Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
[Voor nadere toelichting over deze transcriptie, zie de laatste pagina in dit document.]

1803
15.04.1803 - 15 april 1803
- Bruidegom - J AN TER VRUGT , jongman zoon van ZWEER TER VRUGT en JANNA WENNINK ,
ehelieden, geboren te Ruerlo, wonende in het district Wildenberg.
- Bruid - WILLEMINA B OUWMEESTER , jonge dogter, dogter van JACOB BOUWMEESTER en
BERENTJEN KOK, geboren en wonende onder Vorden.
- Getuigen - Op attest van de richter Bergman alhier geproclameerd.
- 1e gebod - d. 17 april, volgens relaas van de bode. N.B. uit last van den officier van 't scholtampt
Zutphen en volgens resolutie van 't departementsgerichtshof van Gelderland met de geboden stil te
staan tot nader order, hebben dezelve hun gewone voortgang niet gehad.
- 2e gebod - den 1 maij, volgens relaas van de bode; ingevolge nader order van 't hof.
- 3e gebod - den 8 meij, volgens relaas van de bode; attest daarvan afgegeven den 8 meij.
29.04.1803 - 29 april 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter & keurnoten H. Stroman &
W. Willemsen te Vorden
- Bruidegom - GRADES NIEUWENHUIS , jongman oud 22 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van HENDRICUS NIEUWENHUIS en wijlen zijn overleden ehevrouw GEERTJEN STIGTH. Van de vader
bewijs ingebragt dat denzelven dit huwelijk consenteert; verklarende bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - ELISABETH B ODDEN , jonge dogter oud 23 jaren, geboren onder Beek, woonachtig alhier,
dogter van wijlen FRANS BODDEN en wijlen JANNA ...., in leven ehelieden, waarvan bewijs ingebragt
dat dezelve beide zijn overleden.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 1 maij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 maij, volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - Te Baak getrouwt den 17 maij, volgens attest van L. ten Brink, pastor in Baak,
vertoond den 22 maij.
30.04.1803 - 30 april 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter te Vorden, keurnoten H. Stroman
en L. Elshoff
- Bruidegom - B ERENT VAN HAGEN , jongman oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
DERK VAN HAGEN en wijlen HENDRICA ADDINK , indertijd ehel. Van de vader bewijs ingebragt dat
denzelven dit huwelijk consenteerd. Voorts verklaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot
elkanderen te zijn.
- Bruid - FENNEKEN DIJKER, jonge dogter oud 18 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
BERENT DIJKER en GEERTRUIJ GARRETSEN , ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart zijne
toestemming tot dit huwelijk te verleenen. Alsmede bewijs ingebragt dat de moeder hetzelve
consenteerd.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - d. 1 maij volgens, relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 maij volgens, relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 maij volgens, relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 15 maij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 21 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
30.04.1803 - 30 april 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter te Vorden, keurnoten H. Stroman
en L. Elshoff
- Bruidegom - WILLEM WISSELS , jongman oud 25 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen HARMEN ALBERTS WISSELS en BEELTJEN WALGEMOET , indertijd ehelieden. De moeder,
present zijnde, verklaart hare toestemming tot dit huwelijk te verleenen. Voorts verklaren bruidegom
en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - M ECHTELD J ANSEN , jonge dogter out 22 jaren, geboren onder Warnsveld, wonende onder
Vorden, dogter van JAN WOLTERS en wijlen WILLEMINA HARMSEN , indertijd ehelieden. De vader,
present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 1 maij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 15 maij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoont den 19 dito.
24.06.1803 - 24 junij 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman &
Willemsen
- Bruidegom - HENDRIK B RAAKHEKKE, jongman oud 26 jaren, geboren onder het scholtampt
Lochem, woonachtig onder Almen, zoon van wijlen HARMEN BRAAKHEKKE en ENGELE ABBINK, in
leven ehelieden; de moeder, mede present, verklaart dit huw. te consenteeren.
- Bruid - J ENNEKEN POELERTS , jonge dogter oud 32 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van wijlen HENDRIK JAN P OELERT en mede wijlen GEESKEN P EPPELEN BOSCH, in leven ehelieden.
Verklarende bruidegom & bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 26 junij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 3 julij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 10 julij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 10 julij, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 13 dº.
15.07.1803 - 15 julij 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman &
Willemsen
- Bruidegom - ALBERT ABBINK, weduwenaar van wijlen JENNEKEN WASSINK, oud 45 jaren, geboren
en woonachtig onder Hengelo, zoon van wijlen WILLEM BROEKMAN en wijlen WILLEMINA
BROEKMAN , ehel. Attest geproduceert dat aan zijn onmundige kind het moederversterf heeft
bewezen.
