NEEDE - Trouwboek van huwelijkscommissarissen 1796-1803

(R.B.S. 1132)

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

Trouw Boek van Neede.
Begonnen in den jaare 1796
volgens het Reggelement van 't
Plaacaat van den 8 augustus 1795
en daar aan volgende den 12 jan. 1796.
1796
11.03.1796

d. 11 maart - Zien op attest van Zelhem aangeteekent, REINT HENNINK j.m.z. van
wijlen Roelof Hennink, geboortig van Markvelde onder Nede, en HENDRIJ JETTA
COOPS j.d. van Henderik Coops j.z., gebooren en woonagtig te Zelhem, en vertoonde
attest. van Zelhem. Na 3 agter een volgende zondagen proculum. hier voor de
municipaliteid in den egten staad bevestig. Nede, den 29 maart 1796.

19.03.1796

den 19 maart - Sijn alhier wettig in ondertrouw opgenomen ARENT JAN TER RAA
j.m.z. van Jannes Ter Raa en GRIETJEN WANNINKHOFF weduwe van wijlen
Egbert Vruinwink. Beide woonagtig onder Neede. En na drie agter een volgende ‘s
zondagen proculumunatie en vertoont certificaat van den predikant A. Roessingh in den
egten staad bevestig den 17 april 1796.

01.04.1796

den 1 april - Zijn alhier wettig in ondertrouw opgenomen, HARMEN SCHUKKING
j.m.z. van wijlen Jan Schukking op het ERVE HESSELINK. geboortig en woonagtig
in den Noordijk onder Neede, en HENDRIJKA RUWHOFF, jonge dogter van Jan
Ruwhoff, geboortig en woonagtig in Neede. En na drie agter een volgende ’s zondagen
proculumatie en vertoont certificaat van den predikant in den egten staat bevestig den
1st. maij 1796.

02.04.1796

2 april - Zien op attest. van Goor aangetekent, ADOLPH RELLEKER j.m.z. van
wijlen Reint Relleker gebooren en woonagtig in Markvelde onder Neede, en ENGELE
SANTVES weduwe van wijlen Gerrit Nijland, woonagtig in Harke onder Markel. En
na drie agter een volgende zondagen proculumatie, met attest na Markelo vertrokken
om in den egten staat bevestig te worden den 29 april.

09.04.1796

den 9 april - Zijn alhier wettig in ondertrouw opgenomen, BERNADUS TEN
HOOPEN jongman zoon van wijlen Hendrik Ten Hopen, en JANNA ORDELMANS,
jonge dogter van Jan Hendrik Ordelmans, beijde gebooren en woonagtig in Neede, en
na 3 agter een volgende zondagen proculumatie en na vertoont certificaat van den
predikant in den egten staat bevestig den 8 maijus 1796.

10.04.1796

den 10 april - Zien op attest. van Wenterzwijk aangetekent COORD BEKKINK
jongman zoon van wijlen Garrit Bekkink, gebooren en woonagtig onder Neede, en
JENNEKEN GREEVINK jonge dogter van wijlen Jacobus Greevink, gebooren en
woonagtig in Wenterzwijk. En na 3 agter een volgende zondagen proculumatie sijn
alhier in de kerk in den egten staat bevestig den 8 maijus 1796.

10.04.1796

den 10 april - Zien op attest van Borculoo aangeteekent. HENDRIK WENSSINK
jongman zoon van Gosen Wenssink, gebooren en woonagtig in Neede, en JUDITH
MEDDELER, jonge dogter van Gerrit Meddeler, gebooren en woonagtig onder de stad
Borculoo. En na drie agter een volgende zondagen proculumatie, met attest. na Borculo
vertrokken om in den egten staat bevestig te worden den 26 april 1796.
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16.04.1796

den 16 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN KLEIN BUIRINK
jongman zoon van wijlen Arent Klein Buirink, gebooren en woonagtig onder Neede, en
JANNA BENSSINK jonge dogter van wijlen Berent Benssink gebooren en woonagtig
in Neede. En na 3 agter een volgende zondagen proculumatie en na vertoont certificaat
van den predikant in den egten staat bevestig den 8 maijus 1796.

07.05.1796

den 7 maij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN DERK WORMGOOR
jongman zoon van Hendrik Wormgoor , en AALTJEN NIJHUIS jonge dogter van
Arent Nijhuis in Markvelde, beijde gebooren en woonagtig onder Neede. En na 3 agter
een volgende ‘s zondagen proculumatie en vertoont certificaat van den predikant in den
egten staat bevestig den 5 junij 1796.

29.05.1796

den 29 maij - Zien op attest van Geesteren aangeteekent GERRIT HALLERS,
wedunaar van wijlen Geesken ten Elshoff onder Geesteren, en JANNA VOORMAEG
j.d. van wijlen Wille m Voormaeg tans woonagtig in Neede en na 3 agter een volgende
‘s zondagen proculumatie.

11.06.1796

den 11 junij - Zien alhier wettig in ondertrouw op genomen, REINT SLAGHEKKE,
wedunaar van Geertjen Binneveld onder Delden en JANNA TER VLEERHAAR,
jonge dogter van wijlen Lammert Ter Vleerhaar in den Brammello Broeke onder Neede,
na 3 agter een volgende zondagen proculumatie met attest. na Delden vetrokken om in
den egten staat bevestig te worden. Welke geschied is volgens ontvangen certificaat op
den 30 junij te Delden 1796.

25.06.1796

den 25 junij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen, ENGBERT TE PASTE
j.m.z. van wijlen Harmen te Paste en Meggelt Zwalemans in Lochhuisen onder Nede, en
GEERTJEN GROOTHUIS weduwe van wijlen Arent Derk Hungerink in den
Noordijk onder Neede. En na 3 agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont
certificaat van den predikant in den egten staat bevestig den 17 julij 1796.

26.06.1796

den 26 junij - Sien op attest v. Eijbergen aangetekent GARRIT TE LOGGENHORST
jongman zoon van Engbert Te Loggenhorst onder Neede, en FENNEKEN GRIESEN,
jonge dogter van Hendrik Griesen op het Loo onder Eijbergen. Na drie agter een
volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van den preedikant in den egten
staat bevestig den 24 julij.

26.06.1796

den 26 junij - Zien op attest van Diepenheim aangeteekent, TEUNIS KEVELHAM ,
wedunaar van Willemiena ten Have uit Diepenheim, en HARMIENA ROT weduwe
van Garrit Koeslag onder Neede, na drie agter een volgende zondagen proclamatie, met
attest na Diepenheim vertrokken om in den egten staat bevestig worden.

17.07.1796

den 17 julij - Sien op attest van Haarlo aangeteekent JAN HENDRIK ABBINK j.m.z.
van wijlen Egbert Abbink en Anneken Roossink, geboortig van Eexel onder Lochem,
woonagtig in Haarlo, met JANNA NEGBERINK jonge dogter van Harmen Negberink
en Johanna Hungerink uit Lochuisen onder Neede, na 3 agter een volgende zondagen
proclamatie met attest vertrokken na Haarlo om in den egten staat bevestig te worden.

23.07.1796

den 23 julij - Sien alhier wettig in ondertrouw op genomen, ARENT WEGEREEF
jongman zoon van wijlen Arent Wegereef, geboortig onder Delden, tans woonagtig in
Lochuisen onder Neede, en HENDERS WELMERINK jonge dogter van Jan
Welmerink, gebooren en woonagtig onder Neede, en na drie agter een volgende
zondagen proclamatie en vertoont certificaat van den predikant sijn alhier in egten staat
bevestig den 21 aug. 1796.
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19.08.1796

den 19 aug. - Sien alhier wettig in ondertrouw op genomen PIETER BAUVAIS zoon
van wijlen Pieter Pieter Bauvais en Louisse Margerita Canut, eh.luiden geboortig van de
commune Vernants in Vrankerijk en tans corperaal in de 8st. compangie van de 1st.
halve brigade het 2de batalion ligte traepes, en ANNA MARGRITA SMITS jonge
dogter van wijlen Everhardus Smits en Maria Cornelia Daams Ehel, tans woonagtig in
Neede, en na drie agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van
den leeraar B.J. Joghems, Roomsch pastoor aan de Rietmooler kerk in den egten staat
bevestig, den 4 septemb. 1796.

03.09.1796

den 3 sept. - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN HENDRIK GRIJZEN
j.m.z. van Jan Grijzen, geboortig en woonagtig in Neede, en JANNA TE PASTE j.d.
van Willem te Paste, gebooren op 't Loo onder Eijbergen en tans woonagtig in Neede,
en na 3 agter een volgende zondage proclamatie en vertoont certificaat van den
predikant sien alhier in den egten staat bevestig den 25 septemb. 1796.

08.10.1796

den 8 octob. - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen WESSEL KOESLAG,
jongman zoon van wijlen Derk Koeslag, en WILLEMIENA POLLMAN jonge dogter
van wijlen Gerrit Pollman, beijde gebooren en woonagtig in den Noordijk onder Neede,
en na drie agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat sien alhier in
den egten staat bevestigt in de kerke, den 6 november 1796.

08.10.1796

den 8 octob. - Sien op attest van Haxbergen aangeteekent, BEREND VELTHUIJS
jongman zoon van wijlen Jan Velthuijs, Hermiena Leerkes, gebooren in de boerschap
Langelo 't gerigts Haxbergen tans woonagtig in de Broeke onder Neede, met JANNA
HORSTINK wed. van wijlen Hermannus Kuijpers, woonagtig in de boerschap Langelo
gerigts Haxbergen. Na drie agter een volgende zondage proclamatie, met attest
vertrokken na Haxbergen om in den egtenstaat bevestig te worden.
1797

14.01.1797

den 14 januarij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HENDRIJK BONKINK
jongman zoon van Jan Bonkink, met FENNEKEN WENSSINK jonge dogter van
wijlen J. Wenssink, beijde gebooren en woonagtig onder Nede, na 3 agter een volgende
zondagen procl. en vertoont certificaat van den predikant in den egten staat bevestig den
12 februarij 1797.

21.01.1797

den 21 januarij - Zien op attest van Borculo aangeteekent HENDRIK OOSTERKAMP
jongman, woonagtig onder Neede, en TRIENE TER MAAT, weduwe wijlen Jan
Huijskers, onder Borculo, en na drie agter een volgende zondagen proclamatie met
attest na Borculo vertrokken om in den egten staat bevestig te worden.

22.01.1797

den 22 januarij - Zien op attest van Geesteren aangeteekent, GERRIT TEN HOOPEN
wedunaar van wijlen Henders Huirneman in Neede, en HARMIENA TEN HOOPEN
jonge dogter van Gossen Ten Hoopen, gebooren en woonagtig in Geesteren. Na 3 agter
een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van den predikant alhier in
den egten-staat bevestigt den 12 februarij 1797.

04.02.1797

den 4 februarij - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JANNES DAMBRINK
jongman zoon van Jannes Dambrink, gebooren onder Goor, thans woonagtig in
Markvelde onder Neede, en ELSKE PASTMANS jonge dogter van Berent Pastmans,
gebooren onder Eijbergen thans woonagtig in Markvelde onder Neede. En na 3 agter
een volgende zondagen proclamatie met attest na Eijbergen vertrokken om in den egten
staat bevestig te worden. Welke geschied is volgens ontfang. certificaat van den
predikant te Eijbergen den 19 febr. 1797.
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25.02.1797

den 25 februarij - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN NIJLAND
wedunaar van wijlen Geertjen Kunneman woonagtig onder Geesteren en
WILLEMIENA GROOTHORNTE jonge dogter van wijlen Harmen Groothornte en
Geertjen Huirneman onder Neede. En na 3 agter een volgende zondagen proclamatie
met attest na Geesteren vertrokken om in den e.staat bevestig te worden welke geschied
is den 26 maart 1797 volgens vertoont certificaat.

