
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage alhier de solemnisatie
[datum niet vermeld] geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
23.11.1799 - Op den 23 nov. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Beumer, weduwenaar van wijlen Janna Smeenk, oud 55 jaar,
geboortig onder Ruurlo, woonachtig alhier
- Bruijd - Garritjen Roessink, weduwe van wijlen Willem Gartsen, oud 40 jaar, gebooren en
woonachtig alhier, dog onlangs gewoond onder Zelhem. Alsmeede behoorlijk blijk vertoont
van de afgoedinge der minderjaarigen
- Getuijgen - H. Roessink - W. Masselink
- 1e gebod - 24 nov.
- 2e gebod - 1 dec.
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 15 dec. geschied.
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1800
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
09.01.1800 - Op attest van J.H. Galleë, secr. te Vorden, zijn aldaar op den 9 jan. in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Abbink, jongman, gebooren en woonachtig te Vorden
- Bruijd - Harmken Walgemoet, weduwe van Harmen Vrugten, gebooren en woonachtig
alhier, dog onlangs gewoond hebbende te Drempt.
- 1e gebod - 12 jan.
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
17.01.1800 - den 17 januarij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Reinier Evert Groot Jebbink, j.z. van wijlen Albert Groot Jebbink, oud 38
jaar, geboortig en woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrica Bruijl, j.d. van Toon Bruijl, oud 33 jaar, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - L. Mentink & ouders
- 1e gebod - 19 jan.
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 febr.
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 9 febr. geschied.
Compareerde voor Dk. Wm. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
24.01.1800 - den 24 jannuar. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Warnink, weduwenaar van wijlen Stijntjen Barentsen, oud 37 jaaren,
gebooren en woonachtig alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoont van de afgoedinge der
minderjarigen
- Bruijd - Grada Gartsen, j.d. van Albert Gartzen, oud 21 jaar, gebooren en woonachtig
onder Zelhem
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 26 jan.
- 2e gebod - 2 febr.
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 11 februarij geschied.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink Commissariën van huwelijks
zaaken
14.02.1800 - Op den 14 februarij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Fredrik Hemmink, oud 25 jaar, j.z. van Harmen Hemmink, gebooren onder
Ruurlo, woonachtig alhier
- Bruijd - Harmiene Wessels, weduwe van wijlen Hendrikus Lenselink, oud 36 jaaren,
gebooren en woonachtig alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der
minderjaarige
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 16 febr.
- 2e gebod - 23 dito
- 3e gebod - 2 maart
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 9 maart geschied.
Tot hier toe het Trouw boek overgezonden.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink Commissariën van huwelijks
zaaken
11.04.1800 - Op den 11 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit de Greeff, j.z. van wijlen Harmen Tomas Wilhelm de Greeff, oud 35
jaar, gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Gartjen Hiddink, j.d. van wijlen Teunis Hiddink, oud 27 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Willem Masselink & ouders
- 1e gebod - 13 april
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 4 meij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink Commissariën van huwelijks
zaaken
19.04.1800 - Den 19 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Berent Riethorst, j.z. van wijlen Jan Riethorst, oud 30 jaar, gebooren te
Gelschelaar, woonachtig alhier
- Bruijd - Marie Evers, j.d. van Jan Evers, gebooren en woonachtig alhier, oud 26 jaar
- Getuijgen - G.B. Becking & ouders
- 1e gebod - 20 april
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 4 maij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 11 maij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
25.04.1800 - Op den 25 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Besselink, j.z. van wijlen Harmen Besselink, oud 35 jaar, gebooren
en woonachtig te Steenderen
- Bruijd - Johanna Voortman, wede. van wijlen Willem Has, oud 32 jaar, gebooren onder
Steenderen, woonende alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der
minderjaarigen
- Getuijgen - J. Voortman - Ouders
- 1e gebod - 27 april
- 2e gebod - 4 maij
- 3e gebod - 11 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 14 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
02.05.1800 - Op den 2 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Groot Roessink, j.z. van wijlen Jan Groot Roessink, oud 34 jaar,
gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Henders Groot Antink, j.d. van Gart Groot Antink, oud 22 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - W. Masselink - Ouders
- 1e gebod - 4 maij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 25 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
02.05.1800 - Op den 2 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Looman, j.z. van wijlen Hendrik Looman, oud 28 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Bruijd - Everdiena Spikkers, j.d. van Berend Spikkers, oud 23 jaaren, gebooren onder
Ruurlo, woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 4 maij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 1 junij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
03.05.1800 - Op den 3 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Lammers, j.z. van Lammert Hietbrink, oud 47 jaar, gebooren onder
Vorden, woonachtig onder Drempt
- Bruijd - Lutte Klijn Zessink, wede. van wijlen Jan Eggink, oud 50 jaar, gebooren en
woonachtig alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der minderjaarige
- Getuijgen - Commissariën
- 1e gebod - 4 maij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 25 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
02.05.1800 - Op attest van A.F.H. Noij, secretaris te Steenderen, zijn aldaar op den 2 maij in
ondertrouw opgenoomen
- Bruijdegom - Berend Vos, j.z. van wijlen Evert Vos, geboren te Rheden en wonende onder
Hengelo
- Bruijd - Janna Memelink, weduwe van wijlen Evert Berendsen, geboren alhier, woonachtig
onder Steenderen
- 1e gebod - 4 maij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang een attest gegeven. Is volgens attest van
ds. R.T. Snethlage VDM alhier de solemnisatie op den 25 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
10.05.1800 - Op attest van B. Hesselink, secrt. te Zelhem, zijn aldaar in ondertrouw
opgenomen op den 10 maij - Bruijdegom - Hendrik Besselink, j.z. van Jan Besselink, geboren en wonende alhier
- Bruijd - Janna Wisselink, weduwe van wijlen Jan Smetink, geboren en wonende onder
Zelhem
- 1e gebod - 11 maij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderdem voortgang der drie huwelijks proclamatiën een
attest gegeven.
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Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
06.06.1800 - Op den 6 junij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk Willem Groot Bruenderink, j.z. van wijlen Gart Groot Bruenderink,
oud 32 jaars, gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrika Nijzink, j.d. van Arend Nijzink, oud 21 jaar, geb. en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 8 junij
- 2e gebod - 15 dito
- 3e gebod - 22 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor B. Meijer alhier de
solemnisatie op den 24 junij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
13.06.1800 - Op attest van E.J. Meijerink, lid van 't gemeente bestuur des ampts Vorden, zijn
te Warnsveld op den 13 junij in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Jan Waanders, jongman, gebooren alhier, woonachtig te
Warnsveld, oud 35 jaaren
- Bruijd - Fenneken Starink, wed. van Jan Bettink, geboren en wonende te Warnsveld
- 1e gebod - 15 junij
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
11.07.1800 - Op den 11 julij zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Marten Reukers, j.z. van Jan Reukers, gebooren en woonende alhier, oud 21
jaaren
- Bruijd - Maria Wissink, j.d. van wijlen Reind Wissink, oud 25 jaar, gebooren onder
Zelhem. wonende alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 13 julij
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van den R.C. pastoor F.C. van Thoor aan
den Kraanenberg onder Vorden de solemnisatie op den 29 julij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
17.07.1800 - Op den 17 julij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Lambert Arnold Willinck, weduwenaar van wijlen Maria Foreest, oud 56
jaaren, gebooren te Amsterdam, wonende alhier
- Bruijd - Gerharda Anna Slicher, dogter van wijlen den generaal majoor Jan Gilian Slicher,
oud 47 jaaren, gebooren en woonende te Doeseborg
- Getuijgen - T.H. van Essen - Commissarissen
- 1e gebod - 20 julij
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 3 augu.
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 6 augustus geschied.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
08.08.1800 - Op den 8 augu. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk ter Steege, j.z. van Garrit Steege, oud 29 jaaren, gebooren en woonende
alhier
- Bruijd - Gartjen Kleijn Zelle, j.d. van Albert Garritzen, oud 25 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 10 aug.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 31 augustus geschied.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
03.10.1800 - Op den 3 octob. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Dustermaat, j.z. van wijlen Hendrik Dustermaat, oud 21 jaaren, gebooren
onder Ruurlo, dog onlangs gewoond hebbende onder Neede
- Bruijd - Janna Lenselink, weduwe van wijlen Hendrik Wassink, oud 35 jaaren, gebooren
en woonende alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der minderjaarige
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 5 octob.
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 26 october geschied.
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1801
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
15.01.1801 - Op den 15 jann. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Jansen, j.z. van Jan Barentzen, oud 32 jaaren, gebooren en woonachtig
alhier
- Bruijd - Janna Vos, j.d. van Harmanus Vos, oud 23 jaaren, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 18 jan.
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 febr. 1801
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 3 febr. 1801 geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
13.02.1801 - Op den 13 febr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Groot Wassink, weduwenaar van wijlen Maria Tioitink, oud 47 jaar,
gebooren en wonende alhier. Alsmede blijk vertoond van de afgoeding der minderjaarig.
- Bruijd - Hendrica Klein Wolterink, j.d. van Hendk. Jan Klein Wolterink, oud 24 jaar,
gebooren onder Vorden, wonende alhier
- Getuijgen - G.E.T. Grothe & ouder
- 1e gebod - 15 febr.
- 2e gebod - 22 febr.
- 3e gebod - 1 maart
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 8 maart geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking & Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
20.02.1801 - Op den 20 febr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Berend Bruijl, j.z. van Antonij Bruijl, oud 33 jaaren, gebooren en woonachtig
alhier
- Bruijd - Reindjen Lenderink, j.d. van Berend Lenderink, oud 28 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders - Ouders
- 1e gebod - 22 febr.
- 2e gebod - 1 maart
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 16 maart geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
20.02.1801 - Op den 20 februarij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Johannus Geurts, weduwenaar van wijlen Maria Hendriks, oud 47 jaar,
gebooren te Kevelaar, woonachtig alhier
- Bruijd - Hendrica Jansen, weduwe van wijlen Reind Cuiper, oud 48 jaar, gebooren onder
Vorden, woonachtig alhier
- Getuijgen - Commissarissen
- 1e gebod - 22 febr.
- 2e gebod - 1 maart
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor B. Meijer alhier de
solemnisatie op den 10 maart geschied.
Tot hier toe ingezonden.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
13.03.1801 - Op den 13 maart zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Willem Waarle, weduwenaar van wijlen Jenneken Klein Lenderink, oud
45 jaar, gebooren en woonachtig alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de
afgoedinge der minderjaarigen
- Bruijd - Hendrica Lenselink, j.d. van wijlen Hendrikus Lenselink, oud 22 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - Jan Lenderink - Jan Klein Lenderink
- 1e gebod - 15 maart
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 3 april geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
13.03.1801 - Op den 13 maart zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Derk Jan Onsteink, j.z. van wijlen Daniel Onsteink, oud 27 jaar, gebooren
onder Steenderen
- Bruijd - Garritjen Roessink, weduwe van wijlen Garrit Beumer, oud 42 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - H. Roessink - G.B. Becking
- 1e gebod - 15 maart
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 3 april geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
27.03.1801 - Op attest van E.J.H. ter Maat, secretaris der stad Doetinchem, zijn aldaar in
ondertrouw opgenomen op den 27 maart - Bruijdegom - Willem Evekink, j.m., oud 26 jaar, geboortig te Doetinchem, woonende te
Zutphen
- Bruijd - Henrietta Jacoba Wilhelmina Meniel, j.d., oud 19 jaar, geboortig te Haarlem,
woonende alhier
- 1e gebod - 29 maart
- 2e gebod - 5 april
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
27.03.1801 - Op attest van F.S. Smits, landschrijver van Gendringen, zijn aldaar in
ondertrouw opgenoomen den 27 maart - Bruijdegom - Jacobus Bouwman, weduwenaar van Johanna Otten uit Meggelen onder
Genderingen
- Bruijd - Derksken Hoebink, dogter van Arend Hoebink, gebooren en woonende alhier
- 1e gebod - 29 maart
- 2e gebod - 5 april
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven; is volgens attest van J.H. ten Beest, R.C. pastoor te Ulft, de solemnisatie op den 16
april geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
10.04.1801 - Den 10 april zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Garrit Adams, j.z. van wijlen Hendrik Adams, oud 35 jaar, gebooren onder
Steenderen, woonende alhier
- Bruijd - Engeliena Gebbink, j.d. van Berend Gebbink, oud 26 jaar, gebooren en woonende
alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 12 april
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 29 april geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
10.04.1801 - Den 10 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Toon Menkhorst, j.z. van wijlen Jacob Menkhorst, oud 40 jaar, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Henders Klein Bannink, j.d. van Peter Klein Bannink, oud 30 jaar, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 12 april
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 3 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
16.04.1801 - Den 16 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Gart Lenselink, j.z. van Jan Lenselink, oud 27 jaaren, gebooren en woonende
alhier
- Bruijd - Arnolda Langeler, j.d. van Garrit Langeler, oud 21 jaaren, gebooren en woonende
alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 3 maij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 10 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
17.04.1801 - Op den 17 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Berend Ellenkamp, j.z. van Hendrik Ellenkamp, oud 29 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Grietjen Langeler, j.d. van wijlen Reijnd Langeler, oud 28 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders & G. Langeler
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 april
- 3e gebod - 3 maij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 10 maij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
24.04.1801 - Op den 24 april zijn alhier ij ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Groot Besselink, j.z. van Arend Groot Besselink, oud 23 jaar,
gebooren en woonende alhier
- Bruijd - Everdiena Bongers, j.z. van Hendrik Bongers, oud 24 jaaren, gebooren en
woonende onder Zelhem
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 maij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 12 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
25.04.1801 - Op den 25 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Lammert Weenink, weduwenaar van wijlen Grada Hietink, oud 45 jaar, geb.
en woonende alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der
minderjaarigen
- Bruijd - Berendina Ensink, j.d. van Jan Ensink, oud 39 jaar, geb. en woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 maij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 12 maij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
09.05.1801 - Op den 9 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Jan Vokkink, j.z. van wijlen Reijnd Vokkink, oud 31 jaar, geb. en
woonende alhier
- Bruijd - Willemken Groot Roessink, j.d. van wijlen Jan Groot Roessink, oud 20 jaar, geb.
en woonende alhier
- Getuijgen - J. Vokkink - D. Groot Roessink
- 1e gebod - 10 maij
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 25 maij geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
22.05.1801 - Op attest van B. Hesselink, secretaris te Zelhem, zijn aldaar op den 22 maij in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Toon Arendzen, j.z. van Arend Hendrikzen, gebooren en woonende alhier
- Bruijd - Berendiena te Winkel, j.d. van Goslijk te Winkel, gebooren en woonende te
Zelhem
- 1e gebod - 24 meij
- 2e gebod - 31 dito
- 3e gebod - 7 junij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
03.07.1801 - Op den 3 julij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Onstenk, j.z. van Berend Onstenk, oud 31 jaaren, gebooren en woonende
alhier
- Bruijd - Hendrina van Hummel, j.d. van wijlen Derk van Hummel, oud 33 jaaren,
gebooren te Zutphen, woonende te Baak
- Getuijgen - Ouder & J.F. Schneider
- 1e gebod - 5 julij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van N. Israel R.C. pastoor te Baak de
solemnisatie op den 23 julij geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
28.08.1801 - Op attest van A. Bemer, secret. te Ruerlo zijn aldaar op den 28 august. in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Teunissen, j.z. van Hendrik Teunissen, gebooren te Hummelo,
woonende alhier
- Bruijd - Aaltjen Spikkers, j.d. van Berent Spikkers, gebooren en woonende te Reurlo
- 1e gebod - 30 aug.
- 2e gebod - 6 septem.
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
04.09.1801 - Op attest van Hn. Wildeman, secretaris te Brummen, zijn aldaar op den 4 septber.
in ondertrouw opgenoomen - het attest ingekomen den 11 dito
- Bruijdegom - Teunis Dorshorst, j.m. gebooren onder Lichtenvoorde en woonende onder
Brummen
- Bruijd - Anna Elisabeth Nijenhuijs, j.d. gebooren van Zelhem, woonachtig alhier
- 1e gebod - 13 sepbr.
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
18.09.1801 - Op den 18 septr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Menkhorst, j.z. van Dries Menkhorst, oud 35 jaar, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Henders Beumer, j.d. van wijlen Barent Beumer, oud 27 jaar, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 20 septr.
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 4 october
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 11 october geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
30.10.1801 - Op den 30 october zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Seiskamp, weduwenaar van wijlen Jenneken Klein Haneveld, oud 40
jaar, gebooren en woonachtig onder Warnsveld. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de
afgoedinge der minderjaarige
- Bruijd - Jenneken Straatman, j.d. van Garrit Straatman, oud 26 jaar, gebooren en
woonachtig alhier
- Getuijgen - W. Masselink - Ouders
- 1e gebod - 1 nov.
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. H. Hesselink V.D.M. te Warnsveld
de solemnisatie op den 10 jan. 1802 geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
13.11.1801 - Op den 13 november zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Jan Lenselink, j.z. van wijlen Hendrikus Lenselink, oud 30 jaar, geb. en
woonende alhier
- Bruijd - Henders Tioitink, weduwe van wijlen Barend Mennink, oud 39 jaaren, geb. en
woonende alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der minderjaarigen
- Getuijgen - T. Lenselink - G. Langeler
- 1e gebod - 15 nov.
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 6 december geschied.