- Bruid - J ANNA M AALDERINK, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
JAN MAALDERINK en wijlen GERRETJEN BOKSLAG, in leven ehel. De vader, present zijnde, verklaart
dit huwelijk te consenteren. Voorts verklaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen
te zijn.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen ten overstaan van richter en keurnoten
bovengemeld.
1e gebod - den 17 julij, volgens relaas van de bode
2e gebod - den 24 julij, volgens relaas van de bode
3e gebod - den 31 julij, volgens relaas van de bode; mede te Hengelo geproclameerd.
- Solemnisatie - In de kerk te Hengelo getrouwt den 7 aug., volgens attest van den predikant
Snethlage, vertoond den 14 dito.
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Tijdvak 1803-1807
15.07.1803 - den 15 julij 1803
- Bruidegom - GERRET ENZERINK, weduwenaar van wijlen GERRETJEN STARING, in leven ehel.,
geboren en wonende onder Vorden.
- Bruid - GEESKEN TOP, jonge dogter van wijlen LAMMERT TOP en WILLEMINA DOORNINK, ehel.,
geboren in de buurschap Barchem, wonende in de buurschap Nettelhorst.
- Getuigen - Op attest van de richter Bargman, alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 17 julij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 24 julij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 31 julij, volgens relaas van de bode. Attest geproduceert dat de huw.geboden te
Lochem zijn ergaan.
- Solemnisatie - Den 31 julij in de kerk te Vorden getrouwt, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 5 aug.
19.07.1803 - 19 julij 1803
- Bruidegom - LOUIS COLLENOT, j.m., corporaal der 4e compagnie van 't 1ste batt. der 18e 1/2
brigade Legère Fransche Troupes, geboren in de stad Semur in Frankrijk, departement Cote d'Or,
zoon van CLOUDE COLLENOT en FRANCOISE LALLEMAND , ehelieden.
- Bruid - VIRGINIE DES FRESNE, j.d. geboren in Roubain in Franckrijk, dogter van FELIX DES FRESNE
en MARIA ANGNIS JOSEPH CORNILLE, ehelieden. Laast in guarnisoen geweest te Rijsselt en thans te
zamen gecantonneert te Vorden.
- Getuigen - Compareerden voor J.H. Gallée, richter van Vorden en keurnoten H. Stroman en W.
Willemsen.
- Geboden - Attest geproduceert dat hun huwelijksproclamatien te Rijsselt na behoren zijn
gepubliceert en geaffigeert.
- Solemnisatie - Zijn dezelve op hun verzoek wettig getrouwt den 19 julij 1803.
23.07.1803 - 23 julij 1803 - Compareerden voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman &
H. Nijland
- Bruidegom - M ARTEN LENTINK, jongman oud 37 jaren, geboren onder Warnsveld, thans
woonachtig alhier, doch onlangs gewoond hebbende in de buurschap Exel onder het scholtampt
Lochem, zoon van beide wijlen HENDRIK VOSKAMP en GERRETJEN LENTINK, ehel. Verkl. b. en b.
geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - FENNEKEN B OGCHELMAN , weduwe van JAN HIETINK, oud 44 jaaren, geboren onder
Warnsveld, wonende alhier, dogter van beide wijlen HARMANUS BOGCHELMAN en JENNEKEN
GARMEL, ehel. Attest geproduceert dat dezelve aan haar onmundige kinderen het vaderversterf heeft
bewezen.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - d. 24 julij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 31 julij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - d. 7 aug., volgens relaas van de bode; mede hun drie proc. te Lochem gehad, volgens
attest van T. Eggink, richter van Laaren.
- Solemnisatie - Den 14 augustus in de kerk te Vorden getrouwt, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 19 dito.
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Tijdvak 1803-1807
12.08.1803 - 12 augustus 1803
- Bruidegom - HENDRIKES J ANSEN , j.m. geboren en woonachtig in de buurschap Rienderen onder
den ampte van Brummen.
- Bruid - M ARGARETHA L ANSINK, j.d. geboren in 's-Gravenhage, thans woonachtig onder Brummen,
doch onlangs gewoond hebbende te Vorden.
- Getuigen - Op attest van Brummen aldaar in ondertrouw opgenomen en worden alhier
geproclameert.