08.04.1797

den 8 april - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HENDRIK TEN ELSHOFF
j.m.z. van wijlen Jan ten Elshoff geboortig onder Neede, en GEESKEN BROUWERS
j.dogter van wijlen Arent Brouwers, gebooren en woonagtig beijde in Neede, en na 3
agter een volgende zondagen proclamatie en na vertoont certificaat van den predikant,
alhier in den e.staat bevestigt den 30 april 1797.

14.04.1797

den 14 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen, ALDERT HASSELAAR
jongman zoon van wijlen W.J. Hasselaar en Emmitje Pieters, geboortig en thans
woonagtig te Amsterdam, en BERENDINA OLTHAAR jonge dogter van wijlen
Hendrik Olthaar, gebooren en woonagtig in Neede. Na 3 agter een volgende zondagen
proclamatie en vertoont certificaat van den predikant alhier in den egten staat bevestig
den 21 maijus 1797.

23.04.1797

23 april - Zien op attest van Geesteren aangetekent DERK GIEGINGK jongman zoon
van wijlen Jan Giegingk, gebooren en woonagtig onder Geesteren, en HENDERS
KUIPERS wed. van wijlen Henderik Wensink in den Noordijk onder Neede, en na 3
agter een volgende zondagen proclamatie met attest na Geesteren vertrokken om in den
e.staat bevestig te worden.

06.05.1797

den 6 maijus - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN WILDERINK,
wedunaar van wijlen Hendrika Vinken, thans woonagtig onder Geesteren, en JANNA
TER MEER, weduwe van wijlen Hendrik Markerink in den Noordijk onder Neede. En
na 3 agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van den predikant
alhier in den egten staat bevestigt den 4 junij 1797.

14.05.1797

den 14 maijus - Zien op attest van de boerschap Langen onder 't Scholtampt Lochem
aangetekent, HENDRIK ORDELMANS jongman zoon van wijlen Jan Ordelmans,
gebooren in den Noordijk onder Neede en thans woonagtig in Markvelde, en
AALTJEN BRUNTINK j.d. van Jan Bruntink, geboren in Langen onder Lochem, en
na 3 agter een volgende zondagen proclamatie met attest na Lochem vertrokken om in
den egten staat bevestig te worden.

20.05.1797

den 20 maijus - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HENDRIK TER
HORST jongman zoon van Berent ter Horst, gebooren & woonagtig in Rekken, en
JENNEKEN KEIJSERS jonge dogter van Hendrik Keijsers, gebooren en woonagtig
in Lochuijsen onder Neede, en na 3 agter een volgende zondagen proclamatie met attest
vertrokken na Rekken om in den egten staat bevestig te worden welke geschied is op
den 18 junij, volg. vertoont certificaat.

20.05.1797

den 20 maij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN TEN DAMME
jongman zoon van wijlen Hendrik ten Damme & BERENDIENA NIJENKAMP jonge
dogter van Hendrik Nijenkamp, beijde gebooren & woonagtig in den Noordijk onder
Neede, en na drie agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van
den predikant alhier in den egten staat bevestig den 18 junij 1797.
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10.08.1798

den 10 august. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT EGGINK
jongm. zoon van Harmen Eggink, out 27 jaar, geboortig & woonagtig onder Neede &
MARIJA LANKHEET j.dogter van wijlen Roeloff Lankheet, out 33 jaar, geboortig &
woonagtig onder Haxsbergen & na 3 drie agter een volg. zond. proclam., 1st. den 5, 2d.
den 12, 3d. den 19 aug. 1798, door vert. certificaat van d. Roomse pastoor aan d.
Rietmoole in d. e.staat bevestigt den 29 augustus.

08.09.1798

den 8 september - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT TEN
HOOPEN j.zoon van Jan ten Hoopen, out 36 jaren, & TRIENTJEN EEFTINK
j.dogter van wijlen Jan Eeftink, out 33 jaar, beijde geboortig & woonagtig in Neede &
na drie zond. proclam. d. eerste den 9de, 2den 16 dito, 3d. den 23 sept. alhier in d. kerk
in d. egten staat bevestigt 30 sept. 1798.

29.09.1798

den 29 sept. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen ALOFF KUIJPERS zoon
van Arend Kuijpers & weduwenaar van wijlen Gerritjen Dieperink, out 32 jaren, en
HENDERS STOKKERS jonge dogter van wijlen Harmen Stokkers, out 24 jaaren,
beijde geboortig & woonagtig alhier onder Neede, na 3 onverhinderde huwl.
proclamaatsijen, 1st. 30 sept., 2d. 7 octob., 3d. den 14 dito in d. egten staat bevestigt op
zondag d. 28 octob. 1798.

13.10.1798

den 13 octob. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HERMANUS
TEMMINK j.zoon van Arnoldus Temmink, out 23 jaren, & LIJSABETH VELDINK
j.dogter van wijlen Jan Veldink, out 23 jaar, beijde geboortig & woonagtig in d.
boerschap Lochuijsen onder Neede, na 3 agter een volg. huwl. proclam. 1st. 14 octob.,
2d. 21 dito, 3d. 28 octob. 1798 in den e.staat bevestigt door d. Roomse pastoor an d.
Rietmoole den 31 october 1798.

22.06.1797

den 22 junij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN NIJHOFF jongman
zoon van wijlen Jan Nijhoff, gebooren & woonagtig onder Neede, en JENNEKEN TE
BIEZEBEEK, jonge dogter van wijlen Arent te Biezebeek, gebooren & woonagtig
onder Eijbergen. En na 3 agter een volgende zondagen procl. en vertoont certificaat van
den predik. alhier in den egten staat bevestigt den 23 julij 1797.

24.06.1797

den 24 junij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen TONE BROSHUIS,
wedunaar van wijlen Gerritdina Naatselaar, en AALTJEN BENNINK jonge dogter van
wijlen Gerrit Bennink, beijde woonagtig in den Noordijk onder Neede, en na drie agter
een volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat van den predikant alhier in
den egten staat bevestig den 23 julij 1797.

15.07.1797

den 15 julij - Sien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT BRAS, wedunaar
van wijlen Aaltjen te Velthuijs , en HENDRIKA NIJLAND jonge dogter van wijlen
Teunis Nijland, geboortig onder Goor, maar thans beijde woonagtig in Markvelde onder
Neede, en na drie agter een volgende zondagen proclam. en vertoont certificaat van den
predikant alhier in den e.staat bevestigt den 6 august. 1797.

12.08.1797

den 12 august. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HARMEN TEN
ELSHOFF jongman zoon van wijlen Jan ten Elshoff, en HENDERS TE HOONTE
jonge dogter van wijlen Jan te Hoonte, beijde gebooren & woonagtig in den Noordijk
onder Neede, en na drie agter een volgende zondagen proclam. en vertoont certificaat
van den predikant alhier in den e.staat bevestigt den 10 september 1797.
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12.08.1797

den 12 august. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen ARENT WEEGEREEF
wedunaar van wijlen Henders Welmerink, en CATHRINA PAALMAN jonge dogter
van Arent Paalman, beijde woonagtig onder Neede. En na drie agter een volgende
zondagen procl. en vertoont certificaat van den predik. alhier in den egt.staat bevestigt
den 10 septemb. 1797.

24.08.1797

den 24 aug. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN ESSINK jongman
zoon van wijlen Jannes Essink, gebooren & woonagtig in den Brammelo Broeke onder
Neede, en HARMIENA TER BRAAK jonge dogter van wijlen Hendrik ter Braak,
gebooren & woonagtig onder 't gerigte van Haxbergen, en na drie agter een volgende
zondagen procl. en vertoont certificaat van den pastoor B.J. Joghems in de Rietmooler
kerk den 14 sept. in den ....

01.09.1797

den 1ste septemb. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN KLEINHASEBROEK jongman zoon van Gerrit Klein-Hasebroek, gebooren en woonagtig in
Haarlo, en AALTJEN TE VAARWARK jonge dogter van wijlen Arent Te Vaarwark,
gebooren & woonagtig onder Neede. En na 3 agter een volgende zondag procl. met
attest vertrokken om te Eijberg. in den e.st. bevestig worden. Welke is geschied op den
1st. oct.

02.09.1797

den 2 septemb. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen MARTEN KEIJZERS
jongman zoon van Hendrik Keijzers, gebooren en woonagtig in Lochuijsen onder
Neede, en JANNA STOKKERS, weduwe van wijlen Embert te Goorhuijs, woonagtig
in den Noordijk onder Neede, en na drie agter een volgende zondagen procl. en vertoont
certificaat van den predikant alhier in den egt.staat bevestigt den 1st. octob. 1797.

16.09.1797

den 16 septembr. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen BERENT TE
COLSTEDE wedunaar van wijlen Henders Lunssink, woonagtig onder Neede, en
HENDRINA VENNEBEKKE jonge dogter van wijlen Gerrit Vennebekke, woonagtig
onder Diepenheim. Na drie agter een volgende zondagen procl. en vertoont attest van
den predikant alhier in den e.staat bevestigt den 15 october.

23.09.1797

den 23 sept. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT KLEIN
MARKERINK jongman zoon van wijlen Gerrit Kle in Markerink, en HENDRIKA
RUWHOFF jonge dogter van Derk Ruwhoff, beijde gebooren & woonagtig in bij
Neede. En na 3 agter een volgende zondagen procl. en vertoont certificaat van den
predikant alhier in den egten staat bevestig den 22 octob. 1797.

12.10.1797

den 12 octob. - Op attest van Haarlo aangeteekent ARENT OLTHAAR jongman zoon
van wijlen Jan Olthaar & Catrina Geerdink, geboortig en woonagtig in Lochuijsen
onder Neede, en CATRINA VELDINK jonge dogter van wijlen Jan Hendrik Veldink
& Harmiena Geerdink, geboortig & woonagtig in Haarlo, en na 3 agter een volgende
zondagen procl. en vertoont certificaat van den predikant alhier in den e.staat bevestig
den 12 nov. 1797.

25.11.1797

den 25 novembr. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen EMBERT
STOKKERS wedunaar van wijlen Jenneken Leppink, en VENNEKEN
GROOTHORNTE jonge dogter van wijlen Harmen Groothornte, beijde gebooren &
woonagtig onder Neede, en na drie agter een volgende zondage proclamatie en vertoont
certificaat van den predikant alhier in den egt.staat bevestig den 17 december 1797.
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17.12.1797

den 17 decembr. - Zien op attest van Geesteren aangetekent WILLEM TE
VAARWARK jongman zoon van wijlen Arend te Vaarwark, gebooren & woonagtig
onder Neede, en GARITJEN OVERDIJKKING weduwe van wijlen Gerrit Jan
Steelkamp in de buirschap Heur onder Geesteren, en na drie agter een volgende
zondagen procl. met attest na Geesteren vertrokken om in den egten staat bevestig te
worden.

22.12.1797

den 22 decb - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JANNES BROSHUIJS
jongman zoon van wijlen Jan Broshuijs , gebooren & woonagtig onder Neede, en
VENNE MARIA TE STROETE jonge dogter van wijlen Harmen te Stroete, gebooren
& woonagtig onder Vreeden, en na drie agter een volgende zondage procl. en vertoont
certificaat van den pastoor B.J. Joghems in de kerk genaamt de Rietmoole in den e.staat
.... 1798.
1798

08.02.1798

den 8 febru. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HARMEN MARKERINK
jongman zoon van Derk Markerink, en GRIETJEN TEN DAMME jonge dogter van
wijlen Gerrit ten Damme, beijde gebooren en woonagtig onder Neede, en na 3 agter een
volgende zondagen procl. en vertoont certificaat alhier in de kerk van Neede in den
e.staat bevestig den 11 maart 1798.