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1802
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
29.01.1802 - Op den 29 januarij 1802 zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Waander te Stroete, j.z. van wijlen Harmen te Stroete, oud 32 jaar, gebooren
onder Wenterswijk, woonende alhier
- Bruijd - Anna Gartsen, j.d. van wijlen Gart Derksen, oud 28 jaar, gebooren en woonende
alhier
- Getuijgen - Commissarissen
- 1e gebod - 31 jan.
- 2e gebod - 7 febr.
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 16 februarij 1802 geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
06.02.1802 - Op den 6 febr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Klein Tioitink, j.z. van wijlen Arend Klein Tioitink, oud 38 jaar,
gebooren en woonende alhier
- Bruijd - Maria Weenck, weduwe van wijlen Hendrik Meijerink, oud 40 jaar, gebooren
onder Vorden, woonende alhier. Alsmede behoorlijk blijk vertoond van den afgoedinge van
den minderjaarige
- Getuijgen - W. Masselink & L. Meijerink
- 1e gebod - 7 febr.
- 2e gebod - 14 dito
- 3e gebod - 21 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 28 febr. geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
19.03.1802 - Alhier zijn in ondertrouw opgenoomen op den 19 maart - Bruijdegom - Gart Hesselink, j.z. van wijlen Hendrik Hesselink, oud 27 jaaren, geb. en
woonende alhier
- Bruijd - Reindjen Hiddink, j.d. van wijlen Teunis Hiddink, oud 22 jaaren, geb. en
woonende alhier
- Getuijgen - W. Hiddink - Ouder
- 1e gebod - 21 maart
- 2e gebod - 28 dito
- 3e gebod - 4 april
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 11 april geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
03.04.1802 - Op den 3 april zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Harmen Becking, j.z. van Derk Willem Becking, oud 25 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Hendrieka Berendina Becking, j.d. van Hendrik Jan Becking, oud 21 jaar, geb. en
woonende te Zelhem
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 4 april
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Hesselink, secretaris te Zelhem, de
solemnisatie aldaar door commissarissen van huwelijks zaaken op den 22 april 1802
geschied.
Compareerde voor D.W. Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks zaaken
09.04.1802 - Op den 9 april zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Meijerink, j.z. van Jan Hendrik Meijerink, oud 28 jaaren, gebooren onder
Neede, woonende onder Warnsveld
- Bruijd - Geertruij Straatman, j.d. van Gart Straatman, oud 23 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 11 april
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 2 maij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
09.04.1802 - Op den 9 april zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Reijnd Abbink, j.z. van wijlen Hendrik Abbink, oud 30 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Berentjen Guelkers, j.d. van Wolter Guelkers, oud 24 jaaren, gebooren en
woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 11 april
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 2 maij geschied.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
23.04.1802 - Op attest van B. Hesselink, secretaris te Zelhem, zijn aldaar op den 23 april in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Gartsen, j.z. van wijlen Gart Koenders, gebooren en woonende te Zelhem
- Bruijd - Geertruit Koenders j.d. van Hendk. Willem Koenders, geboren en woonende alhier
- 1e gebod - 25 april
- 2e gebod - 2 maij
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
07.05.1802 - Op den 7 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen
- Bruijdegom - Harmen Harmsen, j.z. van Harmen Harmsen, oud 30 jaaren, gebooren onder
Zelhem, woonende alhier
- Bruijd - Grade Lansink, weduwe van wijlen Cornelis Kleijn Zessink, oud 35 jaaren,
gebooren en woonende alhier
- Getuijgen - Ouder - G. Lansink
- 1e gebod - 9 maij
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 25 maij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
14.05.1802 - Op attest van H. Addink, secretaris te Steenderen, zijn aldaar op den 14 maij in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Gart Jan Has, j.m. z. oud 39 jaar, gebooren en woonende alhier
- Bruijd - Berendina Schooltink, j.d. oud 28 jaaren, gebooren en woonende te Steenderen
- 1e gebod - 16 maij
- 2e gebod - 23 dito
- 3e gebod - 30 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
21.05.1802 - Op den 21 maij zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Arnoldus Reinierus ten Oever, j.z. van Roelof ten Oever, oud 23 jaar, geb.
en woonende alhier
- Bruijd - Hendrieka Schoelenborg, j.d. van Barend Hendrik Schoelenborg, oud 26 jaar, geb.
te Zelhem, woonende alhier
- Getuijgen - G.B. Becking - Ouder
- 1e gebod - 23 maij
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 6 junij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van B. Meijer R.C. pastoor alhier de
solemnisatie op den 8 junij geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
02.07.1802 - Op den 2 julij zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Rutger Tobias Snethlage, j.z. van wijlen Samuel Johan Snethlage, oud 40
jaaren, geb. en woonende alhier
- Bruijd - Anna Elisabeth Plegher, j.d. van Bernard Gutberleth Plegher, oud 24 jaar,
gebooren te Zutphen, woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 4 julij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.A.J. Snethlage V.D.M. te
Dinxperlo de solemnisatie op den 21 julij 1802 alhier geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
09.07.1802 - Op den 9 julij zijn alhier in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Albert Abbink, weduwenaar van wijlen Hendricka Harmsen, oud 45 jaar,
gebooren en woonende alhier
- Bruijd - Jenneken Wassink, j.d. van Reijnd Wassink, oud 22 jaar, geb. en woonende alhier
- Getuijgen - G.B. Becking - Ouder
- 1e gebod - 11 julij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 1 augus. geschied.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
30.07.1802 - Op attest van J. Schoemaker, secretaris te Didam, zijn aldaar op den 30 julij in
ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Jan Hoebink, j.m. gebooren en woonende alhier, oud 35 jaaren
- Bruijd - Petronella Peters, j.d. geboren en woonende te Diedam, oud 29 jaaren
- 1e gebod - 1 aug.
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks
zaaken
00.08.1802 - Op attest van B. Hesselink, secretaris te Zelhem, zijn aldaar in ondertrouw
opgenoomen - Bruijdegom - Gart Tankink, wedr. van Aaltjen Smeltinks, woonende onder Hengelo
- Bruijd - Anna Bosman, j.d. van wijlen Frerik Bosman, woonende te Zelhem
- 1e gebod - 15 aug.
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
gegeven.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks zaaken
28.08.1802 - Op den 28 aug. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - David Leonard de la Rochette, j.m. gebooren te Haarlem en woonen de te
Zutphen
- Bruijd - Wilhelmina Henrietta Anna Plegher, j.d. gebooren en woonende te Zutphen
- Getuijgen - R.T. Snethlage - B.G. Plegher
- 1e gebod - 29 aug.
- 2e gebod - 5 septbr.
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 13 septbr. geschied.
Compareerde voor D.W. Becking & Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks zaaken
03.09.1802 - Op den 3 septbr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Hendrik Lievestroo, j.z. van Barend Lievestroo, oud 35 jaar, geb. te Ruurlo,
woonende alhier
- Bruijd - Aaltjen Klein Wassink, j.d. van Barend Klein Wassink, geb. en woonende alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 5 septbr.
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 26 september geschied.
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Compareerde voor D.W. Becking & Jan Blueminck - Commissariën van huwelijks zaaken
01.10.1802 - Op den 1 october zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Lijftog, weduwenaar wijlen Geertjen Kempels, 47 jaar, gebooren en
woonende alhier. Mede behoorlijk blijk vertoond van de afgoedinge der minderjaarige
- Bruijd - Janna Voorderman, j.d. van wijlen Willem Voorderman, gebooren en woonende
te Vorden
- Getuijgen - A. Abbink - P. Kleijn Bannink
- 1e gebod - 9 october
- 2e gebod - 17 dº
- 3e gebod - 24 dº
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 31 october geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
22.10.1802 - Op den 22 october zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Klijn Wassink, j.z. van Berend Kleijn Wassink, oud 28 jaar, gebooren en
woonende alhier
- Bruijd - Aaltjen Waalle, j.d. van wijlen Reijnd Waalle, oud 22 jaar, gebooren en woonende
alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 24 october
- 2e gebod - 31 dº
- 3e gebod - 7 november
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van ds. R.T. Snethlage, V.D.M. alhier, de
solemnisatie op den 14 november geschied.
Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
05.11.1802 - Op den 5 novr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Jan Willem Hoenes, j.z. van Waander Hoenis, oud 30 jaar, geb. en woonende
alhier
- Bruijd - Maria Elisabeth Weverink, j.d. van Hendrik Weverink, oud 24 jaar, geb. te
Vorden, woonende alhier
- Getuijgen - Ouder en R.T. Roelofsen
- 1e gebod - 7 novr.
- 2e gebod - 14 dº
- 3e gebod - 21 dº
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van den F.C. van Thoor, R.C. pastoor te
Vorden aan den Cranenborg, de solemnisatie geschied op den 24 novbr.
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Compareerde voor Derk Willem Becking en Jan Bluemink - Commissariën van huwelijks
zaaken
13.11.1802 - Op den 13 novr. zijn alhier in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Lambertus Volmering, j.z. van Arnoldus Volmering, oud 47 jaar, geb. onder
Bocholt, woonende onder Doetinchem
- Bruijd - Gartjen Oostendorp, j.d. van Jannes Oostendotp, oud 24 jaar, geb. en woonende
alhier
- Getuijgen - R.J. Roelofsen en vader
- 1e gebod - 14 novr.
- 2e gebod - 21 d º
- 3e gebod - 28 dº
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van de R.C. pastoor B. Meijer alhier de
solemnisatie op den 1 december geschied.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Lubbert Onstenk en Garrit Jan
Praasterink
20.11.1802 - Op den 20 november zijn in ondertrouw opgenoomen - Bruijdegom - Garrit Weenink, jonkm. zoon van wijlen Garrit Weenink, oud 26 jaar,
gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Stijntjen Nijenhuijs, dogter van Berend Nijenhuijs en Hermina Groot Wassink,
oud in haar 20e jaar, mede gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Janna Wissink, moeder van den bruijdegom, en Berend Nijenhuijs, vader van de
bruijd
- 1e gebod - 21 november
- 2e gebod - 28 dito
- 3e gebod - 5 december
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is volgens attest van den F.C. van Thoor, Rooms Priester
aan den Cranenborg onder Vorden, de solemnisatie op den 8 december 1802 geschied.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Lubbert Onstenk en Garrit Jan
Praasterink
26.11.1802 - Op den 26 november zijn in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Jan Beumer, weduwenaar wijlen Anneken Harmsen, oud in de 40 jaar,
gebooren en woonachtig alhier, hebbende behoorlijk blijk vertoont van de afgoedinge der
minderjarigen
- Bruijd - Berendina Onstenk, dogter van Willem Onstenk, oud 34 jaar, gebooren en
woonagtig onder Steenderen
- Getuijgen - Willem Onstenk, vader van de bruijd
- 1e gebod - 28 novembr.
- 2e gebod - 5 decembr.
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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1803
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
28.01.1803 - 28 januarij zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Hakken, weduwnaar wijlen Christina Lieftink, oud 50 jaar, gebooren
en woonagtig alhier, nadat behoorlijk blijk van de afgoedinge aan zijn minderjarige zoon
vertoont had
- Bruijd - Anneken Broekman, dogter van wijlen Hendrik Broekman, oud 39 jaar, gebooren
en woonagtig alhier
- Getuijgen - De moeder van de bruijd, Janna Bolderhorst, wede. van Hendrik Broekman Marten Hakken en Antonij Bretvelt
- 1e gebod - 30 januarij
- 2e gebod - 6 februarij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den predicant R.T.
Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier op den 20 februarij gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.01.1803 - Op attest van secretaris van huwelijks zaken te Vorden, dat aldaar op den 27
januarij 1803 in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Martinus Weverink, jonkm., oud 38 jaar, zoon van wijlen Garrit Weverink
en Janna Laarman, in der tijd echtelieden, gebooren onder Vorden, woonagtig alhier
- Bruijd - Harmina Adams, jonged., oud 34 jaar, dogter van wijlen Berend Adams en
Everdina Lankhorst, in der tijd echtelieden, gebooren onder Warnsveld, woonagtig onder
Vorden
- 1e gebod - 30 januarij
- 2e gebod - 6 februarij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden op den 14 februarij 1803.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
04.02.1803 - 4 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Berend Jansen, jonkm. zoon van wijlen Garrit Jan Hendriks en Janna Evers,
in der tijd echtelieden, oud 33 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Willemijna Waarnink, dogter van Willem Waarnink, oud 25 jaar, gebooren en
woonagtig alhier
- Getuijgen - Berend Jaaltink en Janna Evers, stiefvader en moeder van den bruijdegom - en
Willem Waarnink, vader van de bruijd
- 1e gebod - 6 februarij
- 2e gebod - 13 dito
- 3e gebod - 20 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van B. Meijer, pastoor van de
R.C. gemeente van Hengelo en Zelhem, in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg op den
21 februarij gesolemniseert.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
05.02.1803 - Op den 5 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Bernardus Angenent, weduwnaar wijlen Hendrica Pasman, zonder kinderen,
oud 27 jaar, geboren onder Steenderen, woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Pasman, jonge dogter, oud 28 jaar, dogter van Teunis Pasman en wijlen
Geertjen Pasman, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Lichtenvoorde
- Getuijgen - Berend Angenent, vader van den bruijdegom, en Teunis Pasman, vader van de
bruijd
- 1e gebod - 6 februarij
- 2e gebod - 13 dito
- 3e gebod - 20 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op
den 22 febua. 1803 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
11.02.1803 - 11 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmen Langeler, jonkman zoon van wijlen Reind Langeler en Garritjen
Heijsterboom, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Harmina Garritsen, jonge dogter, oud 28 jaar, dogter van wijlen Hendrik Jan
Garritsen en Harmina Tillers, mede geboren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Garritjen Heijsterboom, moeder van den bruijdegom - Berend Ellenkamp en
Arent Garritsen
- 1e gebod - 13 februarij
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.04.1803 - Op attest van secretaris van huwelijks zaken te Vorden, dat aldaar op den 1 april
in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmanus Hesselink, jonkman zoon van Berend Hesselink en wijlen
Hendersken Hiddink, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Garritjen Jimmink, jonge dogter, oud 27 jaar, dogter van Berend Jimmink en
Aaltjen Geltink, ehel., gebooren en woonagtig onder Vorden
- 1e gebod - 3 april
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
afgegeven na Vorden op den 22 april 1803
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.04.1803 - Op den 8 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Wassink, jonkm. zoon van Hendricus Wassink, oud 25 jaar, gebooren en
woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Lenselink, jonge dogter, oud 27 jaar, dogter van wijlen Jan Lenselink en
Henders Groot Regelink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Hendricus Wassink, vader van den bruijdegom en Harmen Groot Roesink
- 1e gebod - 10 april
- 2e gebod - 17 april
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.04.1803 - 15 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Eggink, weduwnaar wijlen Hendrica Beumer, oud cirka 40 jaar,
gebooren en woonagtig alhier, hebbende blijk vertoont van de afgoedinge aan zijn
minderjarige kinderen
- Bruijd - Henders Dijkman, jonge dogter, oud midden in de 30 jaar, dogter van wijlen
Hendrik Dijkman en Hendrica Meulenkamp, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig
onder Ruurlo
- Getuijgen - Garrit Stege, Jan Groot Wassink, Evert Beumer en Hendrik Dijkman
- 1e gebod - 17 april
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 maij
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.04.1803 - 15 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Willem Woerts, jonkm. zoon van Garrit Woerts, oud 24 jaar, gebooren
en woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Lenselink, oud 21 jaar, dogter van wijlen Hendricus Lenselink en Hendrica
Wassink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Gerrit Woerts, vader van den bruijdegom, en Jan Lenselink, broeder van de
bruijd
- 1e gebod - 17 april
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 maij
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
22.04.1803 - 22 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Hiddink, zoon van wijlen Teunis Hiddink en Fenneken Riefel, in der tijd
echtelieden, oud 26 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Teuntjen Mennink, jonge dogter, oud 20 jaar, dogter van Hendrik Mennink en
Aaltjen Rerink, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 24 april
- 2e gebod - 1 maij
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
22.04.1803 - Op den 22 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Lucas Mentink, jonkm. zoon van wijlen Hendrik Mentink en Christina
Lansink, in der tijd echtelieden, oud 33 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Wolterink, jongedogter, oud 26 jaar, dogter van wijlen Berend Gotink en
Ida Wolterink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 24 april
- 2e gebod - 1 maij
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.04.1803 - Op den 29 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Aalbert Hummelink, jonkm. zoon van wijlen Jan Hummelink en Janna
Coops, in der tijd echtelieden, oud 29 jaar, gebooren onder Zelhem, woonagtig alhier
- Bruijd - Cornelia Hast, weduwe wijlen Michiel Daris, oud 42 jaar, geboren en woonagtig
alhier; nadat behoorlijke blijk van afgoeding aan haar minderjarige dogter vertoont had
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 1 maij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op
den 17 meij in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.05.1803 - Op attest van den gerichte van Zelhem dat aldaar op den 27 meij in ondertrouw
zijn opgenoomen - Bruijdegom - Lubbert Uenk, jonkman, oud 36 jaar, gebooren en woonende onder Zelhem
- Bruijd - Jenneken Waarle, jonge dogter, oud 22 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 29 meij
- 2e gebod - 5 junij
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
afgegeven na Zelhem.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.07.1803 - Op attest van den richter des ampts Vorden dat aldaar op den 15 julij in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Albert Abbink, weduwnaar wijlen Jenneken Wassink, gebooren en
woonagtig onder Hengelo
- Bruijd - Janna Maalderink, dogter van Jan Maalderink, gebooren en woonagtig onder
Vorden
- 1e gebod - 17 julij
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.09.1803 - Op den 2 sept. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmen Hiddink, jonkm. zoon van wijlen Teunis Hiddink, oud 28 jaar,
gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Teuntjen Winkel, dogter van wijlen Willem Winkel, oud 22 jaar, geboren en
woonagtig alhier
- Getuijgen - Waander Massink, stiefvader van den bruijdegom, en Toon Abbink, stiefvader
van de bruijd
- 1e gebod - 4 sept.