09.02.1798

den 9 febru. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HERMANUS LEUSSINK
jongman zoon van Lammert Leussink, en GESIENA GROOTHOONTE jonge dogter
van Hendrik Groothoonte, beijde gebooren & woonagtig onder Neede, en na 3 agter een
volgende zondagen proclamatie en vertoont certificaat alhier in de kerk van Neede in
den e.staat bevestig den 4 maart 1798.

03.03.1798

den 3 maart - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen CHRISTIAAN
GROOTHORNTE jongman zoon van wijlen Harmen Groothornte , en JANNA
LEUSSINK jonge dogter van wijlen Jan Leussink uit Markvelde, beide geboortig en
woonagtig onder Neede, en na 3 agter een volgende zondagen proclamatie en vertoont
certificaat alhier in de kerk van Neede den 1st. april 1798 in den e.staat bevestig.

31.03.1798

den 31 maart - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen ALBERT SWEERINK
jongman zoon van Hendrik Sweerink, geboortig en woonagtig onder Neede, en
MARIA KLEINE BRASKAMP weduwe van wijlen Wessel Koeslag, woonagtig in
Neede, en na 3 agter een volgende zondagen procl. en vertoon certificaat van den
predik. alhier in de kerk in den e.staat bevestig den 22 april 1798.

14.04.1798

den 14 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen SAMUEL SANDER
jongman zoon van wijlen Sander Samuel, geboortig uit Stusholt, maar thans woonagtig
in Neede, en JUDA HEIJMANS weduwe van wijlen Levij Filip, woonagtig in Neede,
& na drie agter een volgende zondagen proclamatie & vertoont certificaat van den
Joodschen Raboenij. in den egt.staat bevestig den 4 maaijus 1798 alhier te Neede.

20.04.1798

den 20 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen FILIP SIMON wedunaar
van wijlen Rachel Isack, woonagtig in Neede, en BERENDIENA JOSEFF jonge
dogter van wijlen Joseff Zachargus, geboortig & thans woonagtig te Eijbergen, en na
drie agter een volgende huwelijks proclamatie alhier den 4 maaij 1798 in den egten staat
bevestig volgens vertoont certificaat van den Joodschen Raboenij. te Neede.
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15.04.1798

den 15 april - Zien op attest van Diepenheim aangeteekent HENDRIK TEN DAMME
jongman zoon van wijlen Gerrit Ten Damme en Henders te Boerman, geboortig onder
Neede, en WILLEMIENA NIJLAND wed. van wijlen Jan Frederik Hietland,
woonagtig onder Diepenheim. Na 3 agter een volgende zondagen proclamatie met attest
na Diepenheim vertrokken om in den egten staat bevestig te worden.

20.04.1798

den 20 dito - Zijn alhier wettig in ondertrouw opgenomen ALBERT TER BRAAK
j.m.z. van wijlen Jan ter Braak, en HENDERS IN TRAA jonge dogter van Gerrit In
Traa, Beide gebooren & woonagtig in Neede & na 3 agter een volgende zondagen
huwelijks proclamatie en na vertoont certificaat alhier in de kerk te Neede in den
egt.staat bevestig den 13 meij 1798.

05.05.1798

den 5 meijus - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen EGBERT STOKKERS
jongman zoon van wijlen Egbert Stokkers, geboortig in den Noordijk onder 't districht
van Neede, en HARMIENA HUIJSKERS weduwe van wijlen Esken Hilverink, beijde
woonagtig onder Neede & na drie agter een volgende zondagen huwelijks proclamatie
& vertoont certificaat alhier in de kerk te Neede den 28 maaijus in egt. staat bevestig.

19.05.1798

den 19 meij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen FILIPPUS NIJLAND
jongman zoon van wijlen Berend Nijland, geboortig onder Eijbergen en thans
woonagtig onder Neede, en HENDERS LUIJSSINK jonge dogter van Hendrik
Luijssink geboortig & woonagtig in den Noordijk onder Neede & na 3 agter een
volgende zondagen, huwelijks proclamatie volgens ontfangen relaas van den boode en
dat wel op den zondag den 20 meij en 27 dito en den 3 junij 1798, de huwelijks
bevestig. is geschied, volgens vertoont certificaat in de kerk te Neede den 10 junij 1798.

24.05.1798

den 24 maaijus - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HENDRIK HAGENS
jongman zoon van Berent Hagens, geboortig en woonagtig in Geesteren, en JANNA
TE LOGGENHORST jonge dogter van Engbert te Loggenhorst, geboortig en
woonagtig in de buurschap Hoonte onder Neede & na 3 agter een volgende zondagen
proclamatie en dat wel de 1st. den 27 maij, de 2de den 3 junij en de 3de den 10 junij
1798 & na drie zondagen agter een volgende proclamaatsien met attest na Geesteren
vertrokken om aldaar in den e.staat bevestigt te worden welke geschiet is volg.
ontfangen certiefic. van d. predikant van Geesteren op den 24 junij 1798.

16.06.1798

den 16 junij - Zien alhier wettig in ondertrou opgenoomen EGBERT SCHOPPERS
zoon van wijlen Gerrit Schoppers, tans weduwenaar van wijlen Stientjen Wunnekers,
dogter van wijlen Hk. Wunnekers, geboortig onder Markeloo tans woonagtig onder
Gelselaar, out 36 jaren, en DERKJEN HUNINK dogter van wijlen Berent Hunink, tans
wed. van wijlen Jan Geukes, out 40 jr., geb. & woonagtig in Neede & na drie agter een
volgende zondaagen huwlijks proclam. volg. ontfangen relaas der boode het eerste d. 17
junij, 2d. 24 dito, 3d. den 1 julij, in den egten staat bevestigt.

00.06.1798

den .. junij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN HUNINK jongman
soon van wijlen Berend Hunink, out 41 jaar, & GRIETJEN HOLLERS dogter van
wijlen Jan Hollers, out 43 jaaren, weduwe van wijlen Berend Wunnekers, beijde
geboortig en woonagtig in Neede & na drie agter een volgende kerkelijke
proclamaatsijen in den egten staat bevestigt, 1st. proclam. den 1 julij, 2de. den 8 dito,
3d. den 15 julij 1798, in d. egten staat bevestigt den 22 julij alhier in d. kerk te Neede.
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03.08.1798

den 3 august. - Zien op attest van Aalten aangeteekent MEIJER ISACK weduwnaar
van wijlen Hendrieka Jacobs, woonagtig in Nede, & BRANTJEN MOZES jonge
dogter van wijlen Mozes Isack, geboren & woonagtig in Aalten & na drie agter een
volgende proclamaatsien d. eers. op d. 5, 2d. d. 12, 3d. den 19 augustus 1798, door
vertoont certieficaat van d. Joodsen Rabbij in den e.staat bevestigt.

20.10.1798

den 20 octob. - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen EGBERT BECKKINK
j.zoon van wijlen Gerrit Beckkink, geboortig & woonagtig onder Neede, out 22 jaar, &
HENDRIECA TEN BOS weduw. van wijlen Frerik Bennink, geboortig onder
Markeloo ook tans woonagtig onder Neede, out 35 jaaren, na 3 huwl. proclam. 1st. 21
octob., 2de 28 dito, 3 den 4 nov. in den e.staad bevestigt op zondag 18 nov. 1798.

31.10.1798

den 31 octob. - Zien alhier wettig in ondertrou opgenoomen HEND. BOONK j.zoon
van wijlen Gerrit Boonk, out 23 jaar, & HENDERS TE BRINKHOFF j.dogter van
Arend te Brinkhoff, out 24 jaaren, beijde geboortig & woonagtig in d. boerschap
Noordijk onder Neede, na 3 drie huwl. proclamaatsijn 1 den 4 nov., 2de den 11 dito, 3de
den 18 dito in d. egten staad bevestigt op zondag den 2 decemb. 1798.

03.11.1798

den 3 november - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen GERRIT HENSEN
j.zoon van wijlen Hendrik Hensen, out 32 jaaren, geboortig in Lochem, tans woonagtig
in Nede, en HENDRIECA AVINK jong. dogter van Hendrik Avink, out 27 jaar,
geboortig en woonagtig in Nede & na 3 voorafgaande huwl. proclam. op den 4 nov.,
2de den 11 dito, 3d. den 18 dito in den egten staat bevestigt op zondag den 2 decemb.
1798.

22.11.1798

den 22 nov. - Zien op attest van Eijbergen aangeteekent JACOB ARDESCH j.zoon
van Peeter Ardesch & wijlen Marija Elijsabeth Resoir, gebooren in 's Hage tans
woonagtig in Neede, met GEERTRUIJ BLANKVOORT j.dogter van Jan Blankvoort
en Aaltjen Blankvoort, gebooren & wonende in Eijbergen, en na drie agter een volg.
huw. proclam. d. 1st. op d. 25 nov. 1798, 2d. den 2 decemb., 3de den 9 dito, 1798.

01.12.1798

den 1 decemb. - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen JAN HARMEN TEN
BERG j.zoon van wijlen Engbert ten Berg & Fenneken Simons , geboortig & woonagtig
in Rekken, out 31 jaren, en EVA TE RAA j.dogter van Jannes Te Raa & Gesiena
Cuijpers, out 27 jaaren, geboortig & woonagtig onder Neede, na drie agter een volgende
huwl. proclam., d. eerste den 2 dec., d. tweede den 9 dito, d. derde den 16 decemb.
1798, in den huwlijken staad bevestigt op den 23 december 1798 te Rekken volg. ontf.
certieficaat.

15.12.1798

den 15 december - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN HENDRIK
HESSELINK j.zoon van wijlen Arend Hesselink, out 42 jaaren, en HENDERS
COOLDEWEEIJ j.dogter van wijlen Berend Cooldeweeij, out 32 jaaren, beijde
geboortig & tans woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede & na drie agter een
volg. huw. proclam. eerste 16 decemb., 2d. den 23 dito, 3d. den 23 dito 1798, in den
egten staat bevestigt op zondag 30 december 1798.

28.12.1798

den 28 desember - Zien op attest van Borculoo aangetekend HENDRIK HUSKES
j.zoon van wijlen Jannes Huskes, geboortig & woonagtig in Neede, out 36 jaaren, en
GEESJEN LUCAS wed. van wijlen Berend Hendriksen, gebooren & woonagtig te
Borculoo, out 40 jaaren & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste op den 30
december 1798, 2d. den 6 jan. 1799, d. derde den 13 jan. 1799, in den egten staat
bevestigt op zondag den 20 januar. 1799.
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1799
23.02.1799

den 23 feberwarij - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen REIJNT BECKKINK
j.zoon van wijlen Gerrit Beckkink, out 26 jaar, en GEERTRUIT WENSSINK j.dogter
van wijlen Teunis Wenssink, out 31 jaaren, beijde geboortig en woonagtig onder Neede
& na drie agtereen volgende huwl. proclamaatsien d.eerste op den 24 febr., d. 2d. op
den 3 maart, d. 3d. op 10 maart 1799, in den egten staat bevestigt op zondag den 17
maart 1799.

06.04.1799

den 6 april - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen GERADUS HAVERCATE
j.zoon van Jan Havercate (overleeden), out 28 jaar, gebooren & woonagtig onder
Endscheijde, en JOHANNA SCHUCKKINK j.dogter van wijlen Jan Schuckkink, out
21 jaren, gebooren & woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huw. proclam.
d. eerste 7, d. 2d. den 14, d. 3d. den 21 april 1799, in den egten staat bevest. Tot
Endsheijde op zondag 28 april 1799.

13.04.1799

den 13 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen TEUNIS MARKERINK
j.zoon van wijlen Arent Markerink, out 36 jaaren, gebooren en woonagtig onder Neede,
en JANNA LUSENKAMP j.dogter van Berend Leusenkamp, out 25 jaren, gebooren &
woonagtig onder Neede, na 3 agter een volg. huwl. procl. d. 1st. 14 april, 2d. den 21, 3d.
den 28 april 1799, op den 5 maij in d. egt.staat bevest.

04.05.1799

den 4 maij - Zien alhier wettig ondertrou opgenomen ANTONIJ OLMINKHOF j.zoon
van Berend Olminkhoff, out 36 jaren, geboortig & woonagtig onder Neede &
FENNEKEN WANSSINK j.dogter van Harmannus Wanssink, out 33 jaren, gebooren
& woonagtig te Rekken, na 3 agter een volgende huwl. proclam. op den 5, 12 en 15
maij in den huwl. staat bevestigt aan d. Rietmolen op donderd. 22 maij 1799.

13.04.1799

den 13 april - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen HENDRIK TE HOONTE
j.zoon van wijlen Gerrit te Hoonte, out 30 jaren, en JANNA INTRAA j.dogter van
wijlen Berend Intraa, out 25 jaren, beijde gebooren & woonagtig in Neede, na drie agter
een volg. huwl. proclam. d. eerste d. 14den, 2d. den 21ste, 3d. den 28ste april, in d.
egten staat bevestigt op zondag 5 maij 1799.

13.04.1799

den 13 april - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen JAN TE VELTHUIJS
j.zoon van wijlen Jan te Velthuijs, out 33 jaren, en GRIETJEN TEN DAMME dogter
van wijlen Gerrit ten Damme, 38 jaren, & weduwe van wijlen Harmen Markerink,
beijde gebooren en woonagtig onder Neede, na drie agter een volg. huwl. proclam.
eerste d. 14, 2d. den 21ste, 3d. den 28 april. In d. egten staat bevestigt den 5 maij 1799.

11.05.1799

den 11 maij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen CLAAS BROEKHUIJS
j.zn. van Jannes Broekhuijs , out 30 jaren, gebooren & woonagtig onder Neede, en
JANNA ELLENB ROEK j.d. van Hendrik Ellenbroek, out 31 jaren, gebooren &
woonagtig onder Haxksbergen & na 3 agter een volg. huwl. procl. in den egten staat
bevestigt in d. Rooms kerk, den eerste proclam. 12 maij, 2den 19 dito, 3d. 26 dito 1799,
getrout aan d. Rietmole den 29 maij 1799.

18.05.1799

den 18 maij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT JAN
BRUTVELT j.zoon van wijlen Gerrit Brutvelt , out 41 jaar, gebooren en woonagtig
onder Eijbergen & GESIENA FLORIEN j.dogter van wijlen Berend Florien, out 39
jaren, gebooren & woonagtig in Loghuijsen onder Neede & na drie huwl. proclam. de
eerste den 19de, 2de den 26 maij, 3de den 2 junij 1799, in den egten staat bevestigt op
zondag 16 junij 1799.
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25.05.1799

den 25 maij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen ALBERTUS TE
NIJWENHUIJS j.zoon van wijlen Jan te Nijwenhuijs , gebooren en woonagtig in
Neede, out 33 jaren & MARIJA NIJHUIJS j.dogter van Jannes Nijhuis, gebooren
onder Borne tans woonagtig onder Neede, out 32 jaaren & verder na 3 agter een
volgende huwl. proclam. in den egten staat bevestigt eerst. proclam. d. 26 maij, 2d. den
2 junij, 3de den 9 dito 1799, aan d. Rietmoole.

01.06.1799

den 1 junij - Zien alhier wettig in ondertrou opgenomen HENDRIK JAN STIKKERS
weduwnaar van wijlen Megtelt Coeslag woonagtig in Neede, out 48 jaaren, &
HARMIENA ZWEERINK j.dogter van Hend. Zweerink, gebooren & woonagtig
onder Neede, out 23 jaaren, & na drie agter een huw. proclamaatsien d. 1st. op den 2
junij, 3d. 9 dito, 4d. den 16 junij, in d. egten staat bevestigt alhier te Neede op zond. 23
junij 1799.

06.07.1799

den 6 julij - Zijn op ontf. attest van Eijbergen aangetekend ENGBERT COESLAG
zoon van wijlen Jannes Coeslag, gebooren & woonagtig in Neede, & ALEIJDA
VUNDERINK dogter van Derk Vunderink, gebooren & woonagtig in Eijbergen, na 3
agter een volg. huwl. proclam. 1st. 7 julij, 2d. 14 dito, 3d. 21 julij 1799, in den egten
staat bevestigt te Eijbergen.

26.07.1799

den 26 julij - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenomen EGBERT TER
HAAR weduwenaar van wijlen Jenneken ten Spenke, gebooren & woonagtig onder
Geesteren, out 35 jaren, & GEERTJEN MARKERINK j.dogter van wijlen Gerrit
Markerink, out 25 jaren, gebooren & woonagtig in d. Noordijk onder Neede, & na drie
agter een volg. huw. proclam. 1 op 28 julij, 2 op 4 aug., 3d. op 11 aug. 1799, in den
egten staat bevestigt te Geesteren.

27.07.1799

den 27 julij - Zien alhier wettig in d. ondertrou opgenomen GEERT HAGENS
weduwnaar van wijlen Hendriena Hilverink, geboren onder Geesteren tans woonagtig
onder Neede, out 45 jaaren, en AALTJEN COLDEWEIJ wed. van wijlen Gerrit
Wenssink, gebooren & woonagtig onder Neede, out 42 jaaren, & na drie agter een volg.
huwl. procl. d. eerste de 28 julij, 2d. 4 aug., 3d. 11 aug. 1799. In d. egten staat bevestigt
op zondag d. 25 aug. 1799.

20.08.1799

den 20 aug. - Zien alhier op ontfangen attest van Aalten aangetekend den jongman
MOSES JACOB , zoon van wijlen Jacob Abrahams, gebooren te Loonsteijn, en LEIJA
MOSES dogter van Moses Meijer, gebooren te Delden tans woonagtig te Neede, na
drie agter een volg. huwl. proclam. in d. egten staat bevestigt door d. Joodsen Rabbij.

28.09.1799

den 28 sept. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT HORSMAN
j.zoon van wijlen Gerrit Horsman, out 29 jaren, geboren onder Geesteren, tans
woonagtig onder Neede, en TEUNE SNELLINK wed. van wijlen Gerrit Weustemaat,
out 40 jaren, woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste
d. 29 sept., 2d. den 6 october, 3d. den 13 octob. 1799, in den egten staat bevestigt op
zondag 20 october 1799.

04.10.1799

den 4 octob. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. saken G. Ten Cate, B.
Te Lohuijs , J.W. Olthaar, wettig in ondertrou opgenomen TIELEMAN TEN CATE
weduwnaar van wijlen Anna Jacoba Roelvink, gebooren en woonagtig in Neede, out 33
jaren, en BERNARDIENA JOHANNA GROLL j.dogter van wijlen Lucas Groll,
gebooren te Doesburg, tans woonagtig te Neede, out circa 25 jaaren, en na drie agter een
volg, huwl. proclamaatsijen d. eerste op d. 6, 2d. op d. 13, 3d. op d. 20 octob., in d.
egten staat bevestigt op zondag d. 3 november 1799.
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19.10.1799

den 19 octob. - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen WAANDER
TIESELINK j.zoon van Jan Tieselink, out 33 jaren, gebooren & woonagtig in
Brammeloo onder Neede, en ROELOFJEN ASSINK jonge dogter van wijlen Roelof
Assink, out 24 jaren, geboren onder Haxksbergen tans woonagtig op LEUNEKER in
Brammelo onder Neede & na drie agter een volgende huwl. proclam. d. eerste op den
20, tweede op 27 octob., d. derde op den 3 nov. 1799. In d. egten staat bevestigt aan d.
Rietmole op 7 november.

25.10.1799

den 25 october - Zien alhier voor comiss. van huwl. zaken wettig in ondertrouw
opgenomen ANTONIJ BRINK j.zoon van Teunis Brink, out circa 30 jaren, gebooren
onder Laren tans woonagtig op WUNNEKINK onder Neede, & JANNA
KLEIJSMAN jonge dogter van wijlen Hendriecus Kleijsman, out 30 jaren, gebooren in
Langelo als ook tans woonagtig onder Haxksbergen, en na drie agter een volg. huwl.
procl. d. eerste op den 27 octob., d. tweede op den derden & derde op d. 10 nov. 1799,
in den egten staat bevestigt aan d. Rietmole op d. 14 novemb.

08.11.1799

den 8 november - Zien alhier voor comisar. van huwl. saken wettig in ondertrouw
opgenoomen HARMEN HONDELINK j.zoon van wijlen Hend. Hondelink, out 31
jaren, en ENGELE LARINK j.dogter van Hendrik Larink, out 30 jaaren, beijde
gebooren & woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste
op d. 10 nov., 2de 17 dito, 3de 24 dito, in den egten staat bevestigt op zondag den 1
decemb. 1799.

09.11.1799

den 9 novemb. - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen BATTES
LAMMERDINK j.zoon van wijlen Jan Lammerdink, out 30 jaren, gebooren onder
Delden tans woonagtig onder Neede, & JENNEKEN DE WITTE j.dogter van Jannes
d. Witte geboren en woonagtig onder Neede in Bramelo, out 30 jaren, & na drie agter
een volg. huwl. proclam. 1ste. d. 10 nov., 2d. d. 17 dito, 3d. d. 24 dito 1799. In den
egten staat bevestigt aan d. Rietmoole den 28 nov. 1799.

14.11.1799

den 14 november - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenomen HENDRIK D.
WITTE j.zoon van Jannes d. Witte, out 34 jaren, gebooren & woonagtig in Brammeloo
onder Neede, & AALTJEN VEULKERINK j.dogter van Antoon Veulkerink,
gebooren & woonagtig te Ammeloo in 't carspel Vreeden, out 35 jaaren, en na drie agter
een volg. huwl. proclam. d. eerste den 17 nov., 2d. den 24 dito, 3d. den 1 decemb. 1799.
In den egten staat bevestigt aan d. Rietmole op den 5 dec. 1799.

28.11.1799

den 28ste november - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. saken wettig in
ondertrou opgenomen AREND HEIJNEMAN j.zoon van Arend Heijneman, out circa
30 jaren, gebooren & woonagtig in d. Noordijk onder Neede, & DINA OTTENHOFF
j.dogter van Jan Ottenhoff, out circa 20 jaren, gebooren in Markvelt onder Neede, tans
woonagtig onder Delden & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. 1ste den 1sten, 2d.
den 8ste, 3d. den 15 december 1799, in den egten staat bevestigt op den 5 januarij 1800.