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.09.1803 - Op den 10 septemb. zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Hoegen, jonkm. zoon van Garrit Hoegen, oud 35 jaar, gebooren en
woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Wolsink, jonge dogter van wijlen Jan Wolsink en Garritjen Hols, in der tijd
egtelieden, oud 25 jaar, mede gebooren en woonagtig alhier, dog laast gewoond hebbende
onder Steenderen
- Getuijgen - De ouders
- 1e gebod - 11 septemb.
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatien
attest was afgegeven, is dit huwelijk op den 27 september 1803 in de Roomsche Kerk onder
Hengelo aan den Keijenborg voltrokken blijkens het attest van den pastoor B. Meijer.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.09.1803 - Op den 24 sept. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Engelbert Rietman, weduwnaar wijlen Harmina Bruijl, oud 45 jaar, geboren
onder Drempt, woonachtig alhier, hebbende behoorlijk blijk van van afgoeding van zijn
minderjarige kinderen vertoont
- Bruijd - Garritjen Garvelink, jongedogter, oud 37 jaar, dogter van Sander Garvelink en
wijlen Evertjen Bannink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig onder Zelhem
- Getuijgen - Hendrik Heerink, Jan Bruijl en Sander Garvelink, vader van de bruijd
- 1e gebod - 25 sept.
- 2e gebod - 2 octobr.
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.09.1803 - Op attest van den gerichte des ampts Steenderen dat aldaar op den 24 septembr.
in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Heering, weduwnaar wijlen Geesken Jansen, gebooren en woonachtig
onder Steenderen
- Bruijd - Bernardina Rienderink, gebooren te Lochem, weduwe wijlen Berend Kleijn
Regelink, woonachtig alhier
- 1e gebod - 25 sept.
- 2e gebod - 2 october
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën een attest
afgegeven na Steenderen.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.10.1803 - Op den 8 octber zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Jan Tankink, jonkman zoon van Garrit Tankink, j.z., oud 21 jaar,
geboren onder Hengelo, laast gewoond hebbende onder Steenderen
- Bruijd - Janna Sloot, wede. wijlen Garrit Mentink op Tankink, oud 38 jaar, gebooren onder
Zelhem, woonagtig alhier, hebbende behoorlijk blijk van afgoedinge aan haare minderjarige
kinderen vertoont
- Getuijgen - De ouders
- 1e gebod - 9 october
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk op den 25 october volgens attest van den
pastoor B. Meijer in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
28.10.1803 - Op attest van den gerichte des ampts Zelhem dat aldaar op den 28 octobr. 1803
in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Weetink, jonkm., oud 33 jaar, gebooren onder Zelhem, onlangs gewoond
hebbende alhier
- Bruijd - Willemina Wissink, jonge dogter, oud 25 jaar, gebooren onder Zelhem, woonagtig
alhier
- 1e gebod - 30 october
- 2e gebod - 6 novemb.
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
05.11.1803 - Op den 5 novembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Gradus Weverink, jonkman zoon van wijlen Garrit Weverink en Janna
Laarman, in der tijd echtelieden, oud in zijn 25e jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Engelina Oosterholt, jongedogter, oud 23 jaar, dogter van wijlen Jan Oosterholt en
Jenneken Jansen, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 6 novemb.
- 2e gebod - 13 dito
- 3e gebod - 20 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer in de
Roomsche Kerk aan den Keijenborg op den 22 november 1803 voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.12.1803 - Op den 30 decembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Kleijn Mentink, weduwnaar wijlen Alberdina Doekelborg, oud in de
40 jaar, gebooren en woonagtig alhier, nadat behoorlijk blijk van afgoedinge aan zijn
onmondige kinderen vertoont had
- Bruijd - Janna Hummelink, jongedogter, oud 24 jaar, dogter van wijlen Jan Eulink en
Janna Coops, in der tijd echtelieden, gebooren onder Zelhem, agt à negen jaaren gewoont
hebbende alhier
- Getuijgen - Hendrik Riefel, Aalbert Leemkuijl en de ouders van de bruijd
- 1e gebod - 1 januarij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer in de
Roomsche Kerk aan den Keijenborg op den 15 jan. 1804 voltrokken.
1804
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
28.01.1804 - Op den 28 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Johannes Henricus Hilderink, jonkm. zoon van wijlen Antonius Hilderink
en Anna Eefftink, in der tijd echtelieden, oud in zijn 32e jaar, geboren onder Lichtenvoorde,
woonagtig alhier
- Bruijd - Joanna Beunk, jonge dochter, oud in haar 31e jaar, dogter van wijlen Egbert Beunk
en Theodora Lackhorst, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Antonij Hilderink
- 1e gebod - 29 januarij
- 2e gebod - 5 februa.
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 14
febru. 1804 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
03.02.1804 - Op attest van den gerichte des ampts Steenderen, dat aldaar op den 3 febru. in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Bernardus Willemsen, j.m., oud 39 jaaren, gebooren en woonagtig onder
Steenderen
- Bruijd - Janna Huijskens, j.d., oud 24 jaaren, gebooren onder Hengelo, thans woonagtig
onder Steenderen
- 1e gebod - 5 februarij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.02.1804 - Op den 10 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Aalbert Eulink, j.m., oud in zijn 27e jaar, zoon van wijlen Hendrik Eulink,
gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Reijndjen Wolterink, wede. wijlen Hendrik Bleumink, oud 34 jaar, dogter van
wijlen Berend Gotink, hebbende behoorlijk blijk van afgoedinge aan haare minderjarige
kinderen vertoont, gebooren onder Zelhem, woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Bleumink, Gerrit Jan Gierken en Ida Wolterink, moeder van de bruijd
- 1e gebod - 12 febru.
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 28
febru. 1804 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.03.1804 - 30 maart zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Jan Lenderink, jonkm. zoon van wijlen Lammert Lenderink, oud
38 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Garritjen Ellenkamp, jonge dogter, oud in haar 24e jaar, dogter van Hendrik
Ellenkamp, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - De vader van de bruijd Hendrik Ellenkamp en Teunis Winkel
- 1e gebod - 1 april
- 2e gebod - 8e dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].

8 maart 2009 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 53 Transcriptie: © J.B. Baneman
m.m.v. M.S. van Koolwijk-ter Haar (digitale fotografie)

HENGELO (Gld)
Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1795-1811

(R.B.S. 917)

Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
14.04.1804 - 14 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangenomen - Bruijdegom - Lammert Govers, weduwnaar wijlen Garritjen Keupen, zonder kinderen, oud
midden in de 30 jaar, gebooren onder Lichtenvoorde, woonagtig alhier
- Bruijd - Aleijda Christina Esseling, jonge dogter, oud cirka 36 jaar, dogter van wijlen Jan
Esseling en Maria Roesing, gebooren onder Vreden in het Munsterland, woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Bleumink
- 1e gebod - 15 april
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 2 maij
1804 in de Roomsche Kerk onder Hengelo aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
20.04.1804 - 20 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Kievekamp, weduwnaar wijlen Harmina Wissink, oud in zijn 37e jaar,
nadat behoorlijk blijk van afgoedinge aan zijn onmindige kinderen gedaan had, gebooren en
woonagtig alhier
- Bruijd - Everdina Gosselink, jonge dogter, oud 39 jaar, dogter van wijlen Gosselink
Teunissen, gebooren en woonagtig onder Steenderen
- Getuijgen - Teunis Gosselink en Hendrik Wissink
- 1e gebod - 22 april
- 2e gebod - 29 dito
- 3e gebod - 6 meij
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.04.1804 - 27 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Fredrik Gosens, jonkm. zoon van Jan Gosens, oud 30 jaar, gebooren en
woonagtig alhier
- Bruijd - Willemina Besselink, jonge dogter, oud 27 jaar, dogter van Reijnd Besselink, mede
gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - De ouders
- 1e gebod - 29 april
- 2e gebod - 6 meij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 15 meij
1804 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.04.1804 - 27 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Coops, jonkm. zoon van wijlen Sweer Coops en Janna Eulink, in der
tijd echtelieden, oud 37 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Stijntjen Hoebink, jonge dogter, oud 29 jaar, dogter van Arent Hoebink, mede
gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - De ouders
- 1e gebod - 29 april
- 2e gebod - 6 meij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 15 meij
in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.06.1804 - 1 junij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Lenselink, jonkm. zoon van wijlen Hendricus Lenselink en Hendrica
Wassink, in der tijd echtelieden, oud 25 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Harmina Menink, dogter van Willem Lomans op Menink, oud 22 jaar, mede
gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Teunis Lenselink en Willem Loman, vader van de bruijd
- 1e gebod - 3 junij
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.06.1804 - 29 junij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Jan Kleijn Gotink, jonkm. zoon van wijlen Waander Gotink en
Berendjen Gotink, in der tijd echtelieden, oud 23 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Berendina Bretvelt, jonge dogter, oud 22 jaar, dogter van Gosen Bretvelt en
Geertjen Agterkamp, echtelieden
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 1 julij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.06.1804 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Derk Mennink, jonkm. zoon van Reijnd Mennink en Anneken Smeenk,
echtelieden, oud 23 jaar, geboren en woonagtig alhier
- Bruijd - Derris Kleijn Gotink, jonge dogter, oud 26 jaar, dogter van wijlen Waander Gotink
en Berendjen Gotink, in der tijd echtelieden, mede geboren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouderen
- 1e gebod - 1 julij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
13.07.1804 - 13 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Bruijdegom - Jan Beumer, jonkman zoon van wijlen Berend Beumer en Berendjen Kleijn
Wassink, in der tijd echtelieden, oud 28 jaar, geboren en woonagtig alhier
- Bruijd - Willemken Eggink, jonge dogter, oud 34 jaar, dogter van wijlen Jan Eggink en
Elisabet Vondermans, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Aalbert Onstenk - Toon Bretvelt
- 1e gebod - 15 julij
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.07.1804 - 27 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Freriks, weduwnaar wijlen Berendina Jansen, zonder kinderen, oud 52
jaar, geboren onder Elderink en en aldaar woonagtig
- Bruijd - Berendina Garritsen, jonge dogter, oud 42 jaar, dogter van wijlen Garrit Berentsen
en Garritjen Booltink, in der tijd echtelieden, gebooren onder Zelhem, zedert cirka twee jaar
woonagtig alhier
- Getuijgen - Garritjen Booltink, moeder van de bruijd
- 1e gebod - 29 julij
- 2e gebod - 5 august.
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 14
august. 1804 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.11.1804 - Op attest van den gerichte des ampts Vorden, dat aldaar op den 9 nov. in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Toon Jansen, jonkm., oud 25 jaar, gebooren en woonagtig onder Vorden,
zoon van wijlen Jan Derksen en Garritjen Jansen
- Bruijd - Willemken Hoegen, jonge dr., oud 25 jaaren, gebooren en woonagtig onder
Hengelo, dogter van Willem Hoegen en wijlen Janna Jansen
- 1e gebod - 11 novemb.
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
23.11.1804 - Op attest van den gerichte des ampts Vorden, dat aldaar op den 23 novembr. in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Hendrik Wijnveld, weduwnaar van wijlen Sophia te Boekhorst,
gebooren te Zelhem, woonagtig alhier
- Bruijd - Maria Muijderman, jonge dr., gebooren en woonagtig te Vorden, dog onlangs
gewoond hebbende te Harderwijk
- 1e gebod - 25 novembr.
- 2e gebod - 2 Xbr.
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.12.1804 - Op attest van den gerichte van 's Heerenberg, dat aldaar op den 7 Xbr in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Carel Nonnemaker, weduwnaar van Johanna Vaagts, gebooren en woonagtig
onder Zeddam
- Bruijd - Johanna Steenbreker, jonge dr., gebooren en woonagtig onder Hengelo
- 1e gebod - 9 Xbr
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.12.1804 - Op attest van den gerichte des ampts Vorden, dat aldaar op den 7 Xbr in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent
- Bruijdegom - Jan Willem Keijser, jonkm., oud 30 jaar, gebooren en woonagtig onder
Vorden
- Bruijd - Aaltjen Loman, jonge dr., oud 23 jaar, gebooren en woonagtig onder Hengelo
- 1e gebod - 9 Xbr
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
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1805
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.02.1805 - Op den 1 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Mennink, jonkm. zoon van wijlen Lubbert Mennink en Hilleken Pasman,
in der tijd echtelieden, oud cirka 48 jaar, gebooren onder Ruurlo, woonagtig alhier
- Bruijd - Christina Wissink, j.d., oud agter in de 50 jaar, dogter van wijlen Garrit Wissink
en Janna Wissink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Berend Mennink en Garrit Wissink
- 1e gebod - 3 februarij
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 19
februarij in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.02.1805 - Op den 8 februarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Keupen, j.m. zoon van wijlen Sweer Keupen en Berendina Kleijn
Mentink, in der tijd echtelieden, oud in de 30 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Vos, j.d., oud 28 jaar, dogter van wijlen Weijer Vos en Hendrica Arents, in
der tijd echtelieden, gebooren te Wehl, woonagtig te Baak onder Steenderen
- Getuijgen - Jan Niesink
- 1e gebod - 10 februa.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van L. ten Brink, Roomsch priester en
pastoor te Baak op den 27 febru. 1805 in de Roomsche Kerk aldaar wettig ingesegendt.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.02.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Zelhem, dat aldaar op den 8 febr. in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Aalbert Mentink, j.m., oud 31 jaar, gebooren en wonende onder Zelhem, met
- Bruijd - Reijndjen Eulink, j.d., oud 24 jaar, gebooren en woonagtig onder Hengelo
- 1e gebod - 10 februa.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.02.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Ruurlo, dat aldaar op 8 februarij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Berend Wissink, j.m. zoon van Peter Wissink en Willemina van Amerongen,
ehel., oud in zijn 34e jaar, gebooren en woonagtig te Ruurlo, met
- Bruijd - Stientjen Esselenbroek, j.d., dogter van Stientjen Bouwmeijster en wijlen Antonij
Esselenbroek, in der tijd echtelieden, oud in haar 22e jaar, gebooren en woonachtig onder
Ruurlo, dog laast gewoond hebbende alhier
- 1e gebod - 10 februarij
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
16.02.1805 - Op den 16 febru. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Evert Eggink, weduwnaar wijlen Harmen Kleijn Bannink, zoon van wijlen
Doris Eggink, oud 42 jaar, gebooren en woonagtig alhier, hebbende behoorlijk blijk van
afgoedinge aan zijn minderjarige kinderen getoont
- Bruijd - Alberdina Langwerden, j.d., oud 27 jaar, dogter van Derk Lankwerden en
Mechtelt Bannink, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, dog sedert eenige maanden
woonagtig onder Steenderen
- Getuijgen - De ouders
- 1e gebod - 17 februarij
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 3 maart
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
19.04.1805 - Op den 19 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmen Reugebrink, jonkman zoon van Aalbert Reugebrink en Henders
Katgers, echtelieden, oud in zijn 32e jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Spikkers, jonge dogter, oud 25 jaar, dogter van Berend Spikkers en
Jenneken Moggesomp, geboren onder Ruirlo, zedert drie jaaren woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 21 april
- 2e gebod - 28 dito
- 3e gebod - 5 meij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
12 meij 1805 in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.04.1805 - Op den 27 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmanus Jolink, jonkm. zoon van Garrit Jolink en wijlen Dora Venderbos,
oud 26 jaar, gebooren onder Doetinchem, laast woonagtig te Arnhem
- Bruijd - Bartha Mechelina Wassinkmaat, jonge dogter, oud 24 jaar, dogter van Jan
Wassinkmaat en wijlen Jenneken Sieverink, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 28 april
- 2e gebod - 5 meij
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
19 meij in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.05.1805 - Op den 17 meij zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent - Bruijdegom - Derk Jan Piper, jonkman en zoon van Hendrik Piper en wijlen Hendrica
Langwerden, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, geboren en woonachtig alhier
- Bruijd - Elsken Guleker, jonge dogter, oud 21 jaaren, dogter van Wolter Guleker en
Geertjen Siebelink, echtelieden, gebooren alhier, laast gewoond hebbende in Elderik
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 19 meij
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 junij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën zo
hier, als in het richterampt Doesburg, attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van
den predicant R.T. Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier op den 9 junij deses jaars
voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.05.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Doesburg, dat aldaar op den 17 meij 1805
in ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Hendrik Smetink, weduwnaar van Leijda Berentsen, woonagtig onder Eldrik
- Bruijd - Anneken Jebbink, j.d. geboortig en woonagtig onder Hengelo
- 1e gebod - 19 meij
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 junij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.05.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Ruirlo, dat aldaar op den 24 meij in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Marten Tragter, weduwnaar wijlen Aaltjen Sandbergen, oud 49 jaar,
gebooren en woonagtig onder Ruirlo
- Bruijd - Alberdiena Hendriksen, wede. van wijlen Aalbert Gerritsen, oud 44 jaar, gebooren
te Baak, thans wonende alhier
- 1e gebod - 26 meij
- 2e gebod - 2 junij
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven op den 11 junij 1805.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
31.05.1805 - Op den 31 meij zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Hoebink, zoon van Arent Hoebink en Triene Berenschot, echtelieden,
oud 30 jaar, geboren en woonagtig alhier
- Bruijd - Fenneken Abbink, jonge dr., oud 25 jaar, dogter van Hendrik Jan Abbink en
Grietjen Evers, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 2 junij
- 2e gebod - 9 dito
- 3e gebod - 16 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 18 junij
1805 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.05.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Vorden, dat aldaar op den 29 meij in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Willem Oortgiesen, oud 23 jaaren, j.m. zoon van Roelof Oortgiesen,
gebooren onder Zelhem, woonagtig te Vorden, dog onlangs gewoond hebbende alhier
- Bruijd - Aaltjen Pasman, j.d., oud 18 jaar, dogter van wijlen Lammert Pasman en Jenneken
ten Arve, in leven achtelieden, geboren onder Ruurlo, woonagtig te Vorden
- 1e gebod - 2 junij
- 2e gebod - 9 dito
- 3e gebod - 16 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven op den 18 junij 1805.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
04.06.1805 - Op den 4 junij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendricus Hendriks, j.m. zoon van Steven Hendriks en Christina Peters,
echtelieden, oud 25 jaar, gebooren te Kuijk, woonagtig te Kent en Balgooij
- Bruijd - Petronella Jansen, j.d., oud in haar 26e jaar, dogter van Casper Jansen en
Petronella Teuwkes, echtelieden, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 9 junij
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 16 julij
1805 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.06.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Steenderen, dat aldaar op den 7 junij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Teunis Jansen, jonkm., gebooren en woonagtig onder Steenderen, met
- Bruijd - Willemina Lenderink, jonge dogter, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 9 junij
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Steenderen
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
04.07.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Steenderen, dat aldaar op den 4 julij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Peter Pennekamp, weduwnaar van Berendjen Wassink, gebooren en
woonachtig onder Steenderen, met
- Bruijd - Anneken Kleijn Holte, j.d., dogter van Harmen Groot Jebbink, gebooren en
woonagtig alhier
- 1e gebod - 7 julij
- 2e gebod - 14 dito
- 3e gebod - 21 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Steenderen.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
06.09.1805 - Op attest van den gerichte des ampts Zelhem, dat aldaar op den 6 sept. in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Gart Konink, jonkm. zoon van wijlen Jan Konink en Janna Booltink,
gebooren te Zelhem, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Harmina Otten op Jaaltink, jonge d. van Jan Otten op Jaaltink en Gartjen Jaaltink,
ehelieden, gebooren en woonagtig te Zelhem
- 1e gebod - 8 septemb.