30.11.1799

den 30 november - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenoomen GERRIT TE
VAARWARK j.zoon van wijlen Berent te Vaarwark, out 30 jaren, en GEERTJEN TE
COLSTEEDE j.dogter van Berend te Colsteede, out 28 jaaren, beijde gebooren &
woonagtig in den Ruwenhoff onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam. d.
1ste den 1ste, 2d. den 8sten, 3d. den 15 dec., in d. egten staat bevestigt op zondag den
22 decemb. te Nede in d. kerk.
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den 14 december - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenomen JAN TER
BRAAK j.zoon van wijlen Berend ter Braak, out 36 jaar, en AALTJEN TE BRAAK
j.dogter van Hend. ter Braak, out 37 jaren, beijde gebooren & woonagtig in Neede, en
na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste 15 dec. 1799, 2de den 22 dito, 3d. den
29 dito, in den egten staat bevestigt te Neede in d. kerk op zondag den 12 januar. 1800.
1800

28.01.1800

den 28 jan. - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GRADUS UBBINK
j.zoon van wijlen Berend Ubbink & Harmiena ter Stroete , out 47 jaaren, geboortig
onder Wenterswijk tans bruijdegom woonagtig in Beltrum, & JANNA ASSINK
j.dogter van wijlen Roeloff Assink & Jenneken ten Breetler, out 27 jaaren, gebooren
onder Haxksbergen tans woonagtig onder Neede, na drie agter een volg. huwl. proclam.
op den 2den, 9den, 16de februarij 1800, in den huwl. staat bevestigt aan d. Rietmoole
op den 13 maart

08.02.1800

den 8 feb. - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenoomen HENDRIK
BENNINK j.zoon van wijlen Gerrit Bennink & Catriena Rutgerink, out 29 jaaren, &
GETRUIJT OLTHOFF j.dogter van wijlen Harmannus Olthoff & Harmiena Vruwink,
out 29 jaaren, beijde gebooren & woonagtig in den Noordijk onder Neede & na drie
agter een v. huwl. proclam. eerste op d. 9de, 2de den 16den, 3d. den 23 febr., in den
egten staat bevestigt op zondag den 2 maart 1800 in d. kerk te Neede.

01.03.1800

den 1 maart - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN HENDRIK
SCHREURS j.zoon van Arend Schreurs, gebooren & woonagtig onder Geesteren, out
22 jaren, en MARIJA SCHOLTEN j.dogter van wijlen Hendrik Scholten, out 22 jaren,
geboren onder Vorden boerschap Wiersse tans woonagtig onder Neede, d. bruidegom
onder de tijd der afkondiging overleeden.

03.04.1800

den 3 april - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen JANNES GEUKES
j.zoon van wijlen Harmen Geukes & Jacomiena te Witte, out 29 jaaren, &
GERRITJEN BLEUMINK weduwe van wijlen Gerrit Larink, out 45 jaaren, beijde
gebooren & woonagtig in d. Ruwenhoff onder Neede & na drie agter een volg. huwl.
procl. d. eerste den 6, & 13, & 20 april 1800, in den egten staat bevest. op zondag den 4
maij te Neede in d. kerk.

12.04.1800

den 12 april - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenomen GERRIT TE PASTE
j.zoon van wijlen Harmen te Paste & Megtelt Swaleman, out 39 jaren, gebooren &
woonagtig in Loghuijsen onder Neede, en AALTJEN LOMAN j.dogter van
Hendriecus Loman & Berentjen Lemenes, out 20 jaren, gebooren in Neede tans
woonagtig onder Eijbergen, na drie agter een volgende huwl. procl. d. eerste den 13, 20
& 27 april 1800, in den egten staat bevestigt op zondag den 4 maij 1800 te Neede in d.
kerk.

19.04.1800

den 19 april - Zien op ontf. attest van Haxbergen aangeteekend GERRIT
WOLBERINK j.zoon van wijlen Jan Wolberink & Grietjen Maalderink, gebooren &
woonagtig in Neede, & HENDRIEKA GETRUIJT TER HORST wed. van wijlen
Hk. van Lochem woonagtig te Haxbergen & na drie agter een volg, huwl. procl. d.
eerste 20, 27 april, d. derde 4 maij 1800. In d. egten staat bevestigt te Haxsb.
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09.05.1800

den 9 maij - Heeden zien alhier voor comissar. van huwl. zaken wettig in ondertrou
opgenomen WILLEM VIERDAG j.zoon van Harmen Vierdag & Marija Cristoffers,
out 27 jaren, gebooren te Geesteren & tans woonagtig, en HENDRIEKA WILLINK
j.dogter van wijlen Teunis Willink & Henders Nijland, out 31 jaren, gebooren te Neede
tot heeden gewoond te Zutphen, na drie agter een volg. huwl. proclam. d.eerste den 11,
18 & 25 maij deses jaars op den 1 junij te Geesteren getrout.

07.06.1800

den 7 junij - Zien op attest van Haxbergen aangetekend & aldaar in ondertrou
opgenomen JANNES ESSINK j.zoon van Jan Essink & Jenneken d. Witte, gebooren &
woonagtig in Bramelo onder Neede, & BERENDIENA VAANHOLT jonge dogter
van wijlen Willem Vaanholt, gebooren & woonagtig in d. Buurser Eppensolder gerigte
Haxbergen & na drie agter een volg. huwl. proclamaatsijen eerste op den 8, 15 & 22
junij 1800. In den egten staat bevestigt bij d. Roomse priester te Haxksbergen.

29.05.1800

den 29 maij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen GERRIT SOETERS j.zoon van wijlen Martienus Soeters &
Janna Elferink, out 30 jaren, en GRIETJEN TEN HOOPEN j.dogter van Gerrit Ten
Hopen & Stientjen te Relker, out 33 jaaren, beijde gebooren en woonagtig in Neede &
na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 1, 8 & 15 junij, in d. egten staat bevestigt
op zondag den 22 junij 1800 alhier te Neede in d. kerk.

12.07.1800

den 12 julij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GERRIT
LANKHEET j.z. van wijlen Harmannes Lankheet & Harmiena Vruwink, out 26 jaren,
en ANNA GOSIENA TE RAA j.d. van Jan Te Raa en Harmiena Warninkhoff, out 35
jaren, beijde gebooren en woonagtig onder Neede & na drie agter een v. huwl. proclam.
op den 13, 20, 27 julij, in d. egten staat bevestigt op zondag den 17 aug. 1800 alhier te
Neede in d. kerk.

19.07.1800

den 19 julij - Zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN MORSINKHOFF j.&
zoon van Berend Morsinkhoff, out 32 jaren, gebooren en woonagtig onder
Haxksbergen, & JANNA TE RUSSEMORS jonge dogter van Jan Te Russemors, out
28 jaren, gebooren en woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam.
d. eerste op den 20, tweede 27 julij, 3de 3 aug. 1800, in den egten staat bevestigt op
zondag den 17 aug. 1800 te Haxksbergen.

12.07.1800

den 12 julij - Zien op attest van Eijbergen aangetekend & aldaar in wettig ondertrouw
opgenomen HENDRIK KLEIJN BEURINK j.zoon van wijlen Arent Kleijn Beurink,
geboren & woonagtig onder Neede, & BERENDIENA BROSHUIJS j.dogter van
wijlen Jan Broshuijs , geb. & woonagtig onder Eijbergen & na na drie agter een volg.
huwl. proclam. op den 13, 20, 27 julij 1800, in den egten staat bevestigt te Eijbergen op
zondag 3 aug. 1800.

23.08.1800

den 23 august. - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenoomen door
commissarissen van huwl. zaken JAN HENDRIK WEENK j.& zoon van Lambartus
Weenk, gebooren & woonagtig in d. boerschap Brameloo onder Neede, out 33 jaren, &
BERENDIENA MORSSINK j.dogter van Berend Morssink, gebooren onder
Haxbergen tans woonagtig onder Neede, out 26 jaren. Na drie agter een volgende huwl.
proclam. d. eerste op den 24, 31 aug., d. derde op den 7 sept. 1800.
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04.10.1800

den 4 october - Voor commissarien van huwelijks zaaken te Neede zijn alhier wettig in
ondertrouw opgenoomen JAN WOOLDINK j.m.z. van Willem Wooldink, gebooren en
woonagtig te Eijbergen, oud 39 jaaren, en HENDRICA ZWEERINK, oud 28 jaren,
wed. van wijlen Teunis Te Hoonte thans woonagtig in Loghuijzen onder Nede & na drie
agter een volg. huwl. proclam. op den 5, 12, 19 octob., in d. egten staat bevestigt op
zondag 26 octob. 1800.

03.10.1800

den 3 october - Zien alhier op attest van Hengeloo wettig in ondertrou opgenomen JAN
DUSTEMAAT j.zoon van wijlen Hk. Dustemaat, out 21, gebooren onder Ruurloo tans
woonagtig onder Neede, & JANNA LEUSELINK wed. van wijlen Hk. Wassink, out
35 jaren, gebooren & woonagtig alhier onder Neede.

25.10.1800

den 25 octob. - Op att. van Gelselaar zijn aldaar wettig in ondertrouw opgenomen
GERRIT MEENK j.zoon van wijlen Harmen Meenk, out 26 jaaren, gebooren &
woonagtig te Neede, & REIJNTJEN FRERIKSEN j.dogter van wijlen Hendrik
Freriksen, out 27 jaren, gebooren & woonagtig in Gelselaar & na 3 agter een volg.
huwl. proclam. d. eerste op 26 octob., 2 op d. 2 nov., 3 op de 9 nov. 1800, in d. egten
staat bevest. op zond. 17 nov. te Gelselaar.
1801

10.01.1801

den 10 januar. - Op att. van Haxksbergen zijn ald. wettig in ondertrou opgenomen &
aangeteekend JAN ESSINK jongm. & zoon van Jan Essink & Jenneken d. Witte,
geboren & woonagtig onder Neede, & BERENDIENA SCHREURS jonge dogter van
Jannes Schreurs & Janna Brummelhuijs , geboren & woonagtig in d. boersch. Boekeloo
onder Haxksbergen & na drie agter een volg. huwl. proclam. aldaar in den egt bevestigt
in d. Roomse kerk.

10.01.1801

den 10 jan. - Op att. van Haxksbergen zijn dese na volg. persoonen aldaar wettig in
ondertrou opgenomen & aangetek. WAANDER SCHREURS jongm. & zoon van
Jannes Schreurs & Janna Brummelhuijs , geb. & woonagtig in d. boersch. Boekeloo
onder Haxksb., & ELIJSABETH ESSINK j.dogter van Jan Essink & Jenneken d.
Witte, geb. & woonagtig onder Neede & na 3 drie agter een volg. huwl. procl.

24.01.1801

den 24 januar. - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen GOOSSEN
LARINK wed.naar van wijlen Janna Larink, gebooren en woonagtig in Neede, en
HENDRIENA BEERENPAS j.dogter van wijlen Jan Beerenpas, gebooren onder
Reurloo tans woonagtig in Neede, & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste op
25 jan., 2d. op den 1sten, 3d. op den 8 feb. 1801, in d. egten staat bevestigt alhier te
Neede den 15 feb. in d. kerk, 1801.

30.01.1801

den 30 januar. - Heeden zien alhier voor comiss. van huwl. saaken wettig in ondertrou
opgenomen GERRIT LEUSSINK j.zoon van wijlen Jan Leussink & Hendrika
Hennink, & JANNA HEIJDEMAN wed. van wijlen Jan Schukkink, beijde gebooren &
woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste op den
eersten, tweede den 8ste, 3de den 15 januar., alhier in den egt bevestigt den 1 maart
1801.

11.04.1801

den 11 april - Heeden zien alhier voor commissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrouw opgenomen ANTONIJ WOLTERINK j.zoon van wijlen Jan Wolterink &
Janna Beurnegoor, & JANNA GROOTHUIJS j.dogter van wijlen Arend Groothuijs &
Berendiena Blanken, beijde gebooren & woonagtig onder Neede, na drie proclam. in
den egt. staat bevestigt aan d. kerk d. Rietmoole den 29 april 1801.
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02.05.1801

den 2 maij - Heeden zien alhier wettig in ondertrou opgenomen DERK NIJENKAMP
j.soon van Hendrik Nijenkamp & Geertruij Schutte, out 25 jaaren, & WILLEMIENA
NIESSINK j.dogter van wijlen Gerrit Niessink & Anna Ten Swieckeler, out 26 jaaren,
beijde gebooren & woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede & na drie agter een
volg. huwl. proclam. op den 3, 10, 17 maij 1801, in den egt bevestigt op zondag den 31
maij.

02.05.1801

den 2 maij - Op attest van Beltrum zijn volg. persoonen aldaar op 2 maij wettig in
ondertrouw opgenomen GERRIT KLEIJN AVINK, zoon van Hk. Kleijn Avink &
Henders Wolberink, gebooren & woonagtig onder Neede, & EVERDIENA BAAKEN
dogter van Hendrik Baaken en Aaltjen ten Arve, gebooren & woonagtig in Lintvelde
onder Beltrum, & na drie agter een volg. huwl. proclam. den 3, 10, 17 maij in den egt
bevestigt op zondag den 31 maij 1801.

09.05.1801

den 9 maij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen JAN GRIESEN
weduwnaar van wijlen Janna Ten Hoopen, gebooren & woonagtig in Neede, &
AALTJEN MENGERINK jonge dogter van wijlen Wolter Mengerink & Stientjen,
gebooren in den Ruwenhoff onder Neede, zeedert een jaar woonagtig geweest onder
Geesteren, & na drie agter een volg. huwl. proclamaatsijen op den 3, 10, 17 maij, in d.
egt bevestigt op zondag den 31 maij 1801.

16.05.1801

den 16 maij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HENDRIK
BLEUMINK OP ASSINK, weduwnaar van wijlen Berendiena Kuijpers, en
HENDRIECA TE LUGGENHORST jonge dogter van wijlen Willem te Luggenhorst,
beijde gebooren & woonagtig onder Neede, & na drie agter een volgende huwl.
proclam. op den 17, 24, 31 maij, in den egt bevestigt op zondag d. 7 junij 1801 door Do.
van Borkulo, Bodde.

05.06.1801

den 5 junij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen HARMEN
HILHORST, weduwnaar van wijlen Gerdiena Coesvelt, gebooren & woonagtig te
Gelselaar, & JANNA MARKERINK j.dogter van wijlen Gerrit Markerink en Anna
Esselink, gebooren & woonagtig in den Noordik onder Neede & na drie agter een v.
huwl. proclam. op den 7, 14 & 21 junij in den egten staat bevestigt te Gelselaar door
Do. Ter Meule in d. kerk op 5 julij 1801.

06.06.1801

den 6 junij - Op attest van Eijbergen zijn d. volgende persoonen aldaar op dato in
ondertrouw opgenoomen, AREND WENSSINK weduwnaar van wijlen Zwaantjen ten
Vaarwark, gebooren & woonagtig onder Neede, en GARRITDIENA BLANKVOORT
jonge dogter van Jan Blankvoort, gebooren & woonagtig te Eijbergen & na drie huwl.
proclam. op den 7, 14, 21 junij in den egt bevestigt op zondag den 5 julij 1801 te Neede
in d. kerk.

03.07.1801

den 3 julij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen JAN FLORIJN
j.zoon van wijlen Teunes Florijn & Gerritjen te Binthorst, 37 jaar, en REIJNTJEN
MENGERINK jonge dogter van Gerrit Mengerink & wijlen Arentjen Stokkink, out 25
jaar, beijde gebooren & woonagtig in de boerschap Noordijk onder Neede & na drie
agter een volg. huwl. proclam. op den 5, 12 en 19 julij 1801 in den egt bevestigt op
zondag den 2 aug., door Dom. van der Vuur.
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03.07.1801

den 3 julij - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenoomen HARMANUS
MENGERINK j.zoon van Gerrit Mengerink en wijlen Arentjen Stokkink, 31 j., en
BERENDIENA FLORIJN jonge dogter van wijlen Teunis Florijn en Gerritjen te
Binshorst, out 34 jaar, beijde gebooren & woonagtig in d. boerschap Noordijk onder
Neede & na 3 agter een v. huwl. proclamaatsijen op den 5, 12 en 19 julij 1801 in den
egt bevestigt op zondag den 2 aug. 1801 door Dom. van der Vuur.

18.07.1801

den 18 julij - Heeden zien alhier voor comissar. van huwl. zaken wettig in ondertrouw
opgenomen AREND HOOGESLAGT j.zoon van Jan Hoogeslagt & Getruij
Strockman, out 29 jaar, gebooren onder Eijbergen tans woonagtig onder Neede, en
ARENDIENA HENDRIEKE SONDORP j.dogter van wijlen Harmen Sondorp &
Jenneken Schutte, out 25 jaren, gebooren in Amsterdam, tans woonagtig onder Neede &
na drie agter eenv. huwl. proclam. 1ste den 19, tweede den 26 julij, derde den 2 aug., in
den egt bevestigt op zondag den 9 aug. 1801 door Dom. W. van der Veur.

18.07.1801

den 18 julij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenoomen WILLEM WORMGOOR j.zoon van Hend. Wormgoor en
Jenneken Karstenbarg, out circa 30 jaaren, gebooren en woonagtig onder Neede, en
BERENDIENA CUSTERS j.dogter van wijlen Harmen Custers, gebooren onder
Gelselaar tans woonagtig onder Neede, 27 jaar, en na drie agter eenv. huwl. proclam. d.
1st. op den 19, tweede den 26 julij, derde den 2 aug., in den egt bevestigt op zondag den
9 aug. 1801 door Dom. W. van der Veur.

05.09.1801

den 5 sept. - Heeden zien alhier voor comiss. van huwl. zaken wettig in ondertrouw
opgenomen AREND BROEKERS jongm. zoon van Berend Broekers & Gerritjen
Swaleman, & EVA HENNINK jonge dogter van wijlen Roeloff Hennink, out 30 jaren,
beijde gebooren & woonagtig onder Neede, & na drie agter een volg. huwl. proclam. d.
eerste den 6, 13, 20 september, in d. egt bevestigt op zondag door van der Veur.

01.08.1801

den 1 august. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrouw opgenomen TOONE RIJNDERS j.zoon van Gerrit Reijnders & Geertruij
ter Welle , en GERRITJEN BLEUMINK weduw. van wijlen Jan Crooshoff, beijde
gebooren en woonagtig onder Neede, en na drie agter een volg. huwl. proclam. op den
2, 9 & laaste op den 16 august. 1801, in den egt bevest. op zondag 23 dito door Dom.
van der Veur.

05.09.1801

den 5 september - Op attest van Ruurloo zijn volgende persoonen aldaar wettig in
ondertrou opgenomen & aangetekend GOOSSEN LARINK, laast weduwnaar van
wijlen Hendriena Beerenpas, gebooren en woonagtig in Neede, & BERENDIENA
FLOORS wed. wijlen Teunes Meulenkamp, gebooren onder Geesteren, tans woonagtig
te Ruurloo & na drie agter eenv. huwl. proclam. op den 6, 13, & 20 sept. in den egt
bevestigt.

19.09.1801

den 19 sept. - Zien alhier voor comissarissen van huwl. zaaken wettig in ondertrouw
opgenoomen ANTONIJ GRIESEN j.zoon van Hermanus Griesen & Henders
Hondelink, out 30 jaaren, & CRISTIENA ASSINK j.dogter van J.Hk. Assink & Diena
Velthuijs, out 26 jaaren, beijde gebooren & woonagtig in Neede & na drie agter een
volg. huwl. proclam. op den 20, 27 sept. & 4 octob. 1801, in d. egten staat bev. op
zondag den 11 octob. door van der Vuur.
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27.09.1801

den 27 sept. - Op attest van Geesteren zien volgende persoonen aldaar wettig in
ondertrou opgenomen & aangeteekend JAN ASSINK j.zoon van J.H. Assink, geboren
& woonagtig in Neede, met JENNEKEN GRIMBARG wed. van wijlen Jan Meddeler,
geboren & woonagtig onder Geesteren, na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 27
sept. & 4 & 11 octob. 1801.

02.10.1801

den 2 october - Zien alhier voor comissar. van huwl. zaaken wettig in ondertrou
opgenomen JAN NIJLAND j.zoon van Harmen Nijland & Maria Sweerink, out 25
jaren, en JANNA MEENK j.dogter van wijlen Harmen Meenk & Henders Assink, out
30 jaren, beijde geboren & woonagtig onder Neede & na drie agter een volg. huwl.
proclam. op den 4, 11 en 18 octob. 1801, in den egt bevestigt door van d. Vuur den 1
novemb. 1801.

22.10.1801

den 22 october - Heeden zien alhier wettig in ondertrouw opgenomen CRISTJAAN
HARMELINK j.zoon van wijlen Jan Harmelink & Grietjen te Velthuijs , out 34 jaaren,
gebooren & woonagtig onder Geesteren, en ENGELE TER WEEME j.dogter van
Hendrik ter Weeme & wijlen Willemiena Negberink, out 23 jaren, gebooren &
woonagtig onder Neede & na 3 agter een volg. huwl. proclam. in den egt bev. op
zondag 22 nov. door Do. Dull te Geesteren.

24.10.1801

den 24 october - Heeden zien alhier wettig voor comissarissen van huwlijks zaken in
ondertrou opgenomen HENDRIK STOKKERS j.zoon van Hendrik Stokkers, out 22
jaren, en WILLEMIENA VLOERS j.dogter van Arend Vloers, out circa 30 jaren,
beijde gebooren en woonagtig onder Neede & na drie agter eenv. huwl. proclam. d.
eerste op den 25 octob., tweede den 1sten, derden den 8 nov., in den egt bevest. door
van der Vuur op zondag 22 nov. 1801.

07.11.1801

den 7 nov. - Op attest van Delden zien d. volgende persoonen aldaar op dato wettig in
ondertrouw aangetekend BEREND ELLENBROEK geb. & woonagtig onder Neede
en WILLEMIENA OTTENSCHOTT j.d. geb. & woonagtig in d. boerschap Bentele
onder Delden, na drie huwl. proclam. op den 8, 15, 22 november, in den egt zijn
bevestigt aan d. Rietmole priester Groothuijs.

07.11.1801

den 7 november - Heeden zien alhier wettig voor comissarissen van huwelijksaken in
ondertrou opgenomen JAN SMIT j.zoon van wijlen Hendrik Smit en Janna Te Bals,
out 28 jaren, en JANNA LAMMERS j.dogter van Antonij Lammers en wijlen
Trientjen te Leugemors, out 27 jaren, beijde gebooren & woonagtig in Neede & na drie
agter een volg, huwl. proclam. op den 8, 15 en 22 nov. 1801, in den egt bevestigt op
zondag den 29 november 1801 alhier in d. kerk te Neede door Dom. van der Vuur.

07.11.1801

den 7 november - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrouw opgenoomen JAN WILLEM LAMMERS j.zoon van Antonij Lammers &
Trientjen te Leugemors, out 24 jaren, en BERENDIENA SMIT j.dogter van wijlen
Hendrik Smit & Janna te Bals, out 34 jaren, beijde gebooren & woonagtig in Neede &
na drie agter een volg. huwl. proclam. den 8, 15 & 22 novemb. in den egt bevetigt op
zondag den 29 nov. 1801 alhier in d. kerk te Neede door Dom. van d. Vuur.