- 2e gebod - 15 dito
- 3e gebod - 22 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
20.09.1805 - Op den 20 septemb. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Barteld ten Arve, zoon van Hendrik ten Arve, oud 27 jaar, gebooren onder
Ruurlo, gewoond hebbende alhier, dog thans woonagtig onder Vorden
- Bruijd - Janna Kleijn Geltink, j.d., oud 24 jaar, dogter van Derk Kleijn Geltink en
Fenneken Haverkamp, echtelieden, gebooren alhier, woonagtig onder Vorden
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 22 septembr.
- 2e gebod - 29 dito
- 3e gebod - 6 october
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
20.09.1805 - Op den 20 septemb. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Berend Riethorst, jonkm. zoon van Sweer Riethorst en Berendina Hoefman,
echtelieden, oud 21 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Harmina Runneboom, j.d., oud 25 jaar, dogter van wijlen Harmen Runneboom en
Garritjen Holskamp, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 22 september
- 2e gebod - 29 dito
- 3e gebod - 6 october
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
18.10.1805 - Op den 18 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Kleijn Bleumink, j.m. zoon van wijlen Reijnd Kleijn Bleumink en
Teuntjen Woopreijse, in der tijd echtelieden, oud 31 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Gesina Niemeijer, j.d. oud 27 jaar, dogter van wijlen Jan Niemeijer en Maria
Harrik, gebooren te Raalte, woonagtig onder Vorden
- Getuijgen - Willem Gotink en Janna Harrik
- 1e gebod - 20 october
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 3 november
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
behoorlijk blijk was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor J. Dusar op
den 6 november 1805 in de Roomsche Kerk aan den Cranenborg onder Vorden voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.10.1805 - Op den 26 october zijn in ondertrouw opgenoomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Oortgiesen, j.m. zoon van Marten Oortgiesen en Garritjen Schreuers,
echtelieden, oud 24 jaar, gebooren te Zelhem, woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Weetink, wede. wijlen Garrit Rerink, zonder kinderen, oud 44 jaar,
gebooren onder Zelhem, woonagtig alhier
- Getuijgen - Marten Oortgiesen en Harmen Oortgiesen
- 1e gebod - 27 october
- 2e gebod - 3 november
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.11.1805 - Op den 15 november zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Reijnder Beunk, j.m. zoon van wijlen Lambert Beunk en Derris Lakhorst, in
der tijd echtelieden, oud 36 jaaren, gebooren alhier, woonagtig onder Steenderen
- Bruijd - Reijndjen Gierkink, j.d. oud 30 jaar, dogter van Garrit Jan Gierkink en wijlen
Janna Harmsen, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Garrit Jan Gierkink, Antonij Roordink, Jan Hendrik Halderink
- 1e gebod - 17 novembr.
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 december
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën zo
van hier als van Steenderen attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den
pastoor B. Meijer op den 3 december in de Roomsche Kerk den Keijenborg alhier
voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.11.1805 - Op attest van den scholtus des ambts Brummen, dat aldaar op den 15 november
in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Roelof Willems, jongm., gebooren en woonagtig onder Brummen
- Bruijd - Margaretha Wentink, jonge dochter, gebooren te Baak, woonagtig te Hengelo,
dog onlangs gewoond hebbende onder Brummen
- 1e gebod - 24 novemb.
- 2e gebod - 1 decembr.
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.12.1805 - Op den 27 decembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan ten Kulve, jonkm. zoon van Hendrik ten Kulve, oud 29 jaar, gebooren
alhier, zedert eenigen tijd woonachtig in Wichmond onder Warnsveld
- Bruijd - Aaltjen Overkamp, jonge dochter, oud 22 jaar, dochter van Christina Margaretha
Dasvelt en wijlen Jan Overkamp, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 29 decemb.
- 2e gebod - 5 januarij
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
31.12.1805 - Op den 31 december zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Christiaan Kleijn Wassink, jonkm. zoon van Berend Kleijn Wassink en
Teuntjen Mennink, echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonachtig alhier
- Bruijd - Hilleken Hiddink, j.d. oud 22 jaar, dogter van wijlen Teunis Hiddink en Fenneken
Riefel, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 5 januarij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
31.12.1805 - Op den 31 december zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Antonij Langeler, j.m. zoon van Garritjen Heijsterboom en wijlen Reijnd
Langeler, in der tijd echtelieden, oud 29 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Jenneken Ellenkamp, j.d. oud 28 jaar, dogter van Hendrik Ellenkamp en wijlen
Henders Wassink, in der tijd echtelieden, meede gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 5 januarij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
1806
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
03.01.1806 - Op den 3 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmanus Branderhorst, zoon van Hendrik Branderhorst en Everdina
Venderbos, echtelieden, oud 32 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Reijndina Engelberta Berendina Bleumink, j.d., oud 30 jaar, dogter van Jan
Bleumink en wijlen Everdina Hillebrand, in der tijd echtelieden, gebooren en hier woonagtig
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 5 januarij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op den 21 jan.
1806 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.01.1806 - Op den 10 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Woerts, j.m. zoon van Garrit Woerts en Alberdina Lijftogt,
echtelieden, oud in zijn 25e jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Reijndina Weverink, j.d. oud 20 jaar, dogter van Janna Laarman en wijlen Garrit
Weverink, in der tijd echtelieden, mede alhier geboren en woonagtig
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 12 januarij
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
18.01.1806 - Op den 18 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Harmanus van Vugt, j.m. zoon van wijlen Jan van Vugt, oud in zijn 56e jaar,
gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Berendina Arentsen, wede. wijlen Hendrik Langenkamp, oud 36 jaaren, geboren
onder Warnsfeld, woonagtig alhier, hebbende alvorens blijk van afgoedinge van haare
onmondige kinderen gegeven
- Getuijgen - Antonij te Winkel en Berend Hesselink
- 1e gebod - 19 januarij
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 februarij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
9 februarij in de Gereformeerde Kerk alhier ingesegendt.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
31.01.1806 - Op den 31 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Gerritsen, j.m. zoon van Gerrit Gerritsen en Janna Garritsen,
echtelieden, oud 25 jaar, gebooren te Olbergen, woonachtig in de Waard onder Dieren
- Bruijd - Christina Evers, j.d. oud 30 jaar, dochter van Hendrina Berentsen en wijlen Evert
Broenenbarg, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig alhier
- Getuijgen - De moeder van de bruijd
- 1e gebod - 2 februarij
- 2e gebod - 9 dito
- 3e gebod - 16 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op den 18
febru. 1806 in de Roomsche Kerk alhier gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.03.1806 - Op den 7 maart zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Steven Onstenk, j.m. zoon van Hendrik Onstenk en Engelina Bruijl,
echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Eggink, j.d. oud 22 jaar, dogter van Berend Eggink en Harmina Schutterije,
echtelieden, mede alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijdse ouders
- 1e gebod - 9 maart
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijksproclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens de verklaringe van den predicant R.T.
Snethlage op den 28 maart in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
21.03.1806 - Op den 21 maart zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Massink, j.m. zoon van Aaltjen Heerink en wijlen Derk Massink, in der
tijd echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Derrisse Wissels, weduwe wijlen Hendrik Velderman, oud 38 jaar, alhier gebooren
en woonagtig, hebbende blijken van afgoeding van haare onmondige kinderen vertoont
- Getuijgen - de moeder van den bruijdegom, Reijnd Harmsen en Toon Abbink
- 1e gebod - 23 maart
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 6 april
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijksproclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens de verklaringe van den predicant R.T.
Snethlage V.D.M. alhier op den 7 april 1806 in de Gereformeerde Kerk alhier
gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
18.04.1806 - Op den 18 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Hendriks, j.m. zoon van Hendrik Willemsen en Engele Bakhuijs,
echtelieden, oud in zijn 24e jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Wesselina Velderkamp, j.d. oud in haar 25e jaar, dr. van Sweer Velderkamp en
wijlen Maria Wetink, in der tijd echtelieden, mede alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Ouders, Garrit Jan Lebbink en Jan Willem Hogelogt
- 1e gebod - 20 april
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 4 meij
- Solemnisatie - Na dat van de onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk op den 5 meij 1806 in de Roomsche Kerk alhier
volgens attest van den pastoor B. Meijer gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
18.04.1806 - Op den 18 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Jan Tushuijsen, j.m. zoon van wijlen Jan Tushuijsen en Engele
Meutstege, in der tijd echtelieden. oud 43 jaar, gebooren onder Lochem, woonagtig alhier
- Bruijd - Berendina Enserink, j.d. oud 26 jaar, dr. van Hendrik Jan Enserink en wijlen
Geertruij Meulenbrugge, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Vorden
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 20 april
- 2e gebod - 27 dito
- 3e gebod - 4 meij
- Solemnisatie - Na dat van de onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk op den 11 meij blijkens de verklaringe van de predikant
R.T. Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.05.1806 - Op den 2 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Reijnd Branderhorst, j.m. zoon van Hendrik Branderhorst en Everdina
Venderbos, echtelieden, oud 25 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Grada Jansen, j.d. oud 22 jaar, dogter van Jan Berentsen en Kunne Wissink,
echtelieden, mede alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 4 meij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van de onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den cappellaan T. Berendsen op den
20 meij 1806 in de Roomsche Kerk alhier gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.05.1806 - Op attest van den richter des ambts Vorden, dat aldaar op den 2 meij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Jansen, j.m. oud 24 jaar, geboren te Vorden, woonagtig alhier, zoon
van Jan Wolters en wijlen Willemijne Harmsen, in der tijd echteln.
- Bruijd - Harmken Wissels, j.d. oud 25 jaar, gebooren en wonende onder Vorden, dogter
van wijlen Harmen Aalberts Wissels en Beeltjen Walgemoed, in der tijd echtelieden
- 1e gebod - 4 meij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
16.05.1806 - Op attest van den gerichte des ambts Hummelo, dat aldaar op den 16 meij in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Garrit Jan Wullink, j.m. zoon van wijlen Hendrik Wullink en Reijndjen
Heutink, in der tijd echtelieden, oud 35 jaar, gebooren onder Steenderen, woonagtig te
Hummelo
- Bruijd - Harmina Jebbing, j.d. oud 23 jaaren, dogter van Jan Jebbink en Aaltjen Groot
Holte, ehelieden, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 18 meij
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 junij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Hummelo.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
23.05.1806 - Op den 23 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Aalbert Nijenhuijs, j.m. zoon van wijlen Egbert Nijenhuijs en Fredrika
Gosens, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, gebooren te Zelhem, woonagtig alhier
- Bruijd - Antonetta Coolmans, j.d. oud 29 jaar. dogter van wijlen Jan Coolmans en Enneken
Ebberink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Lichtenvoorde
- Getuijgen - Wedersijdse ouders
- 1e gebod - 25 meij
- 2e gebod - 1 junij
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
23.05.1806 - Op den 23 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Johannis Gotink, j.m. zoon van wijlen Antonij Gotink en Catharina ten
Tuente, in der tijd echtelieden, oud in zijn 24e jaar, gebooren en woonagtig onder Ruurlo
- Bruijd - Engelbarta Maria Bleumink, j.d. oud 26 jaar, dogter van Jan Bleumink en wijlen
Everdina Hillebrand, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders en Willem Gotink
- 1e gebod - 25 meij
- 2e gebod - 1 junij
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op 10 junij 1806 in
de Roomsch Kerk aan den Keijenborg alhier gesolemniseert.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
04.07.1806 - Op den 4 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Peter Bargman, weduwnaar wijlen Janna Starink, oud in de veertig jaar,
gebooren te Vorden, woonagtig alhier, hebbende alvoorens blijken van de afgoeding van
zijn onmondige kinderen getoont
- Bruijd - Janna Berendina ten Brink, j.d. oud 23 jaar, dogter van wijlen Derk Jan ten Brink
en Derrisken Veltkamp, in der tijd echtelieden, gebooren onder Varseveld, woonagtig alhier
- Getuijgen - Hendrik Jan Jansen en Derrisken Veltkamp, ouderen van de bruijd
- 1e gebod - 6 julij
- 2e gebod - 13 dito
- 3e gebod - 20 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
11.07.1806 - 11 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Arent Wicherink, weduwnaar wijlen Wendelina Venderbos, zonder kinderen,
oud in de 40 jaar, alhier gebooren en woonachtig
- Bruijd - Hendrina Meurse, j.d., oud in haar 25 jaar, dogter van wijlen Antoon Meurse en
Bernardina Eijmers, in leven echtelieden, gebooren op Rhaa onder Steenderen, woonagtig
alhier
- Getuijgen - Garrit Ditzel en Jan Reijnier Ditzel
- 1e gebod - 13 julij
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijksproclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op den 28 julij
in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.08.1806 - 15 august. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Besselink, zoon van wijlen Jan Besselink en Grada Hietink, in der
tijd echtelieden, oud 22 jaar, gebooren alhier, woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Anneken Jansen, j.m. oud 25 jaar, dogter van Jan Berentsen en Kunneken Wissink,
gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Berentsen en Lammert Weenink
- 1e gebod - 17 august.
- 2e gebod - 24 august
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor B. Meijer op den 2
september 1806 in de Roomsche Kerk aan de Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
22.08.1806 - 22 august. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Wassink, weduwnaar wijlen Aaltjen Reerink, oud 53 jaar, gebooren
en woonagtig alhier
- Bruijd - Janna Stomp, wede. wijlen Willem Luijkink, oud 49 jaar, gebooren en woonagtig
alhier, hebbende blijken van afgoedinge aan haare onmondige kinderen vertoont
- Getuijgen - Derk Stomp, Garrit Ditzel en Derk Roosen
- 1e gebod - 24 august.
- 2e gebod - 31 dito
- 3e gebod - 7 septemb.
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
12.09.1806 - 12 septembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Saarbelink, j.m. zoon van wijlen Hendrik Saarbelink en Janna Vos, in
der tijd echtelieden, oud 28 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Grada Bleumink, j.d. oud 26 jaar, dogter van Teuntjen Teunissen en wijlen Derk
Bleumink, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - De moeder van de bruijd
- 1e gebod - 14 septemb.
- 2e gebod - 21 dito
- 3e gebod - 28 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 30
september in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.09.1806 - Op den 26 septembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Evert Jansen, j.m. zoon van Janna Evers en wijlen Garrit Jan Hendriks, in der
tijd echtelieden, oud 29 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Garritjen Jansen, weduwe wijlen Willem Oldenkuijper, zonder kinderen, oud 40
jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Berend Jaaltink - Jan Niesink
- 1e gebod - 28 septembr.
- 2e gebod - 5 octobr.