14.11.1801

den 14 nov. - Op att. van Diepenheim zien aldaar op dato in ondertrouw opgenomen
GERRIT NIJHOFF weduwnaar van wijlen Janna Olthoff onder Diepenheijm, &
ENGELTJEN LEPPINK j.dogter van Goossen Leppink, gebooren & woonagtig in
Markveld onder Neede, na drie agter eenv. huwl. proclam. den 15, 22 en 29 nov. 1801
in den egt bevestigt te Diepenheijm.
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14.11.1801

den 14 novemb. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrou opgenomen HARMANUS MENGERINK j.zoon van Jan Mengerink, out 28
jaren, gebooren & woonagtig onder Neede, & MARIJA LIEFTINK j.dogter van
Roelof Lieftink, out 19 jaar, gebooren onder Diepen tans woonagtig onder Neede.

12.12.1801

den 12 december - Zien alhier voor commissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrou opgenoomen JANNES MENGERINK j.zoon van Jan Mengerink, out 25
jaar, en JANNA AVINK j.dogter van Hendrik Avink, out 26 jaaren, beijde gebooren en
woonagtig onder Neede, en na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 12, 20, 27
decemb., in den egt bevest. door van der Veur op den 10 jan. 1802.
1802

30.01.1802

den 30 jan. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaaken wettig in
ondertrouw opgenomen HENDRIK HEMELMAN jongm. zoon wijlen van Egbert
Hemelman, out 39 jaren, geboren onder Diepenheijm, tans woonagtig in Neede, en
HARMIENA TER WEEME jonge dogter van wijlen Jan ter Weeme, out 30 jaren,
gebooren & woonagtig in Neede & na drie agter een volgende huwl. proclam.

30.01.1802

den 30 jan. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen GERRIT JAN LEUSSINK jongm. zoon van Hendr. Leussink,
out circa 40 jaren, en JANNA NICKELEN jonge dogter van wijlen Jan Nickelen, out
31 jaren, beijde gebooren en woonagtig in Neede, en na drie agter een volgende huwl.
proclam. d. eerste 31 jan., tweede 7 feb., derde 14 dito, in den egt bevestigt op zondag
21 feb. 1802 door W. van der Vuur predik. te Neede.

20.02.1802

den 20 feberw. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen EGBERT BLAAUHAND j.zoon van Jan Blaauhand, gebooren
en woonagtig onder Neede, out circa 30 jaren, & GERRITDIENA OVINK j.dogter
van wijlen Berend Ovink, gebooren onder Rijssen, tans woonagtig onder Neede, out 25
jaren, & na drie agter een volg. huwl. proclam. d. eerste op den 21, tweede 28sten febr.,
derde den 7 maart, in den egt bevestigt alhier door Dom. van der Vuur op den 21 maart
1802.

20.02.1802

den 20 feberw. - Op attest van Geesteren zien d. volgende persoonen op dato aldaar
wettig in ondertrouw opgenoomen JAN LEUSSINK j.zoon van Hendrik Leussink,
gebooren & woonagtig te Neede, & WILLEMKEN HARDERWIJK j.dogter van
Arend Harderwijk , gebooren & woonagtig onder Geesteren, en na drie agter eenv. huwl.
proclam. de eerste op den 21, tweede den 28 feb., derde den 7 maart, in den egt
bevestigt den 14 maart 1802 te Geesteren.

10.04.1802

den 10 april - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrou opgenomen WILLEM KLEIJN BURINK j.zoon van wijlen Arend Kleijn
Burink, en ELIJSABETT KEETELS jonge dogter van Willem Keetels, beijde
gebooren en woonagtig in en onder Neede & na drie agter een volg. huwl. proclam. op
den 11, 18, 25 april, in den egt bevestigt alhier in d. kerk te Neede op zondag 2 maij
1802.

17.04.1802

den 17 april - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrou opgenomen GERRIT HAGENS j.zoon van wijlen Jan Hagens & Berendiena
Loman, en LAMMERDIENA COESLAG jonge dogter van wijlen Jannes Coeslag en
Geesken Plas, beijde gebooren en woonagtig binnen Neede & na drie agter eenv. huwl.
proclam. d. eerste op den 17de, en 2d. op den 25 april, derde den 2 maij 1802, in den egt
bevestigt op zondag den 9 maij door Dom. van der Veur alhier te Nede.
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17.04.1802

den 17 april - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen JAN WILLINK j.zoon van wijlen Teunis Willink & Henders
Nijland, en MARIJA WEERNINK jonge dogter van wijlen Arend Weernink en
Elijsabeth Eggink, beijde gebooren en woonagtig binnen Neede, en na drie agter volg.
huwlijks proclam. op den 17 en 25 april en derde 2 maij, in den egt bevestigt door Dom.
van der Veur alhier in Nede.

23.04.1802

den 23 april - Heeden zien alhier met toestemming van wedersijtse vrinden wettig in
ondertrouw opgenoomen HENDRIK VAAK jongm. zoon van wijlen Jan Vaak, en
ROELOFJEN LEUSSINK j.dogter van wijlen Lammert Leussink, woonagtig beijde &
gebooren in den Ruwenhoff bij Neede, en na drie agter een volg. huwl. proclam. op 25
april, op den 2 maij, 3de en derde op 9 maij 1802, in den egt bevestigt op den 23 maij
alhier te Neede, Dom. van der Veur.

30.04.1802

den 30 april - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen GERRIT JAN DIEPERINK weduwnaar van wijlen Reijntjen
Bennink, & HARMIENA BENNINK jonge dogter van wijlen Jan Bennink, beijde
gebooren en woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede, en na drie agter eenv.
huwlijks proclam. den 2, 9 & 16 maij in den egt bevestigt den 23 maij 1802 alhier te
Neede.

01.05.1802

den 1 maij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in ondertrou
opgenomen HENDRICUS TE VLIERHAAR weduwnaar van wijlen Janna te
Nijenhuijs , gebooren & woonagtig in d. boerschap Brammeloo onder Neede, en
ROELOFJEN TEN HIBBEN, gebooren & woonagtig onder Haxksbergen, en na drie
agter een volg. huwl. proclam. op den 2, 9 en derde op den 16 maij 1802 in den egt
bevestigt an d. Rietmoole op den 20 maij 1802.

01.05.1802

den 1sten maij - Op attest van Haaxbergen zien d. volgende persoonen aldaar wettig in
ondertrouw opgenomen AREND AARNINK jongm. zoon van wijlen Arend Aarnink
en Jenneken Hobbenschott, gebooren en woonagtig in d. boerschap Eppen Solder onder
Haaxbergen, en JANNA GEERTRUIJ HAVINK jonge dogter van Jan Havink &
Jenneken te Lintelo , gebooren & woonagtig in den Bramler Broeke onder Neede.

08.05.1802

den 8 maij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrou opgenomen BEREND HOOGESLAGT jongm. & zoon van Jan Hoogeslagt,
en LIJSABETH WELMERINK jonge dogter van Jan Welmerink, gebooren en beijde
woonagtig onder Neede, en na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 9, 16 & 23
maij 1802 in den egt bevestigt op den 7 junij alhier door W. van der Vuur.

22.05.1802

den 22 maij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen WESSEL COESLAG, weduwn. van wijlen Willemiena
Polman, en AALTJEN DIEPERINK j.dogter van Egbert Dieperink, beijde gebooren
en woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede, en na drie agter een volg. huw.
procl. d. eerste op den 23 maij, 2d. den 30 dito, derde den 6 junij 1802, in den egt
bevest. op zondag den 13 junij alhier in d. kerk te Neede door Dom. van der Veur.
[Noot: Er stond eerst "Wessel Coeslag, j.zoon van wijlen Derk Coeslag"; echter "j.zoon"
en "Derk Coeslag" zijn doorgestreept en resp. veranderd in "weduwn." en "Willemiena
Polman".]
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26.06.1802

den 26 junij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen WAANDER SCHURINK j.zoon van J.Hendrik Schurink,
gebooren onder Wenterswijk tans woonagtig onder Neede, & MARIA SCHOLTE
OLMINKHOFF jonge dogter van wijlen Jan Hendrik Scholte Olminkhoff, gebooren
en woonagtig onder Eijbergen, en na drie agter eenv. huwl. proclam. op den 27 junij &
4 en 11 julij, in den egt bevestigt aan d. Rietmoole den 13 julij 1802.

16.07.1802

den 16 julij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen JAN KLEIJN BRINKE j.zoon van wijlen Jan Kleijn Brinke,
gebooren onder Reurloo tans woonagtig onder Neede, & BERENDIENA
VOORMAAG jonge dogter van wijlen Willem Voormaag, gebooren onder Reurloo
ook tans woonagtig onder Neede, en na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 18
en 25 julij, laaste 1 aug., in den egt bevestigt den 15 aug. 1802 alhier, Do. van der Veur.

24.07.1802

den 24 julij - Is van d. munieciepalijteijt van Neede een attest gezonden na Zevenaar
nabij Arnhem dat aldaar in ondertrouw mogen opgenomen worden BERNARDUS
WILDENBEEST weduwnaar wijlen Willemiena Craijenvanger te out Zevenaar
woonagtig op d. [Plaast] genaamt NOTEBOOM , met CRISTIENA BROUWERS
j.dogter van wijlen Hk. Brouwers en Eva te Cinkeloo, gebooren in Bramelo onder
Neede tans woonagtig onder Doesburg.

29.07.1802

den 29 julij - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen JAN HOEFMAN jongm. zoon van H. Hoefman, gebooren en
woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede, en JENNEKEN KLEIJNE
VELTHUIJS jonge dogter van Gerrit Jan Klijne Velthuijs , gebooren onder Borculoo
tans woonagtig onder Neede, en na drie agter een volg, huwl. proclam. op den 1, 8 en
15 aug., in den egt bevestigt door Dom. Smit van Eijbergen alhier in d. kerk den 29 aug.
1802.

14.08.1802

den 14 aug. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen BERNADUS WITBROEK j.zoon van Arend Witbroek,
geboren onder Haxbergen tans woonagtig onder Eijbergen, & BERENDIENA
SLAGHEKKE weduwe wijlen Harmannus ten Bennink, woonagtig binnen Neede & na
drie agter eenv. huwl. proclam. op den 15, 22 en 29 aug. 1802, in den egt bevestigt aan
d. Rietmole op den 31 aug. 1802.

21.08.1802

den 21 august. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen HENDRIK MARKERINK j.zoon van Hendrik Markerink,
gebooren in d. boerschap Loghuijsen, & JANNA KISTEMAKER jonge dogter van
wijlen Berend Kistemaker, beijde gebooren & tans woonagtig onder Neede & na drie
agter een volg. huwl. proclam. op den 22, 29 aug. en laaste den 5 septemb., in den egt
bevestigt alhier in d. kerk te Neede op zondag den 12 sept. 1802.

04.09.1802

den 4 september - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaaken wettig in
ondertrouw opgenomen JAN WILLEM BRINKHOFF j.zoon van Harmen Brinkhoff,
gebooren & woonagtig in d. boerschap Noordijk onder Neede, en JENNEKEN
LEUVERINK j.dogter van wijlen Gerrit Leuverink, gebooren onder Markeloo tans
woonagtig onder Neede & na drie agter eenvolg. huwl. proclam. op den 5, 12 & 19
sept., in den egt bevestigt op zondag den 3 october, Dom. van der Vuur alhier in d. kerk
te Neede.
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18.09.1802

den 18 septemb. - Op attest van Diepenheijm zien aldaar in wettige ondertrou
opgenomen STOFFER NIJHUIJS j.zoon van wijlen Arend Nijhuijs, gebooren in
Markveld onder Neede, en GEESKEN BOESEWINKEL j. dogter van Jan
Boesewinkel, gebooren & woonagtig onder Diepenheijm, & na drie agter een v. huwl.
proclam. op den 19 en 26 sept., laaste den 3 octob., in den egt bevestigt te Diepenheijm
op den 17 octob. 1802.