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk ingevolge attest van den pastoor B. Meijer op den 14
october 1806 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.10.1806 - Op den 17 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Reijnd Wiegerink, weduwnaar wijlen Alberdina Waarnink, oud 40 jaar,
alhier gebooren en woonagtig, hebbende blijken van afgoeding aan zijn onmondige kinderen
getoont
- Bruijd - Geertruijd Vos, j.d. oud 28 jaar, dogter van wijlen Weijer Vos en Hendrica
Arentsen, gebooren te Wehl, woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Niesink en Willem Waarnink
- 1e gebod - 19 october
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 november
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor B. Meijer op den 4
november in de Roomsch Kerk aan den Keijenborg gesolmeniseert.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.10.1806 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Garrit Kleijn Mentink, weduwnaar van wijlen Janna Hummelink, zonder
kinderen, oud 48 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Teune Hammers, j.d., oud 27 jaar, dogter van wijlen Hendrik Hammers en
Garritjen Keupen, in der tijd echtelieden, alhier gebooren, woonagtig onder Steenderen
- Getuijgen - Lammert Govers
- 1e gebod - 19 octobr.
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 novembr.
- Solemnisatie - Na dat van den drie onverhinderden huwelijks proclamatiën zo hier als te
Steenderen behoorlijke attesten waaren afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den
pastoor L. ten Brink op den 5 nov. in de Roomsche Kerk te Baak ingesegend.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.10.1806 - Op den 24 october zijn in ondertrouw opgenomen - Bruijdegom - Bernardus Stevens, weduwnaar wijlen Maria Assink, zonder kinderen, zoon
van Jan Hendrik Stevens en Engele Blankenborg, oud 45 jaar, gebooren te Beltrum,
woonagtig alhier
- Bruijd - Garritjen Nijenhuijs, j.d. oud 37 jaar, dogter van wijlen Hendrik Nijenhuijs en
Willemina [toenaam niet vermeld], in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Jannes Stevens en Teune Kleijn Resinks
- 1e gebod - 26 octobr.
- 2e gebod - 2 novembr.
- 3e gebod - 9 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor F.J. Dusar op den 13
nov. 1806 in de Roomsche Kerk aan den Kranenborg onder Vorden voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.11.1806 - Op den 7 nov. zijn op attest van den gerichte des ambts Zelhem aldaar in
ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Aalbert Huiskes, meerderjarig jongman zoon van Garrit Huijskes en Derrisse
Onstenk, ehelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Willemina Mullink, meerderjarige jonge dogter en dogter van wijlen Evert Mullink
en Willemken Hoegens, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- 1e gebod - 9 novembr.
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën op den
24 novembr. attest afgegeven.
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1807
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
03.01.1807 - Op den 3 jan. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Beumer, weduwnaar wijlen Berendina Onstenk, oud 43 jaar, alhier
gebooren en woonagtig, hebbende blijken van afgoeding aan zijn minderjarig kind getoont
- Bruijd - Megtelt Blankvoort, jonge dogter oud 28 jaar, dogter van wijlen Teunis
Blankvoort en Derrisken Herink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder
Steenderen
- Getuijgen - De stiefvader Harmen Aalderink en moeder van de bruijd
- 1e gebod - 4 januarij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.01.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Steenderen zijn aldaar op den 9e januarij in
ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Kuijpers, j.m. zoon van wijlen Willem Oldenkuijper en Berendina
Besselink, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Berendina Janssen, j.d. dogter van Peter Janssen en M. Holts, echtelieden,
gebooren en woonagtig onder Steenderen
- 1e gebod - 11 januarij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven na Steenderen op den 26 januarij 1807.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
16.01.1807 - Op den 16 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Willem Esselink, j.m. oud 25 jaar, zoon van wijlen Jan Esselink en Hendrica
Aagten, in der tijd echtelieden, geboren in 't Zieuwent onder Lichtenvoorde, woonagtig
onder Vorden
- Bruijd - Berendina Mekkeveld, wede. wijlen Toon Takkenkamp, oud in haar 30e jaar,
hebbende blijken van afgoedinge aan haare onmondige kinderen getoont, gebooren onder
Vierakker, woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Mentink op Eulink en Aalbert Nijenhuijs op Honnekink
- 1e gebod - 18 januarij
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 februarij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, zo van hier als Vorden, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor
J.W. Winthuijs op den 6 febr. 1807 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg onder
Hengelo voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.01.1807 - Op den 30 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Teunis Steenbreker, j.m. zoon van wijlen Berend Steenbreker en Everdina
Teunissen, in der tijd echtelieden, oud om en bij de 30 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Berendina Bleumink, j.d. oud 27 jaar, dogter van wijlen Reijnd Bleumink en
Teuntjen Woopreijs, in der tijd echtelieden, mede alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Jan Bongerts op Hietink, Jan Bleumink
- 1e gebod - 1 februarij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
03.04.1807 - Op attest van den richter van Vorden zijn aldaar op den 3 april in ondertrouw
opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Lammert Winkelman, j.m. oud 27 jaar, gebooren en woonagtig onder
Vorden, zoon van Harmen Winkelman en Janna Stegeman, echtelieden
- Bruijd - Aaltjen Jansen, j.d. oud 28 jaren, geboren onder Steenderen, woonagtig alhier,
dogter van wijlen Jan Hendrik Jansen en wijlen Garritjen Heerdink, in leven ehelieden
- 1e gebod - 5 april
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 28
april 1807 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg onder Hengelo voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.04.1807 - Op attest van den richter van Vorden zijn aldaar op den 10 april in ondertrouw
opgenomen en aangetekent - Bruijdegom -Antonij Roessink, j.m. zoon van wijlen Hendrik Roessink en Fenneken
Stegeman, eheluijden, gebooren en woonagtig onder Vorden
- Bruijd - Jenneken Roessink, j.d. dogter van wijlen Jan Roesink en Geesken te Waarle,
geboren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 12 april
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.04.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Steenderen zijn op den 10 april aldaar in
ondertrouw opgenomen en aangetekent
- Bruijdegom - Harmen Aalderink, weduwnaar wonende onder Steenderen
- Bruijd - Geertruida Wassinkmaat, jonge dogter gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 12 april
- 2e gebod - 19 april
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.04.1807 - Op den 17 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Hendrik Hakken, j.m. zoon van wijlen Jan Hakken en Berendjen Abbink, in
der tijd echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Geertjen Groot Wassink, jonge dogter oud 26 jaar, dogter van Jan Groot Wassink
en wijlen Maria Tiotink, in der tijd echtelieden, gebooren alhier, woonagtig onder
Steenderen
- Getuijgen - Jan Groot Wassink en Berentjen Abbink, ouderen
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 3 meij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën zo
van Steenderen als hier attesten waaren afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den
predicant R.T. Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken op den 10 meij 1807.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.04.1807 - Op den 17 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Lammert Waarle, j.m. oud 25 jaar, zoon van Jan Willem Waarle en wijlen
Jenneken Kleijn Lenderink, gebooren alhier, woonagtig onder Steenderen
- Bruijd - Aaltjen Maandag, j.d. oud 21 jaar, dogter van Jan Maandag en Janna Runneboom,
echtelieden, geboren onder Drempt, woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 3 meij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën,
zo hier als te Steenderen, attest waren afgegeven, is dit huwelijk op den 10 meij blijkens
attest van den predicant R.T. Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
18.04.1807 - Op den 18 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Lammert Hoegen, j.m. oud 32 jaar, zoon van Willem Hoegen en wijlen Janna
Jansen, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Aaltjen te Winkel, j.d. oud 27 jaar, dogter van Garrit te Winkel en Anneken
Bettink, in der tijd echtelieden, geboren en woonagtig onder Zelhem
- Getuijgen - Willem Hoegen en Gerrit Wanders
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 3 meij
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.04.1807 - Op den 24 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Harmen Harmsen, weduwnaar wijlen Grada Lansink, oud 35 jaar, geboren
onder Zelhem, woonagtig alhier, hebbende blijk van afgoeding aan zijn onmondig kind
getoont
- Bruijd - Fenneken Kleijn Mentink, j.d. oud 25 jaar, dogter van Berend Kleijn Mentink en
Henders Kleijn Mentink, echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - De ouderen
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 meij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.04.1807 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Toon Kleijn Sessink, jonkm. oud 30 jaar, zoon van wijlen Aalbert Kleijn
Sessink en Willemina Reuterink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Aalberdina Jebbink, j.d. oud 28 jaar, dogter van wijlen Arend Jebbink en
Mechelina Eggink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Harmen Menkhorst en Arend Massink
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 meij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
25.04.1807 - Op den 25 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Schooltink, weduwnaar van wijlen Garritjen Booltink zonder kinderen,
oud vier à vijf en vijftig jaar, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Teune Kleijn Resink, weduwe wijlen Hendrik Nijehuijs, oud 53 jaar, gebooren en
woonagtig alhier, hebbende blijk van afgoeding aan haar onmondig kind getoont
- Getuijgen - Hendrik Jan Reugebrink en Harmen Kleijn Resink
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 meij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie proclamatiën zo hier als te
Zelhem attesten waaren afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W.
Winthuijs in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg op den 10 meij 1807 voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.05.1807 - Op den 1 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Antoon Gebbink, j.m. zoon van Toon Gebbink en Leijda Maalderink,
echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Harmina Daris, j.d. oud 21 jaar, dogter van wijlen Michiel Daris en Cornelia Hast,
in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonachtig
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 3 meij
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.05.1807 - Op den 2 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Bruijdegom - Toon Garritsen, j.m. zoon van Willem Garritsen en wijlen Anneken Peters, in
der tijd echtelieden, oud 28 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Maria Woopreijse, j.d. oud 25 jaar, dochter van Jan Woopreijse en Janna Vos,
echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Ouders
- 1e gebod - 3 meij
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.05.1807 - Op den 15 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Reijnd Hietink, j.m. zoon van Hendrik Hietink en Grietjen Wintveer,
echtelieden, oud 26 jaar, geboren en woonagtig alhier
- Bruijd - Willemken Eulink, j.d. oud 24 jaar, dogter van wijlen Garrit Eulink en Liesabet
Hummelink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Bongers op Hietink en Jan Mentink op Eulink
- 1e gebod - 17 meij
- 2e gebod - 24 meij
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.05.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Ruirlo zijn op den 15 meij aldaar in
ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Jan ter Vrugt, j.m. zoon van wijlen Harmen ter Vrugt en Janna
Bats, in der tijd echtelieden, oud in zijn 27e jaar, gebooren en woonagtig onder Ruurlo
- Bruijd - Hendrica te Paalder, wede. wijlen Hendrik Jan Jansen, oud 32 jaar, gebooren te
Ruurlo, woonagtig alhier, nadat alvorens blijk van afgoeding aan haar minderjarig zoontjen
hadde vertoont
- 1e gebod - 17 meij
- 2e gebod - 24 meij
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
03.07.1807 - Op den 3 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Frederik van Straten, j.m. zoon van wijlen Jan van Straten en Carolina
Rijnlander, oud 22 jaar, geboren te Deventer, woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Starink, j.d., oud 24 jaar, dogter van Casper Starink en wijlen Antonia
Nijenhuijs, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Reijnd Menink en Casper Starink
- 1e gebod - 5 julij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.07.1807 - Op den 10 julij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Derk Stege, weduwnaar wijlen Garritjen Kleijn Zelle, oud midden in de 30
jaar, hebbende blijken van afgoedinge aan zijn minderjarige kinderen getoont, alhier
gebooren en woonagtig
- Bruijd - Geesken Tiotink, j.d. oud 19 jaar, dogter van wijlen Berend Jiotink en Henders
Jiotink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds ouders
- 1e gebod - 12 julij
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.08.1807 - Op den 7 augustus zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Jebbink, j.m. zoon van wijlen Harmen Jebbink en Janna Kleijn Holte, in
der tijd echtelieden, oud 25 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Garritjen Lebbink, j.d. oud 18 jaar, dogter van Garrit Jan Lebbink en Harmina
Santbergen, echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 9 august.
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
07.08.1807 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Kraastenbarg, weduwnaar wijlen Harmina Tap, oud 65 jaar, alhier
gebooren en woonagtig, hebben blijk van afgoeding aan zijn minderjarig kind getoont
- Bruijd - Teuntjen Bretveld, j.d., oud 5 à 56 jaar, dogter van wijlen Jan Bretveld en
Berendjen [toenaam niet vermeld], in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Hendrik ten Kulve en Aalbert Eulink
- 1e gebod - 9 august.
- 2e gebod - 16 dito
- 3e gebod - 23 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.08.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Ruurlo zijn op den 15 august. aldaar in
ondertrouw opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Jan Hendrik Gabriel, j.m. zoon van Antonij Gabriel en Enneken
Kroeselbrink, ehelieden, oud 22 jaar, gebooren te Bredevoort, woonagtig onder Ruurlo, laast
gewoond hebbende alhier
- Bruijd - Garritjen Spikkers, wede. wijlen Arend Jan Tragter, na dat vooraf blijk van
afgoeding aan de minderjarigen had vertoont, oud in de 30 jaar, gebooren en woonagtig
onder Ruurlo
- 1e gebod - 16 august.
- 2e gebod - 23 dito
- 3e gebod - 30 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
25.09.1807 - Op den 25 septembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Berend Tankink, j.m. zoon van Garrit Tankink en wijlen Aaltjen Smeltink, in
der tijd echtelieden, oud 21 jaar, gebooren alhier en thans woonagtig, dog zedert eenigen tijd
woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Petronella Keupen, j.d. oud 23 jaar, dogter van Willem Keupen en Hendrica
Swaluwenberg, echtelieden, gebooren onder Zelhem, woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds vaders
- 1e gebod - 27 septembr.
- 2e gebod - 4 october
- 3e gebod - 11 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 13
october 1807 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.10.1807 - Op den 2 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Bernardus Piper, j.m. zoon van Hendrik Piper en wijlen Hendrica
Langwerden, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Geertruij Beunk, j.d. oud 25 jaar, dogter van Derk Beunk en Geesken Garvelink,
echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds vaders
- 1e gebod - 4 october
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage in de
Gereformeerde Kerk alhier voltrokken op den 25 october 1807.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.10.1807 - Op den 9 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekent - eodem dato
attest van Zelhem - Bruijdegom - Adrianus Brethouwer, j.m. zoon van Jan Brethouwer en wijlen Teuntjen
Adriaans, oud 38 jaar, geboren en woonagtig te Aalten
- Bruijd - Catharina Helena Waanders, j.d. oud 34 jaar, dogter van Waander Berentsen en
Garritjen Veltkamp, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Waander Berentsen en Manes Baten
- 1e gebod - 11 october
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, [verder niets vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
16.10.1807 - Op den 16 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Garrit Jan Waanders, j.m. zoon van Waander Berentsen en Garritjen
Veltkamp, echtelieden, oud 35 jaar, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Derresken Eggink, j.d. oud 21 jaar, dogter van Berend Eggink en Harmina
Schutterije, echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds vaders, Waander Berentsen en Berend Eggink
- 1e gebod - 18 october
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 november
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den 8
november 1807 in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.10.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem, dat aldaar op den 9 octobr. 1807 in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Willem Zillevold, j.m. zoon van Marten Zillevold en Aaltjen Selle,
echtelieden, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Hendrica Nijland, j.d. dogter van wijlen Jan Nijland en Aalbertjen Florijn, in der
tijd echtelieden, gebooren te Ruurlo, woonagtig alhier
- 1e gebod - 11 octobr.
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Jan Onstenk en Garrit Langeler
27.11.1807 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem, dat aldaar op den 27 november in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Willem Eenink, j.m. zoon van wijlen Berend Jolink op Eenink en Derresken
Eenink, geboren en woonagtig onder Zelhem. met
- Bruijd - Everdina Massink, j.d. dochter van wijlen Lucas Massink en Berendjen Obelink,
in der tijd echtelieden, geboren onder Zelhem, laast gewoond hebbende alhier
- 1e gebod - 29 november
- 2e gebod - 6 Xbr
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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1808
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Jan Onstenk en Garrit Langeler
15.01.1808 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem, dat aldaar op den 15 januarij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Groot Wassink, jonkm. zoon van Jan Groot Wassink en wijlen
Maria Tiotink, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Aaltjen Heukker, wede. wijlen Klaas Kleijne Biesthorst, en dochter van Hendrik
Heukker en Henders Kleijn Tiotink, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- 1e gebod - 17 januarij
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Zelhem op den 2 febru. 1808.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Jan Onstenk en Garrit Langeler
16.01.1808 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem, dat aldaar op den 16 januarij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekent - Bruijdegom - Arend Winkel, j.m. zoon van wijlen Willem Winkel en Maria Mennink,
echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Aaltjen Toonk, wede. Hendrik Oosterink, en dochter van Joost Toonk en Harmina
Beeftink, echtelieden, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- 1e gebod - 17 januarij
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Zelhem op den 2 februarij 1808.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
22.01.1808 - Op den 22 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Garrit Jan Kramer, j.m. zoon van Hendrik Jan Kramer en Garritjen
Wisselink, echtelieden, oud 27 jaar, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Teuntjen Teunissen, j.d. oud 27 jaar, dogter van Roelof Teunissen en Kunne
Kleijn Tiotink, gebooren alhier, laast gewoond hebbende onder Zelhem
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 24 januarij
- 2e gebod - 31 dito
- 3e gebod - 7 februarij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk op den 14 februarij blijkens attest van den predicant
R.T. Snethlage in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.01.1808 - Op den 29 januarij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Manis Kraastenbarg, j.m. zoon van Hendrik Jan Everts en Berendjen
Kraatsenbarg, oud in de 30 jaar, alhier gebooren en woonagtig, met
- Bruijd - Willemken Bruijl, j.d. oud 25 jaar, dochter van Toon Bruijl en Hendrica Focking,
alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds vaders
- 1e gebod - 31 januarij
- 2e gebod - 7 februarij
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
21 februarij in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.01.1808 - Eodem dato zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Bruijl, j.m. zoon van Toon Bruijl en wijlen Enneken Riefel, in der
tijd echtelieden, oud 30 jaar, alhier gebooren en woonagtig, met
- Bruijd - Fenneken Hesselink, j.d. oud 28 jaar, dochter van Berend Hesselink en wijlen
Hendersken Hiddink, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds vaders
- 1e gebod - 31 januarij
- 2e gebod - 7 februarij
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
21 februarij in de Gereformeerde Kerk voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.01.1808 - Op attest van den richter van Vorden, dat aldaar op den 29 januarij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Harmen Kranenborg. weduwnaar van wijlen Geesken Termeul, gebooren en
woonagtig onder Vorden, met
- Bruijd - Jacoba Walgemoet, j.d. dochter van Derk Walgemoet en wijlen Janna Kleijn
Elferink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig alhier
- 1e gebod - 31 januarij
- 2e gebod - 7 februarij
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - [niet vermeld].
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.03.1808 - Op den 26 maart zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Levi Windmuller, jonkm. zoon van wijlen Joseph Windmuller en Eschter
Abrahams, in der tijd echtelieden, oud 28 jaar, geboren van Frankenberg in Oberhessen,
woonagtig alhier
- Bruijd - Betjen Liebmans, j.d. oud 20 jaar, dochter van wijlen Liebman Benjamins en
Schoontjen Maijer, in der tijd echtelieden, gebooren te Harlingen, laast gewoond hebbende
te Delfzijl
- Getuijgen - Benjamin Moses en Antonij Bretvelt
- 1e gebod - 27 maart
- 2e gebod - 3 april
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën waar van behoorlijk attest
geproduceert is, is dit huwelijk op den 12 meij 1808 voor dezen gerichte voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.03.1808 - Op attest van den richter van Vorden, dat aldaar op den 26 maart in ondertrouw
opgenomen en aangetekent zijn - Bruijdegom - Jan Lenselink, j.m. oud 30 jaar, zoon van Jan Lenselink en Garritjen
Harmsen, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Aaltjen Maalderink, j.d. oud 25 jaar, dochter van wijlen Jan Maalderink en wijlen
Garritjen Bokslag, in leven echtelieden, gebooren en woonagtig onder Vorden
- 1e gebod - 27 maart
- 2e gebod - 3 april
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.04.1808 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem zijn aldaar op den 1 april in
ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Waarle, j.m. zoon van wijlen Reijnd Waarle en zijn nagelaten wede.
Janna Bokslag, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Reijndjen Tenk, weduwe Garrit Bruggink, en dochter van wijlen Hendrik Tenk en
Lammertjen Loman, in leven ehelieden, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- 1e gebod - 3 april
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Zelhem.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.04.1808 - Op attest van den richter van Vorden, dat aldaar op den 9 april 1808 in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Berend Saalberink, gebooren alhier, thans woonagtig onder Steenderen, met
- Bruijd - Anna Gebbink, weduwe van Albert Adams, gebooren onder Steenderen,
woonagtig onder Vorden
- 1e gebod - 10 april
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
14.04.1808 - Op attest van de regering der stad Groenlo, dat aldaar op den 14 april in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Hendrik Leemkamp, gebooren en woonagtig onder Groenlo, oud 22
jaaren, j.m. zoon van Derk Leemkamp en Hendersse Wassink
- Bruijd - Berendina ten Dijke, gebooren in Beltrum onder Borculo, woonagtig alhier, oud
22 jaar, j.d. van wijlen Teunis ten Dijke en Berendina Oldemaat
- 1e gebod - 17 april
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 meij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
24.04.1808 - Op attest van den gerichte des ambts Ruirlo, dat aldaar op den 24 april in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Peter Halfman, j.m. zoon van wijlen J.W. Halfman en Johanna Luijmes,
gewesen echtelieden, oud 29 jaar, geboren onder Ruirlo, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Willemina Visser, weduwe van wijlen Arend Horsman, oud 28 jaar, gebooren en
woonagtig onder Ruirlo
- 1e gebod - 24 april
- 2e gebod - 1 meij
- 3e gebod - 8 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Ruirlo op den 8 meij 1808
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.04.1808 - Op den 30 april zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Bruggeman, weduwnaar wijlen Hendrica Bakhuijs, oud 35 jaar, zoon van
wijlen Lucas Bruggeman en Janna Jansen, gebooren en woonagtig alhier, na dat blijken van
afgoeding aan zijn onmondigen zoon vertoont had
- Bruijd - Janna Kleijn Tiotink, j.d. oud 22 jaar, dochter van Berend Kleijn Tiotink en
Hendersken Everink, echtelieden, geboren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Hendrik Jan Focking en Lammert Kappers
- 1e gebod - 1 meij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens het attest van den predicant R.T. Snethlage op
den 22 meij in de Gereformeerde Kerk alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.04.1808 - Op attest van den gerichte des ambts Doesborg, dat aldaar op den 29 april in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Wolter Vleming, weduwnaar van wijlen Anneken Jansen, woonagtig te Hoog
Keppel, met
- Bruijd - Hilleken Bruijl, j.d. dochter van Antonij Bruijl en wijlen Enneken Riefel, gebooren
en woonagtig alhier
- 1e gebod - 1 meij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
21.05.1808 - Op den 21 meij zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jude Jacob, zoon van Jacob Falk en wijlen Judith Arons, oud 26 jaar,
gebooren te Oberlisting bij Hessen Kassel, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Dina Levi, oud 25 jaar, dochter van Levi Simons en Reijndjen Philips, gebooren te
Laaren, woonagtig alhier
- Getuijgen - De vader van de bruijd Levi Simons en Sander Philip
- 1e gebod - 22 meij
- 2e gebod - 29 dito
- 3e gebod - 5 junij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden afloop der drie huwelijks proclamatiën
gebleken was, is dit huwelijk op den 14 julij 1808 voor den gerichte alhier gesolemniseert,
blijkens het ten prothocolle [?: ....telijk]
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.07.1808 - Op attest van den gerigte des ambts Zelhem, dat aldaar op den 8 julij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend
- Bruijdegom - Frans Adolf Becking, j.m. zoon van wijlen Hendk. Jan Becking en Aleijda
Nieuwenhuijs, gebooren en woonagtig te Zelhem, met
- Bruijd - Gerharda Esselina Becking, j.d. dochter van Derk Willem Becking en Aaltjen
Hagens, echtelieden, gebooren alhier, woonagtig te Zelhem
- 1e gebod - 10 julij
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.08.1808 - Op attest van den gerichte des ambt Zelhem, dat op den 26 august. aldaar in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Derk Jan Mullink, j.m. zoon van wijlen Evert Mullink en desselfs nagelaten
wede. Willemken Hoegen, gebooren en woonagtig onder Zelhem
- Bruijd - Hendrika Wolsink, j.d. dogter van wijlen Jan Wolsink en desselfs nagelaten wede.
Garritjen Hols, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 28 august.
- 2e gebod - 4 september
- 3e gebod - 11 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.09.1808 - Op den 2 september zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Eggink, j.m. zoon van Jan Eggink en Harmina Termaat,
echterlieden, oud 40 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Garritjen Stoltenbarg, j.d., oud 28 jaar, dogter van Lammert Stoltenbarg en wijlen
Janna Martens, gebooren en woonagtig onder Lochem in de buurschap Langen
- Getuijgen - Wederzijds ouders
- 1e gebod - 4 septembr.
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest was afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den predicant R.T. Snethlage op den
1 october 1808 in de Hervormde Kerk alhier voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.09.1808 - Op den 9 september zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Derk Jan Oostendorp, j.m. zoon van wijlen Jan Berend Oostendorp en Anna
te Vrugte, oud 30 jaar, gebooren te Groenlo, laast gewoond hebbende onder Voorst
- Bruijd - Janna Voortman, wede. van Hendrik Besselink, oud 42 jaar, gebooren onder
Steenderen, woonagtig alhier, hebbende blijk van afgoedinge van haare inmondige kinderen
getoont
- Getuijgen - Reijnd Hast en Willem Besselink
- 1e gebod - 11 september
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 27
sept. in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.09.1808 - Op den 30 septembr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Teunis te Stroet, j.m. zoon van wijlen Berend te Stroet en zijn nagelaten
wede. Hendersken Hoegen, oud 29 jaar, gebooren te Beltrum onder Borculo, woonagtig
alhier
- Bruijd - Teuntjen Wetink, j.d., oud 29 jaar, dogter van wijlen Hendrik Wetink en Janna
Boerboom, in der tijd echtelieden, gebooren onder Zelhem, zedert twee jaaren woonagtig
alhier
- 1e gebod - 2 october
- 2e gebod - 9 dito
- 3e gebod - 16 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk volgens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 18
october in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg alhier voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
22.10.1808 - Op den 22 octobr. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Derk Wolters, j.m. zoon van wijlen Willem Wolters en Geesken Boerboom,
in der tijd echtelieden, oud 30 jaaren, gebooren te Terborg, woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrika Branderhorst, j.d. oud 32 jaar, dogter van Hendrik Branderhorst en
Everdina Venderbos, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Hendrik Branderhorst, vader van de bruijd
- 1e gebod - 23 october
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 6 november
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert na behooren gegaan zijn,
is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 8 december 1808 in de
Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Wassink
28.10.1808 - Op den 28 october zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Bruijdegom - Jan Eulink, j.m. zoon van wijlen Garrit Eulink en Elisabet Hummelink, in der
tijd echtelieden, oud 31 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrik Koops, j.d. oud 25 jaar, dogter van Jan Koops en wijlen Reijndjen
Wolsink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Jan Koops, vader van de bruijd en Jan Mentink bouwman op Eulink
- 1e gebod - 30 october
- 2e gebod - 6 november
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden afloop der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven zijnde, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den 15
november in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
1809
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Wassink
03.02.1809 - Op attest van den richter des ambts Vorden, dat aldaar op den 3 februarij in
ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Garrit Kleijn Selle, j.m. oud 37 jaar, zoon van wijlen Teunis Kleijn Selle en
Henders Mennink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Engelina Lebbink, jonge dochter oud 26 jaar, dochter van Willem Lebbink en
Garritjen Wesselink, echtelieden, gebooren en woonagtig onder Vorden
- 1e gebod - 5 februarij
- 2e gebod - 12 dito
- 3e gebod - 19 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Wassink
18.02.1809 - Op den 18 febru. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Garrit Jan Tankink, weduwnaar wijlen Janna Sloot, oud 30 jaar, gebooren
en woonagtig alhier, hebbende vooraf blijk gegeven van afgoedinge van zijn minderjarige
kinderen, met
- Bruijd - Johanna Vos, j.d., oud 25 jaar, dogter wijlen Berend Vos en Janna Lomans, in der
tijd echtelieden, gebooren onder Zelhem, woonagtig te Bronkhorst
- Getuijgen - Manes Vos en Garrit Tankink
- 1e gebod - 19 febru.
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 5 maart
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijkse proclamatiën
attest waare afgegeven, is dit huwelijk blijkens attest van den pastoor J.W. Winthuijs op den
7 van lentemaand 1809 in de Roomsche Kerk aan den Keijenborg voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.03.1809 - Op attest van den richter en ceurnoten van den Wildenborch, dat aldaar op den
10 maart in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Arend Jansen, j.m. zoon van Berend Jansen en Anneken Rugenbrink, oud 27
jaar, geboren onder Bahr en Lathum, onlangs gewoond hebbende alhier
- Bruijd - Henders Verinks, wede. van wijlen Jan Hulsteijn, gebooren onder Winterswijk,
woonagtig in de buurschap Kleijn Dochteren onder Lochem, oud 40 jaar
- 1e gebod - 12 maart
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.03.1809 - Op den 17 van lentemaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Kappers, weduwnaar van wijlen Willemken Kleijn Sessink, oud cirka 40
jaar, zoon van Lammert Kappers en Derrisse Kleijn Tiotink, echtelieden, gebooren onder
Ruirlo, woonagtig alhier
- Bruijd - Jenneken Kleijn Bannink, j.d., oud 40 jaar, dogter van Peter Kleijn Bannink en
Janna Kleijn Bannink, echtelieden, geboren en woonagtig alhier.
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 19 maart
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 april
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert zijn afgelopen, is dit
huwelijk op den 9 van grasmaand voor den gerichte dezes ambts na behooren
gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
21.04.1809 - Op den 21 van grasmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Aalbert Nijenhuijs, zoon van wijlen Hendrik Jan Nijenhuijs en Jenneken
Lichtenberg, in der tijd echtelieden, oud 4 à 35 jaar, gebooren onder Lochem, woonagtig
onder Vorden, met
- Bruijd - Jenneken Tushuijsen, wede. wijlen Berend Antink, oud 38 jaar, hebbende voor af
blijken van afgoedinge aan haar onmondige kinderen gedaan, gebooren onder Lochem,
woonagtig alhier
- Getuijgen - Garrit Groot Antink en Garrit Jan Groot Obbink
- 1e gebod - 23 april
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 7 meij
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën,
zo hier als te Vorden, attesten geproduceert waaren, is dit huwelijk op den 16 van
bloeijmaand voor den gerichte deses ambts gesolemniseerd.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
28.04.1809 - Op den 28 van grasmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Kleijn Bleumink, j.m. zoon van wijlen Peter Kleijn Bleumink en
Nelle Loman, in der tijd echtelieden, oud 30 jaar, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Berendjen Eggink, j.d. oud 29 jaar, dogter van wijlen Evert Eggink en Berendjen
Siebelink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds moeders en Berend Ellenkamp
- 1e gebod - 30 grasmaand
- 2e gebod - 7 meij
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 22 van bloeijmaand voor den gerichte dezes
ambts na behooren gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
21.04.1809 - Op den 21 van grasmaand 1809 zijn voor den gerichte des ambts Steenderen in
wettigen ondertrouw opgenoomen en aangetekend
- Cornelis Freriks, weduwenaar van wijlen Christina Verheij, en Garritjen Weetink, wed.
wijlen Willem Berendsen; eerstgemelde geboren te Hengelo, dog woonagtig alhier te
Steenderen, laast gemelde geboren en woonagtig te Hengelo.
- Quad attesta. ....
- Eerste gebod - 23 grasm.
- Twede gebod - 30 dito
- Derde gebod - 7 van bloeijmaand
- Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest afgegeven.
[Noot: Bovenstaande inschrijving is in het register apart ingevoegd.]
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
05.05.1809 - Op den 5 van bloeijmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Borkens, j.m. zoon van Grietjen Waarnink en wijlen Willem Borkens, in
der tijd echtelieden, oud 35 jaar, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Janna Kleijn Sessink, j.d. oud 21 jaar, dogter van Jan Kleijn Sessink en Grada
Kleijn Mentink, echtelieden, alhier gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 7 meij
- 2e gebod - 14 dito
- 3e gebod - 21 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 22 van bloeijm. voor den gerichte dezes
ambts na behooren gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.06.1809 - Op den 9 van zomermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Waander Kleijn Kranenborg, weduwnaar wijlen Hendrika Kleijn Tiotink,
oud cirka 50 jaar, hebbende blijk getoond van afgoedinge aan zijn minderjarige kinderen,
gebooren onder Vorden, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Fenneken Hissink, j.d. oud cirka 40 jaar, dogter van wijlen Hendrik Jan Hissink en
Berendjen Olthuijs, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Vorden
- Getuijgen - Hendrik Kleijn Tiotink en Berend Hissink
- 1e gebod - 11 junij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 2 van hooijmaand voor den gerichte deses
ambts gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.06.1809 - Op attest van A. Immerman, R.C. pastor te Wehl, dat aldaar op den 9 van
zomermaand in ondertrouw zijn opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Mentink, j.m. alhier woonagtig. met
- Bruijd - Hendrina van Brëe, weduwe wijlen Wilhelm Gudde, woonagtig te Wehel
- 1e gebod - 11 junij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Wehl.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.07.1809 - Op den 26 van hooijm. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hertz Samuels, j.m. zoon van Samuel David en Judith Mozes, echtelieden,
oud 19 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Bella Jacob, j.d., oud 18 jaar, dochter van Jacob Mozes en Marta Behr, echtelieden,
gebooren en woonachtig te Lochem
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 30 julij
- 2e gebod - 6 augst.
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën,
zo hier als te Lochem, attesten geproduceert waaren, is dit huwelijk op den 25 van
oogstmaand 1809 voor den gerichte dezes ambts gesolemniseert en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
25.08.1809 - Op den 25 van oogstm. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Reijnd Bruijnderink, j.m. zoon van wijlen Jan Groot Bruijnderink en
Harmina Wassink, in der tijd echtelieden, oud 38 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrika Jansen, j.d. oud 28 jaar, dogter van Catharina Agterkamp, weduwe
wijlen Willem Jansen, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - De moeder van de bruijd
- 1e gebod - 27 august.
- 2e gebod - 3 september
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 24 van herfstmaand voor den gerichte des
ambts Hengelo voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.09.1809 - Op den 1 van herfstmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Henricum Wilhelm Demming, j.m. zoon van Johan Hendrik Demming en
Anna Catharina Bösing, echtelieden, oud 29 jaar, gebooren onder het ambt Boekhold en
aldaar woonagtig
- Bruijd - Hermina Langeler, oud 24 jaar, dogter van Garrit Langeler en Anna Catharina
Bongers, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - De wederzijdse ouderen
- 1e gebod - 3 septembr.