02.10.1802

den 2 october - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen JANNES TEMMINK laast weduwnaar van wijlen
Gerhardiena Ter Maat, gebooren & woonagtig binnen Neede, en JANNA
BEERENPAS jonge dogter van Hendrik Beerenpas, gebooren onder Ruurloo tans
woonagtig onder Geesteren, & na drie agter eenv. huwl. proclam. op den 3, 10, 17
octob. in den egt bevestigt op zondag agter middag den 17 octob. 1802 alhier in d. kerk,
Dom. van der Veur.

09.10.1802

den 9 october - Heeden zien voor comissarissen van huwlijks zaaken wettig in
ondertrouw opgenomen JANNES HAGENS j.zoon van wijlen Jan Hagens, & JANNA
RUWHOFF jonge dogter van Derk Ruwhoff, beijde gebooren en woonagtig in Neede,
& na drie agter eenv. huwl. proclam. d. eerste op den 10, 17, 24 octob. 1802, in den egt
bevestigt op zond. den 31 octob., Do. van d. Vuur, 1802.

13.10.1802

den 13 octob. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrouw opgenomen FREDERIK GROOTHUIJS jongman zoon van Gerrit
Groothuijs, geboortig en woonagt. d. boerschap Reutum onder 't gerigte van
Ootmaarsum, & JANNA WANSINK jonge dogter van wijlen Berend Wansink,
gebooren & woonagtig in Neede, en na drie agter een volgende huwl. proclam. op 17,
24 en 31 octob. 1802, in den egt bevestigt op d. Rietmoole den 5 nov. 1802.

16.10.1802

den 16 october - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaken wettig in
ondertrou opgenomen HARMEN LOMAN j.zoon van Hendriecus Loman, & JANNA
TE LEUGEMORS jonge dogter van Gerrit te Leugemors, beijde gebooren &
woonagtig in Neede, & na drie agter een volg. huwl. proclamaatsijn op den 17, 24, 31
octob. 1802, in den egt bevestigt op zondag den 14 nov. 1802 alhier in d. kerk, Dom.
van der Veur.

23.10.1802

den 23 october - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen WILLEM HUURNEMAN jongm zoon van wijlen Jan
Huurneman, gebooren onder Geesteren tans woonagtig in Neede, & ELSKEN TEN
DONKELER, jonge dogter van wijlen Jan Ten Donkeler, gebooren & woonagtig in
Neede, & na drie agter een volg. huwl. proclam. op den 24 en 31 october & d. laaste op
den 7 nov., in den egt bevestigt op zondag den 21 nov. door Dom. van der Veur alhier
in d. kerk.

03.11.1802

den 3 novemb. - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks wettig in
ondertrouw opgenomen en aangetekend GERRIT TEN CATE, weduwnaar van wijlen
Hendrieka Groothuijs, en EVA ZWAANTJEN RUWHOFF jonge dogter van wijlen
Joachum Ruwhoff, beijde gebooren & woonagtig in Neede, en na drie agter eenvolg.
huwlijks proclamaatsien op den 7, 14 & 21 nov. 1802, in den egt bevestigt op zondag 28
nov. alhier in d. kerk door W. van der Vuur.
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1803
11.03.1803

den 11 maart - Heeden zien alhier voor commissarissen van huwl. zaken wettig in
ondertrouw opgenomen HENDRIK JAN BLEEKEN jongm. zoon van Arend Bleeken,
out 28 jaar, en JENNEKEN RUWHOFF jonge dogter van Jan Ruwhoff, out 26 jaar,
beijde gebooren en woonagtig in Neede, & na drie agter een volg. huwl. proclam. en
wel op den 13 maart, den 20 & 27 dito, in den egten staat bevestig den 8 april 1803 door
W. v.d. Veur in de kerk van Neede.

12.03.1803

den 12 maart - Heeden zien alhier voor comissarissen van huwlijks zaaken wettig in
ondertrouw opgenoomen WESSEL HONDELINK j.zoon van Willem Hondelink, out
31 jaaren, en GEERTJEN DIEPERINK jonge dogter van Egbert Dieperink, out circa
28 jaren, beijde gebooren & woonagtig onder Neede, & na drie agter een volg. huwl.
proclamaats. den 13, 20 & 27 maart, in den egt bevestigt op zondag den 27 maart 1803
alhier in d. kerk te Neede door Dom. van d. Vuur.

07.04.1803

Actum, coram den richter Derk Bonkink, keurgenoten Jan W. Olthaar, G. Bloos, Neede
den 7 april, 1803
Zijn alhier in ondertrouw opgenomen, JAN KOOIJERS, jongman zoon van Gerrit
Kooijers, ouwd 34 jaaren, gebooren onder Vorden thans woonagtig onder Neede, en
AALTJEN STUKKERS jonge dogter van wijlen Jan Stukkers, oud 35 jaaren,
gebooren & woonagtig onder Neede.
Derk Bonkink richter
J.W. Olthaar, keurgenoot
G. Bloos, keurgenoot.
Na 3 agter een volgend zondagen proclamatien & wel den 10den, 17 & 24 apr., in den
egt. staat bevestig door W. Dull alhier in de kerk van Neede.

11.04.1803

Op attest van Goor aangeteekent dat den 11 april 1803 in ondertrouw zijn opgenomen
JAN TEN ZIJTHOFF j.m.z. van Gt. ten Zijt hoff en wijlen Cornelia Fotebos , gebooren
& woonagtig in Goor, & JANNA NIJHOFF j.d. van wijlen Berend Nijhoff en Harmina
Scholten, gebooren te Diepenheim dog laast woonagtig te Neede, & na 3 agter een volg.
huwlijks proclamatie & wel den 17 & 24 april & den 1 maij, & met attest na Goor
vertrokken om in den egt. staat bevestig te worden.
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Dieperink, 5; 20; 23
Donkeler, 22
Dull, 18; 23
Dustemaat, 15
E
Eeftink, 5
Eggink, 5; 20
Elferink, 14
Ellenbroek, 10; 18
Elshoff, 2; 4; 5
Esselink, 16
Essink, 6; 14; 15
F
Filip, 7
Floors, 17
Florien, 10
Florijn, 16; 17
Fotebos, 23
Freriksen, 15
G
Geerdink, 6
Geukes, 8; 13
Giegingk, 4
Goorhuijs , 6
Greevink, 1
Griesen, 2; 16; 17
Grijzen, 3
Grimbarg, 18
Groll, 11
Groothoonte, 7
Groothornte, 4; 6; 7
Groothuijs , 15; 18;
22
Groothuis , 2

I
Intraa, 10
Isack, 7; 9
J
Jacob, 11
Jacobs, 9
Joghems , 3; 6; 7
Joseff, 7
K
Karstenbarg, 17
Keetels , 19
Keijsers, 4
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Keijzers, 6
Kevelham, 2
Kistemaker, 21
Kleijn Avink, 16
Kleijn Beurink, 14
Kleijn Brinke, 21
Kleijn Burink, 19
Kleijne Velthuijs , 21
Kleijsman, 12
Klein Buirink, 2
Klein Markerink, 6
Kleine Braskamp , 7
Klein-Hasebroek, 6
Klijne Velthuijs , 21
Koeslag, 2; 3; 7
Kooijers, 23
Kuijpers, 3; 5; 16
Kuipers, 4
Kunneman, 4
L
Lammerdink, 12
Lammers, 18
Lankheet, 5; 14
Larink, 12; 13; 15;
17
Leerkes, 3
Lemenes, 13
Leppink, 6; 18
Leugemors, 18; 22
Leuneker, 12
Leuselink, 15
Leusenkamp , 10
Leussink, 7; 15; 19;
20
Leuverink, 21
Lieftink, 19
Lintelo, 20
Lochem, 13
Loggenhorst, 2; 8
Lohuijs , 11
Loman, 13; 19; 22
Loo, 2; 3
Lucas, 9
Luggenhorst, 16
Luijssink, 8
Lunssink, 6
Lusenkamp , 10
M
Maalderink, 13
Maat, 3; 22
Markerink, 4; 7; 10;
11; 16; 21
Meddeler, 1; 18
Meenk, 15; 18
Meer, 4
Meijer, 11
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Mengerink, 16; 17;
19
Meule, 16
Meulenkamp , 17
Morsinkhoff, 14
Morssink, 14
Moses , 11
Mozes, 9
N
Naatselaar, 5
Negberink, 2; 18
Nickelen, 19
Niessink, 16
Nijenhuijs , 20
Nijenkamp , 4; 16
Nijhoff, 5; 18; 23
Nijhuijs , 11; 22
Nijhuis , 2; 11
Nijland, 1; 4; 5; 8;
14; 18; 20
Nijwenhuijs , 11
Noteboom, 21

Olminkhof, 10
Olminkhoff, 10; 21
Olthaar, 4; 6; 11; 23
Olthoff, 13; 18
Oosterkamp, 3
Ordelmans, 1; 4
Ottenhoff, 12
Ottenschott, 18
Overdijkking, 7
Ovink, 19

Paalman, 6
Paste, 2; 3; 13
Pastmans, 3

Spenke, 11
Steelkamp , 7
Stikkers, 11
Stokkers, 5; 6; 8; 18
Stokkink, 16; 17
Strockman, 17
Stroete, 7; 13
Stukkers, 23
Swaleman, 17
Sweerink, 7; 18
Swieckeler, 16

R
Raa, 1; 9; 14
Reijnders, 17
Relker, 14
Relleker, 1
Resoir, 9
Rijnders, 17
Roelvink, 11
Roessingh, 1
Roossink, 2
Rot, 2
Russemors, 14
Rutgerink, 13
Ruwhoff, 1; 6; 22; 23

T
Temmink, 5; 22
Tieselink, 12
Traa, 8
U
Ubbink, 13

S

O

P

Pieters, 4
Plas, 19
Pollman, 3
Polman, 20

V

Samuel, 7
Sander, 7
Santves , 1
Scholte, 21
Scholten, 13; 23
Schoppers, 8
Schreurs, 13; 15
Schuckkink, 10
Schukking, 1
Schukkink, 15
Schurink, 21
Schutte, 16; 17
Simon, 7
Simons, 9
Slaghekke, 2; 21
Smit, 18; 21
Smits, 3
Snellink, 11
Soeters, 14
Sondorp, 17

Vaak, 20
Vaanholt, 14
Vaarwark, 6; 7; 12;
16
Veldink, 5; 6
Velthuijs , 3; 5; 10;
17; 18
Vennebekke, 6
Veulkerink, 12
Veur, 17; 19; 20; 21;
22; 23
Vierdag, 14
Vinken, 4
Vleerhaar, 2
Vlierhaar, 20
Vloers, 18
Voormaag, 21
Voormaeg, 2
Vruinwink, 1
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Vruwink, 13; 14
Vunderink, 11
Vuur, 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23
W
Wanninkhoff, 1
Wansink, 22
Wanssink, 10
Warninkhoff, 14
Wassink, 15
Weegereef, 6
Weeme, 18; 19
Weenk, 14
Weernink, 20
Wegereef, 2
Welle, 17
Welmerink, 2; 6; 20
Wensink, 4
Wenssink, 1; 3; 10;
11; 16
Weustemaat, 11
Wildenbeest, 21
Wilderink, 4
Willink, 14; 20
Witbroek, 21
Witte, 12; 13; 14; 15
Wolberink, 13; 16
Wolterink, 15
Wooldink, 15
Wormgoor, 2; 17
Wunnekers, 8
Wunnekink, 12
Z
Zachargus, 7
Zijthoff, 23
Zwalemans, 2
Zweerink, 11; 15
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NAWOORD

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