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën,
zo hier als te Boekhold, attesten geproduceert waaren, is dit huwelijk op den 17 van
herfstmaand des agtermiddags om 5 uur voor den gerichte dezes ambts voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.09.1809 - Op den 8 van herfstm. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jannes Geurts, weduwnaar wijlen Hendrica Jansen, zonder kinderen uijt dat
huwelijk verwekt, oud 54 jaar, gebooren te Kevelaar, woonagtig alhier
- Bruijd - Hendrica Scholtelo, j.d. oud 45 jaar, dogter van wijlen Antonij Scholtelo en Teune
Wassink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 10 septembr.
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert waare, is dit huwelijk op den 26 van herfstmaand voor den gerichte des
ambts voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
06.10.1809 - Op den 6 van wijnmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Aalbert Mentink, weduwnaar wijlen Reijndjen Elderink, oud 42 jaar, na
vooraf blijk getoont te hebben van afgoedinge aan zijn minderjarige kinderen, alhier
gebooren en woonagtig, met
- Bruijd - Hendrika Wissink, j.d. oud 24 jaar, dogter van Jan Wissink en Elisabet Koning,
echtelieden, alhier gebooren en woonachtig
- Getuijgen - Ouderen van den bruijd
- 1e gebod - 8 october
- 2e gebod - 15 dito
- 3e gebod - 22 dito
- Solemnisatie - Na dat de huwelijks proclamatiën onverhindert waaren afgelopen en daar van
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 22 van wijnmaand 1809 des voordemiddags
om half twaalf voor den gerichte dezes ambts gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
20.10.1809 - Op den 20 van wijnmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Gotink, weduwnaar wijlen Maria Kamperman, oud 39 jaar, hebbende
blijk van afgoedinge aan zijne minderjarige kinderen getoont, gebooren onder Ruirlo,
woonagtig alhier
- Bruijd - Engele Meurse, j.d. oud 33 jaar, dogter van wijlen Toon Meurse en Berendina
Eimbers, in der tijd echtelieden, gebooren onder Steenderen, woonagtig alhier
- Getuijgen - Dries Gotink, Jan Borkens, Jan Wissink en Hendrik Horstink
- 1e gebod - 22 october
- 2e gebod - 29 dito
- 3e gebod - 5 november
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 5 van slagtmaand 1809 des voordemiddags
om half twaalf uur voor den gerichte des ambts Hengelo gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.11.1809 - Op attest van den gerichte des ambts Zelhem zijn op den 10 van slagtm. aldaar
in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Winters, weduwnaar van wijlen Janna Hast, en zoon van Gradus Winters
en wijlen Jacoba Schalk, gebooren onder Zeddam, thans woonagtig te Zelhem, met
- Bruijd - Maria Besselink, weduwe van Harmen Hoebink, en dogter van wijlen de
echtelieden Jan Besselink en Catharina Swavink, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 12 november
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Zelhem.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
05.12.1809 - Op den 5 van wintermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Arend Kleijn Wesselink, j.m. oud 28 jaar, zoon van wijlen de echtelieden Jan
Kleijn Wesselink en Henders Bokslag, gebooren en woonagtig onder Vorden, met
- Bruijd - Janna Maalderink, wede. wijlen Aalbert Broekman, oud 29 jaar en dogter van
wijlen de echtelieden Jan Maalderink en Garritjen Bokslag, gebooren onder Vorden,
woonagtig alhier, hebbende blijk getoont van afgoedinge aan haar minderjarige kinderen
- Getuijgen - Jan en Willem Broekman, Garrit Memelink en Harmen Menkhorst
- 1e gebod - 10 december
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie agtereen volgende huwelijks proclamatiën, zo hier als te
Vorden, onverhindert waren afgelopen en daar van de attesten van den gerichte geproduceert
waaren, is dit huwelijk op den 24 van wintermaand des agtermiddags om vier uur voor den
gerichte des ambts gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
13.12.1809 - Op den 13 van wintermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Derk Maalderink, j.m. oud ruijm 40 jaar, zoon van wijlen de echtelieden
Hendrik Maalderink en Catharina Wassink, gebooren en thans alhier woonagtig, onlangs
gewoond hebbende onder Steenderen
- Bruijd - Henders Winkel, weduwe wijlen Berend Groot Holte, oud 39 jaar, dogter van
wijlen de echtelieden Jan Winkel en Gardina Pasman, gebooren en woonagtig alhier,
hebbende blijken getoont van afgoedinge aan haar minderjarige kinderen
- Getuijgen - Jan Jebbink, Hendrik Riefel, Hendrik Branderhorst en Hendrikus Agterkamp
- 1e gebod - 17 december
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 31 dito
- Solemnisatie - Na het onverhindert aflopen der drie huwelijks proclamatiën, is dit huwelijk
op den 7 januarij 1810 voor den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
30.12.1809 - Op den 30 van wintermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Garrit Jan Wamelink, j.m. oud 30 jaar, zoon van Harmen Wamelink en
wijlen Christina Govers, in der tijd echtelieden, gebooren te Lichtenvoorde, woonagtig
onder Drempt, met
- Bruijd - Christina Weetink, weduwe wijlen Harmen Berendsen, dogter van wijlen Jan
Weetink en Janna Kamperman, in der tijd echtelieden, oud 38 jaar, geboren onder Zelhem,
woonagtig alhier, hebbende blijken getoont van gedane afgoedinge aan haare minderjarige
kinderen
- Getuijgen - Willem Berendsen, Reijnder Beunk
- 1e gebod - 31 december
- 2e gebod - 7 januarij
- 3e gebod - 14 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën afgelopen waaren, is dit huwelijk op
den 16 januarij 1810 voor den gerichte dezes ambt gesolemniseerd en voltrokken.
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1810
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
05.01.1810 - Op den 5 van louwmaand zijn voor den gerichte van Zelhem in ondertrouw
opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Anthonij Hoening, j.m. gebooren te Zutphen, woonagtig te Zelhem, met
- Bruijd - Hendrica Arentzen, gebooren te Vorden, woonagtig alhier
- 1e gebod - 7 van louwm.
- 2e gebod - 14 dito
- 3e gebod - 21 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.01.1810 - Op den 26 van louwmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Jan Mennink, j.m. zoon van wijlen Jan Mennink en Anneken
Waarle, in der tijd echtelieden, oud 26 jaar, gebooren en woonagtig alhier
- Bruijd - Henders Kleijn Zelle, oud 23 jaar, dochter van wijlen Aalbert Garritsen en
Anneken Massink, in der tijd echtelieden, gebooren alhier en woonagtig onder Vorden
- Getuijgen - Aalbert Mennink en Lucas Meijerink
- 1e gebod - 28 januarij
- 2e gebod - 4 februarij
- 3e gebod - 11 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert zijn afgelopen, is dit
huwelijk op den 18 februarij 1810 voor den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en
voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.02.1810 - Op den 2 van sprokkelmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Gebbink, j.m. oud 25 jaar, zoon van Berend Gebbink en Berendina
Hietkamp, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Berendina Emaus, j.d. oud 26 jaar, dochter van wijlen Berend Emaus en Johanna
Kleijn Bogt, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Beltrum
- Getuijgen - Ouders van den bruijdegom en swager van de bruijd Jan Hendrik Wielakker
- 1e gebod - 4 februarij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën, zo hier als te Beltrum, en
waar van de attesten geproduceert zijn, is dit huwelijk op den 20 febru. 1810 voor den
gerichte deses ambts gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.02.1810 - Op den 2 van sprokkelm. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Berend Leemkuijl, j.m. oud 28 jaar, zoon van wijlen Berend Lenderink en
Anneken Leemkuijl, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Bruijd - Hilleken Riefel, j.d. oud 22 jaar, dochter van Hendrik Riefel en Derresken Groot
Holte, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Aalbert Leemkuijl en de ouderen van de bruijd
- 1e gebod - 4 februarij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën, is dit huwelijk op den 25
febru. 1810 voor den gerichte deses ambts voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.02.1810 - Op den 2 van sprokkelmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Hendrik Regelink, j.m. oud 25 jaar, zoon van Harmen Regelink en Jenneken
Mennink, echtelieden, gebooren alhier, woonagtig onder Vorden
- Bruijd - Berendjen Runneboom, j.d. oud 26 jaar, dochter van Garritjen Holskamp en wijlen
Harmen Runneboom, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 4 februarij
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert en na behooren gegaan
zijn, is dit huwelijk op den 25 van sprokkelm. voor den gerichte deses ambts gesolemniseerd
en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.02.1810 - Op den 10 van sprokkelmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Bruijdegom - Salomon Samuels Levi, j.m. zoon van wijlen Samuel Levi en Hanna [toenaam
niet vermeld], in der tijd echtelieden, oud 29 jaar, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Elisabeth Hartz, j.d. oud 22 jaar, dochter van Hartz Meijer en Rosa Heijman,
echtelieden, gebooren en woonagtig te Ghemen
- Getuijgen - Bruijds vader
- 1e gebod - 11 februarij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 9 van bloeijmaand des middags om een uur
voor den gerichte deses ambts gesolemniseerd.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.02.1810 - Op den 9 van sprokkelmaand zijn op attest van den kerk van Vorden aldaar in
ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Jan Keupen, j.m. oud 38 jaar, zoon van wijlen Zweer Keupen en Berendina
Kleijn Mentink, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Berendina Mekkeveld, j.d. oud 30 jaar, geboren en woonende onder Vorden,
dochter van wijlen Jan Mekkeveld en Antonia Kleijn Lankhorst, in leven echtelieden
- 1e gebod - 11 februarij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dit0
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.02.1810 - Op den 9 van sprokkelmaand zijn op attest van den richter des ambts Vorden
aldaar in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Berend Saalberink, weduwnaar van Anneken Gebbink, oud 36 jaar,
gebooren alhier, woonende onder Vorden, zoon van wijlen Hendrik Saalbrink en Janna Vos,
in der tijd echtelieden, met
- Bruijd - Hendrik Weghorst, j.d. oud 30 jaar, gebooren onder Zilvold, wonende thans alhier,
onlangs gewoond hebbende onder Steenderen, dochter van wijlen Harmen Weghorst en
Mechteld Kroesen, in der tijd echtelieden
- 1e gebod - 11 februarij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
09.02.1810 - Op den 9 van sprokkelmaand zijn voor den gerichte van Zelhem in wettigen
ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Berend Broenenbarg, weduwnaar van Teune Loman, gebooren alhier,
woonagtig onder Zelhem, zijnde een zoon van wijlen Evert Broenenbarg en desselfs
nagelaten wede. Hendrika Berendsen, met
- Bruijd - Teune Arendsen, j.d. dochter van Hendrik Arendsen en Berendina Gotink,
ehelieden, gebooren en woonagtig alhier
- 1e gebod - 11 februarij
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden afloop der drie ergaane huwelijks proclamatiën
attest afgegeven na Zelhem
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
12.03.1810 - Op den 12 van lentemaand zijn in wettigen ondertrouw opgenomen en
aangetekend - Bruijdegom - Samuel David, weduwnaar van wijlen Judith Mozis, oud 59 jaar, geboren te
Puttenheijm in het Bambergse, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Rebecca Polnitz, j.d. oud 22 jaar, dochter van Sijbilla Mandels en wijlen Levi
Polnitz, in der tijd echtelieden, gebooren en woonachtig te Goch in Kleefsland
- Getuijgen - Salomon Salomons, de moeder van de bruijd en haar broeder Marcus Polnitz
- 1e gebod - 18 maart
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 april
- Solemnisatie - Na dat van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën
attest geproduceert was, is dit huwelijk op den 8 van bloeimaand 1810 des middags om 12
uur voor den gerichte dezes ambts voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
13.04.1810 - Op attest van den richter van Vorden, dat aldaar op den 13 van grasmaand in
ondertrouw zijn opgenomen - Bruijdegom - Engbert Asselman, weduwnaar van Geertruij Wagenvoort, woonagtig onder
Vorden, met
- Bruijd - Harmina Runneboom, weduwe van Berend Riethorst, gebooren en woonagtig
alhier
- 1e gebod - 15 april
- 2e gebod - 22 dito
- 3e gebod - 29 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Vorden.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.04.1810 - Op den 27 van grasmaand zijn in wettigen ondertrouw opgenomen en
aangetekend - Bruijdegom - Derk Harmsen, j.m. oud 25 jaar, zoon van Janna Kip en wijlen Jan Harmsen,
in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig onder Zelhem, met
- Bruijd - Geertruij Onstenk, j.d. oud 35 jaar, dochter van Jan Onstenk op de Mettemaat en
Teuntjen Wentink, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 29 april
- 2e gebod - 6 meij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der huwelijks proclamatiën, zo hier als te Zelhem, waarvan
behoorlijk bewijs geproduceert was, is dit huwelijk op den 20 van bloeimaand des
voordemiddags om 12 uur voor den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
28.04.1810 - Op den 28 van grasm. zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Bruijdegom - Jan Antink, weduwnaar wijlen Aleijda Swanida Helena Focking, oud 50 jaar,
geboren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Maria Hesselink, oud 42 jaar, dochter van wijlen Hendrik Hesselink en Aaltjen
Regelink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Garrit Antink en Harmen Hesselink
- 1e gebod - 29 april
- 2e gebod - 6 meij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der huwelijks proclamatiën waar van het bewijs geproduceert
was, is dit huwelijk op den 13 van bloeimaand des agtermiddags om ses uur voor den
gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
11.05.1810 - Op den 11 van bloeijmaand zijn in wettigen ondertrouw opgenomen en
aangetekend - Bruijdegom - Derk Mennink, weduwnaar wijlen Derresken Kleijn Gotink, oud 28 jaar,
zoon van Anneken Smeenk en wijlen Reijnd Mennink, in der tijd echtelieden, gebooren en
woonagtig alhier, hebbende blijken van afgoeding aan zijn minderjarig kind getoont
- Bruijd - Reijndjen Bleumink, j.d. oud 27 jaar, dogter van wijlen Garrit Bleumink en
Garritjen Geesoor, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- 1e gebod - 13 meij
- 2e gebod - 20 dito
- 3e gebod - 27 dito
- Solemnisatie - Na dat de huwelijks proclamatiën tot driemaal zonder verhindering waaren
afgelopen, is dit huwelijk op den 31 van bloeimaand des voordemiddags om elf uur voor den
gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
01.06.1810 - Op den 1 van zomermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Teunis Kleijn Tiotink, j.m. oud 25 jaar, zoon van Hendrik Kleijn Tiotink en
wijlen [naam niet vermeld], in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruijd - Venneken Hissink, wede. wijlen Waander Kleijn Kranenborg zonder kinderen, oud
41 jaar, gebooren onder Vorden, woonagtig alhier
- Getuijgen - Hendrik Kleijn Tiotink, Jan Groot Tiotink en Harmanus Waarle
- 1e gebod - 3 junij
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - 17 dito
- Solemnisatie - Na dat de huwelijks proclamatiën tot driemaal zonder verhindering gegaan
zijn, is dit huwelijk op den 24 van zomerm. 1810 des voordemiddags om half twaalf voor
den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.06.1810 - Op den 8 van zomermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Peter Ankersmit, j.m. oud 24 jaar, zoon van Hendrik Ankersmit en Hendrina
[naam niet vermeld], echtelieden, gebooren te Doesborg, woonagtig alhier, met
- Bruijd - Hendrica Schulenborg, weduwe van Arnoldus ten Oever, oud 35 jaar, dogter van
Berend Hendrik Schulenborg en Janna Teunissen, gebooren te Zelhem, alhier woonagtig,
hebbende blijk van afgoedinge aan haare minderjarige getoont
- Getuijgen - Caspar Starink en Jan Teunissen
- 1e gebod - 10 junij
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën zonder verhindering gegaan zijn, is dit
huwelijk op den 26 van zomermaand des avonds om seven uur voor den gerichte dezes
ambts gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
13.06.1810 - Op den 13 van zomermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Michiel Israel, j.m. zoon van Israel Joseph en wijlen Aaltjen Joseph, in der tijd
echtelieden, oud 25 jaar, geboren te Mittelsen in Hessenland, woonagtig alhier, met
- Bruid - Rachel Abrahams, j.d. oud 23 jaar, dochter van Cipra Elias en wijlen Abraham
Salamons, in der tijd echtelieden, geboren en woonagtig te Lochem
- Getuijgen - De moeder van den bruid
- 1e gebod - 17 junij
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 1 julij
- Solemnisatie - Na het aflopen der drie huwelijks proclamatiën, is dit huwelijk voor den
gerichte dezes ambts gesolemniseerd en en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
29.06.1810 - Op den 29 van zomermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Jan Hendrik Ducaat, j.m. oud 34 jaar, zoon van Garrit Ducaat en wijlen Anna
Catharina Holsteijn, gebooren te Iselborg, woonachtig alhier, met
- Bruid - Wolterdina Egbers, j.d. oud 31 jaar, dochter van Maria Wolters en wijlen Jan
Egbers, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig alhier
- Getuijgen - Wederzijds ouders
- 1e gebod - 1 julij
- 2e gebod - 8 dito
- 3e gebod - 15 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën na behooren en zonder verhindering
gegaan zijn, is dit huwelijk op den 15 van zomermaand des agtermidd. voor den gerichte
gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.07.1810 - Op den 27 van hooijmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Berend Ellenkamp, j.m. oud 29 jaar, zoon van Harmen Ellenkamp en
Hendrica Garritsen, echtelieden, gebooren en woonagitig onder Steenderen, met
- Bruid - Janna Eggink, wede. wijlen Steven Onstenk, oud 27 jaar, dochter van Berend
Eggink en Harmina Schutterij, echtelieden, gebooren en woonagtig alhier, hebbende blijk
getoont van afgoedinge aan haare minderjarige dogter
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 29 julij
- 2e gebod - 5 augustus
- 3e gebod - 12 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert, zo hier als te Steenderen,
zijn afgelopen, is dit huwelijk voor den gerichte dezes ambts op den 12 van oogstmaand
gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.08.1810 - Op den 10 van oogstmaand zijn in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Jan Schuulder, j.m. oud 31 jaar, zoon van wijlen Willem Schuulder en
Margaretha Berendsen, in der tijd echtelieden, gebooren onder Steenderen, woonagtig onder
Wichmond, met
- Bruid - Engelina Ebbers, j.d. oud 25 jaar, dochter van Harmanis Ebbers en wijlen Mechtelt
Kroese, in der tijd echtelieden, geboren onder Zilvold, woonachtig alhier
- Getuijgen - Garrit Jan Berendsen en Harmanis Ebbers, vader van de bruid
- 1e gebod - 12 augustus
- 2e gebod - 19 dito
- 3e gebod - 26 dito
- Solemnisatie - Na het aflopen der drie onverhinderde huwelijks proclamatiën, is dit huwelijk
op den 27 van oogstmaand des agtermiddags om 3½ uur voor het gerichte dezes
gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.08.1810 - Op den 17 van oogstmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Harmen Bannink, weduwnaar wijlen Hendrica Starink, oud ruim 50 jaar,
alhier gebooren en woonagtig, hebbende blijk van afgoedinge aan zijn minderjarige
kinderen getoont
- Bruid - Geesken Loman, wede. wijlen Derk Beunk, oud 45 jaar, mede alhier gebooren en
woonagtig, hebbende insgelijks blijken van afgoedinge aan haare minderjarige kinderen
getoond
- Getuijgen - Hendrik Jan Focking en Jan Kappers
- 1e gebod - 19 august.
- 2e gebod - 26 dito
- 3e gebod - 2 september
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert en na behooren gegaan
waaren, is dit huwelijk op den 16 september 1810 des agtermiddag voor den gerichte deses
ambts gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.09.1810 - Op den 17 van herfstmaand zijn voor den gerichte des ambts Zelhem in
ondertrouw opgenoomen en aangetekend - Bruidegom - Berend Teunter, weduwnaar van Berendina Meseman, en zoon van wijlen
Arent Teunter en Berendjen Brink, in leven echtelieden, gebooren onder Varseveld,
woonagtig onder Zelhem, met
- Bruid - Enneken Massink, j.d., dochter van wijlen Derk Massink en zijn nagelaten wede.
Aaltjen Heerink, gebooren en woonagtig alhier, onlangs gewoond hebbende onder
Hummelo
- 1e gebod - 23 september
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 7 october
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
19.10.1810 - Op den 19 van wijnmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Hendricus Harmsen, j.m. oud 29 jaar, zoon van wijlen Jan Harmsen en zijn
nagelaten wede. Willemina Vrendenborg, alhier gebooren en woonagtig, met
- Bruid - Catharina Pieper, j.d., oud 32 jaar, dogter van Hendricus Pieper en Anneken
Ditzel, echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 21 october
- 2e gebod - 28 dito
- 3e gebod - 4 november
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert en na behooren gegaan
zijn, is dit huwelijk op den 11 van slagtmaand 1810 voor den gerichte des ambts
gesolemniseerd en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
02.11.1810 - Op den 2 van slagtmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Leendert Hermans, j.m. zoon van Willem Hermans en wijlen Johanna Peters,
in der tijd echtelieden, oud 25 jaar, gebooren te Cranenberg en aldaar woonagtig
- Bruid - Magdalena Jansen, j.d. oud 25 jaar, dochter van Caspar Jansen en wijlen Petronella
Teuwkes, in dertijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuijgen - Vader van de bruid
- 1e gebod - 4 november
- 2e gebod - 11 dito
- 3e gebod - 18 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën, zo hier als te Cranenborg onverhindert
en na behooren gegaan waaren en daar van bewijs geproduceert was, is dit huwelijk op den
20 van slagtmaand 1810 voor den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.11.1810 - Op den 10 van slagtmaand zijn voor den gerichte des ambts Zelhem in
ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Jannis Geurts, weduwnaar van Hendrica Scholtelo, geboren te Kevelaar
- Bruid - Anna Bosman, wede. van Garrit Tankink, geboren en beijde woonagtig onder
Zelhem
- 1e gebod - 11 novembr.
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
gegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
10.11.1810 - Op den 10 van slagtmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend
- Bruidegom - Hendrik Meenink, j.m. oud 25 jaar, zoon van Willem Loman op Menink en
Harmina Gotink, echtelieden, geboren en woonagtig alhier, met
- Bruid - Teune Kleijn Bannink, j.d. oud 22 jaar, dogter van Berend Walgemoet op Klein
Bannink en Hendrica Klein Bannink, echtelieden, geb. en woonagtig alhier
- Getuigen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 11 nov.
- 2e gebod - 18 dito
- 3e gebod - 25 dito
- Solemnisatie - Op den 2 december 1810 is dit huwelijk voor den gerichte deses ambts
gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
15.11.1810 - Op den 15 van slagtmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Jacob Siegfried Streng, j.m. zoon van C.L. Streng en M.C. Funcken,
echtelieden, oud 28 jaar, gebooren te Wageningen, woonagtig te Amsterdam, met
- Bruid - Gijsberta Elisabeth Jordens, j.d. oud 29 jaar, dogter van wijlen Garrit Jordens en
zijn nagelaten wede. van [voornaam niet vermeld] van der Laak, gebooren te Wageningen,
woonagtig alhier
- Getuigen - De moeder van de bruid
- 1e gebod - 18 nov.
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 25 dito des agtermiddags op speciaal verzoek van den bruidegom uit hoofde van
pressante voorkomende omstandigheid
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën wettig en zonder verhindering, zo hier
als te Amsterdam gegaan zijn en waar van de blijken geproduceert waaren, is dit huwelijk
op den 30 van slagtmaand des avonds om agt uuren voor den gerichte dezes ambts
gesolemniseerd en voltrokken.

8 maart 2009 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 103 Transcriptie: © J.B. Baneman
m.m.v. M.S. van Koolwijk-ter Haar (digitale fotografie)

HENGELO (Gld)
Trouwboek van huwelijkscommissarissen - Periode 1795-1811

(R.B.S. 917)

Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
17.11.1810 - Op den 17 van slagtmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Hendrik Winkel, j.m. oud 35 jaar, zoon van Maria Mennink en wijlen haaren
eheman Willem Winkel, gebooren en woonagtig alhier, met
- Bruid - Maria Dunsborg, j.d. oud 28 jaar, dochter van Derk Dunsborg en wijlen Enneken
Winkel, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonagtig
- Getuigen - De vader van de bruid en Teunis Winkel
- 1e gebod - 18 novembr.
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 2 december
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert gegaan zijn, is dit
huwelijk op den 9 december 1810 voor den gerichte dezes ambts gesolemniseerd en
voltrokken.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
21.12.1810 - Op den 21 van wintermaand zijn voor den gerichte van Zelhem in ondertrouw
opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Gradus Wensink, j.m. zoon van wijlen Garrit Wensink en Garritjen Hoetink,
in leven echtelieden, gebooren te Zelhem, thans alhier woonagtig, met
- Bruid - Hendrina Garritsen, jonge dochter, dochter van Engbert Garritsen en wijlen Dora
Memelink, ehel., gebooren alhier, woonagtig onder Zelhem
- 1e gebod - 23 decembr.
- 2e gebod - 30 dito
- 3e gebod - 6 januarij
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
27.12.1810 - Op den 27 van wintermaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - De heer Matthijs Willem Metelerkamp, j.m. zoon van de heer Alexander
Hendrik Metelerkamp en vrouwe Anna Elisabeth de Rhoer, echtelieden, oud 30 jaar,
geboren en woonagtig te Gouda, met
- Bruid - Mejuffrouw Johanna Geertruid Snethlage, j.d. oud 19 jaar, dochter van wijlen den
heer en mr. Philip Jacob Snethlage en vrouwe Christina Helena van Alleon, in leven
ehelieden, gebooren en woonagtig te Zutphen
- Getuigen - Dominus R.T. Snethlage
- 1e gebod - 30 decembr.
- 2e gebod - 6 januarij
- 3e gebod - 13 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën, zo hier als in Gouda en Zutphen,
onverhindert gegaan zijn en waar van de bewijzen geproduceert zijn, is dit huwelijk op den
15 van louwmaand in de Gereformeerde Kerk door ds. R.Th. Snethlage gesolemniseerd en
voltrokken.
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1811
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
04.01.1811 - 4 van louwmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruijdegom - Teunis Riethorst, j.m. zoon van Garrit Riethorst en Jenneken Vaanhoud,
echtelieden, oud 28 jaar, gebooren te Gelselaar, woonachtig alhier, met
- Bruid - Johanna Wassinkmaat, oud 23 jaar, dochter van wijlen Steven Wassinkmaat en
zijn nog levende ehevrouw Henders te Descher, in der tijd echtelieden, gebooren te Groenlo,
woonachtig alhier
- Getuigen - De moeder van de bruid
- 1e gebod - 6 januarij
- 2e gebod - 13 dito
- 3e gebod - 20 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën onverhindert zijn afgelopen, is dit
huwelijk op den 26 van louwmaand voor den gerichte des ambts Hengelo gesolemniseerd en
voltrokken
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.01.1811 - 26 van louwmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Hendrik Arents, j.m. zoon van Arend Hendriksen en Berendina Gotink,
echtelieden, oud 28 jaar, geboren en woonagtig alhier, met
- Bruid - Willemina Masselink, j.d. oud 26 jaar, dochter van wijlen Willem Masselink en
Swaantjen Hast, in der tijd echtelieden, alhier gebooren en woonachtig
- Getuigen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 27 januarij
- 2e gebod - 3 februarij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën zonder verhindering en na behooren
gegaan zijn en daar van bewijs geproduceert was, is dit huwelijk op den 10 van
sprokkelmaand 1811 voordemiddag om twaalf uur voor den gerichte deses ambts
gesolemniseerd en voltrokken
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
26.01.1811 - 26 van louwmaand zijn in ondertrouw opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Jan Willem ter Mul, j.m. zoon van Harmen ter Mul en Aaltjen Windenbarg,
echtelieden, oud 32 jaar, gebooren en woonagtig te Vorden, met
- Bruid - Janna Kleijn Sessink, j.d. oud 28 jaar, dochter van Willemina Reuterink en haaren
vooroverleden man Aalbert Klein Sessink, in der tijd echtelieden, gebooren en woonagtig
alhier
- Getuigen - Wederzijds ouderen
- 1e gebod - 27 januarij
- 2e gebod - 3 februarij
- 3e gebod - 10 dito
- Solemnisatie - Na dat de drie huwelijks proclamatiën zonder verhindering en na behooren,
zo hier als te Vorden, gegaan zijn en daar van bewijs geproduceert was, is dit huwelijk op
den 13 van sprokkelmaand 1811 des agtermidd. om 6 uur voor den gerichte dezes ambts
gesolemniseerd en voltrokken.
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Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
08.02.1811 - Op den 8 van sprokkelm. zijn voor den gerichte van Ruurlo in ondertrouw
opgenomen en aangetekend - Bruidegom - Berend Hillebrand, j.m. zoon van Aaltjen Groot Antink en wijlen Jan
Hillebrand, geboren en woonagtig te Ruurlo, met
- Bruid - Berendjen Esselenbroek, j.d. dochter van Christina Bouwmeijster en wijlen
Antonij Esselenbroek, geweesen ehelieden, gebooren en woonagtig te Ruurlo, onlangs
gewoond hebbende
- 1e gebod - 10 februarij
- 2e gebod - 17 dito
- 3e gebod - 24 dito
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der drie huwelijks proclamatiën attest
afgegeven na Ruurlo.
Compareerde voor L.A. Willinck, richter - Gerigtsluijden Garrit Langeler en Jan Onstenk
00.03.1811 - Op den [dagaanduiding niet vermeld] van maart zijn voor de mairie van Zutphen in
ondertrouw opgenomen
- Bruidegom - Toon Wassink, zoon van Jan Wassink en wijlen Jenneken Sieverink, alhier
gebooren en woonagtig, met
- Bruid - Johanna Aleijda Scheppers, dochter van Theunis Scheppers en Johanna Maria
Diesselweert, geboren en woonachtig te Zutphen
- 1e gebod - 3 maart
- 2e gebod - 10 dito
- 3e gebod - [niet vermeld]
- Solemnisatie - Van den onverhinderden voortgang der twee huwelijks proclamatiën attest
gegeven na Zutphen.
Compareerde voor mr. Ambrosius Steenlack, maire van Hengelo
26.04.1811 - 26 april - Zijn in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Hermanus Velderkamp, jongman oud zeventwintig jaren, wonende onder
Hengelo, zoon van wijlen Zweer Velderkamp en wijlen Maria Weetink
- Bruid - Petronella Wöeltjes, jonge dochter, oud drientwintig jaren, wonende onder
Hengelo, dochter van Albert Woeltjes en Henrica Evers
- Getuigen - Jan Wansink, wonende te Vorden, Thomas de Gier, wonende te Steenderen,
Evert Woeltjes, wonende te Hengelo, Gerrit Woeltjes, wonende te Vorden
- 1e proclamatie - 28 april
- 2e proclamatie - 5 meij
- Solemnisatie - Nadat de beide huwlijks proclamatiën zonder verhindering en na behoren
gegaan zijn en daar van bewijs was geproduceert, is dit huwlijk op den 8 meij 1811 des
nademiddags ten vier uuren te Hengelo gesolemniseert en voltrokken.
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Compareerde voor mr. Ambrosius Steenlack, maire van Hengelo
03.05.1811 - 3 mei - Zijn in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Bernardus Weetink, weduwr. van Jacoba Nierkes, oud 42 jaren, zoon van Jan
Weetink en Henrica Lansink, wonende alhier
- Bruid - Berendina Mekkeveld, weduwe van Jan Keube, oud twee en dertig jaren, dochter
van Jan van Klein Mekkeveld en Anthonia Langhorst, wonende alhier
- Getuigen - Hermanus Mekkeveld, klokkemaker te Vorden, Anthonij Weetink, kleermaker,
Peter Ankersmit, slagter, Jan Derk Oostendorp, smit, allen te Hengelo wonende
- 1e proclamatie - 5 mei
- 2e proclamatie - 12 mei
- Solemnisatie - Nadat de beide huwlijks proclamatiën zonder verhindering en naar behoren
zijn gegaan en daar van bewijs is geproduceert, is dit huwlijk op den 15 mei 1811 des
avonds ten 5 uuren te Hengelo gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor mr. Ambrosius Steenlack, maire van Hengelo
12.05.1811 - 12 mei - Zijn in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Garrit Veltkamp, weduwnaar van Harmina Klein Regelink, oud 48 jaren,
zoon van Berend Veltkamp en Engelina Wentink
- Bruid - Harmanna Meurse, jongedr., oud 32 jaren, dochter van Toon Meurse en Berendina
Eijnmers
- Getuigen - Jan Beumer, Arent Wiecherink, Jan Warnink, Jan Gotink, allen te Hengelo
woonachtig
- 1e proclamatie - 12 meij
- 2e proclamatie - 19 meij
- Solemnisatie - Nadat de beide huwlijks proclamatiën zonder verhindering en naar behoren
zijn gegaan en daar van bewijs is geproduceert, is dit huwlijk op den 22 meij 1811 des
avonds ten 5 uur te Hengelo gesolemniseert en voltrokken.
Compareerde voor mr. Ambrosius Steenlack, maire van Hengelo
17.05.1811 - Zeventien mei - Zijn door de mairie van Steenderen in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Jan Jordens, jongman oud agtentwintig jaren, geboren te Wageningen,
wonende en schoolmeester te Hengelo, zoon van Geurt Jordens en Everdina van Laar
- Bruid - Aaltje Zweers, jongedochter, oud twee en twintig jaren, dochter van wijlen
Bernardus Zweers en Johanna Memelink
- 1e proclamatie - negentien mei
- 2e proclamatie - zes en twintig mei
- Solemnisatie - Van den onverhinderde voortgang der twee huwlijks proclamatiën attest
afgegeven naar Steenderen.
Compareerde voor mr. Ambrosius Steenlack, maire van Hengelo
07.06.1811 - Seven junij - Zijn door de maire van Dieren in ondertrouw opgenomen - Bruidegom - Gerard Bernard Bekking, jongman oud twee en dertig jaren, geboren en
woonagtig te Hengelo, gaarder der onbeschreven middelen, zoon van Dirk Willem Becking
en Aaltje Hagens, wonende te Hengelo
- Bruid - Hermina de Banck, j.d. oud ses en twintig jaren, wonende te Dieren, dochter van
wijlen Jan de Banck en Jannetje Kets
- 1e proclamatie - negen junij
- 2e proclamatie - zestien junij
- Solemnisatie - Van den onverhinderde voortgang en afkondiging der beide huwlijks
proclamatiën attest afgegeven naar Dieren, waar het huwlijk voltrokken is.
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Nadere toelichting
Betreffende de bron:
Het originele register wordt bewaard onder R.B.S. nr. 917 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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