- 1e gebod - den 14 aug., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - d. 21 aug., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 28 aug., volgens relaas van de bode. Hiervan attest afgegeven den 30 aug.
09.09.1803 - 9 september 1803
- Bruidegom - ROELOF KRAASSENBERG , jongman oud 23 jaren, geboren onder Hummelo,
woonachtig alhier, zoon van JAN KRAASSENBERG en wijlen WILLEMKEN HORST , indertijd ehelieden.
De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren. Voorts verklaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - FREDRICA J IMMINK, jonge dogter oud 24 jaren, geboren te Diepenheim, woonachtig alhier,
dogter van GERRET JIMMINK en ELISABET TENKINK, ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart
voor hemselfs en mede dat zijn ehevr. voornoemd hun ouderlijk consent tot dit huwelijk verle enen.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van J.H. Gallée, richter en H. Stroman en L. Elshoff
als keurnoten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 11 september, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 18 september, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 25 september, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 september, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoont den 2 october.
23.09.1803 - d. 23 september 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter en H. Stroman &
L. Elshoff, keurnoten
- Bruidegom - ANTONIJ HAMMERMAN , jongman oud 25 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van wijlen BERENT HUERNINK en JENNEKEN KORENBLEK , ehelieden. De moeder, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteren. Verklaren de bruidegom en bruid geen verwantschap tot
elkanderen te zijn.
- Bruid - WILLEMINA J IMMINK, jonge dogter oud 22 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
BERENT JIMMINK en AALTJEN GELTINK, ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart voor
hemselfs en dat zijn ehevrouw voornoemd hunne ouderlijk toestemming tot dit huwelijk verlenen.
- Getuigen - En zijn voornoemde comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 25 september, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - d. 2 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 9 october, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 9 october, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 15 dº.
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24.09.1803 - 24 september 1803
- Bruidegom - HENDRIK D IJKMAN , j.m. zoon van STEVEN DIJKMAN en JENNEKEN SIEVERINK,
eheluiden, geboren en woonachtig te Ruerlo.
- Bruid - M ARIA B OUWMEESTER , jonge dogter van wijlen JACOB BOUWMEESTER en BERENTJEN
KOKS, gewezen ehel., geboren en woonachtig onder Vorden.
- Getuigen - Voor den gerichte van Ruerlo in ondertrouw opgenomen en zijn alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 25 september, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - d. 2 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 9 october, volgens relaas van de bode; hiervan attest afgegeven.
30.09.1803 - 30 september 1803
- Bruidegom - HENDRIK M OEMBARG , jongman zoon van wijlen HENDRIK MOEMBARG en GESIENA
WAANDERS, indertijd ehelieden, geboren te Ruerlo en woobachtig alhier.
- Bruid - ELIZABET HUIJTINK, weduwe van wijlen JANNES SETTEBRINK, geboren onder het
drostampt Borculo en woonachtig onder Ruerlo.
- Getuigen - Op attest van de richter des ampts Ruerlo zijn dezelve alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 2 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 9 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 16 october, volgens relaas van de bode.
07.10.1803 - 7 october 1803
- Bruidegom - HARMANUS GROTENHUIS , jonkman zoon van wijlen BARNARDUS GROTENHUIS en
JOANNA CASPERS, ehel., geboren in Haexbergen, wonende onder Vorden.
- Bruid - M ARIA M OLENDIJK , j.d. van wijlen ANDRIES MOLENDIJK en wijlen ELSKEN KLOKKEMAN,
in leven ehel., geboren en wonende in het district Wildenberg.
- Getuigen - Op attest van de richter van Barchem alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 9 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 16 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 23 october, volgens relaas van de bode: attest daarvan afgegeven den 29 oct.
- Solemnisatie - Getrouwt op den Kranenberg den 31 october, volgens attest van J. Dusar, R.P.,
vertoond den 7 nov.
18.11.1803 - 18 november 1803
- Bruidegom - HENDRIK B ERENPAS , jongman oud 35 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden,
zoon van ALBERT BERENPAS en wijlen JANNA AZINK, indertijd ehelieden en heeft de vader verklaart
zijne toestemming te verlenen. Verklarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te
zijn.
- Bruid - HARMINA E IJERKAMP , weduwe van JAN KONING , oud 35 jaren, geboren onder Brummen,
woonachtig alhier, dogter van wijlen JAN EIJERKAMP en HENDRICA HARMELINK, in leven ehel.
Attest geproduceert dat de moeder voornoemd haar toestemming in dit huwelijk verleent.
- Getuigen - Compareerden voor J.H. Gallée, richter en H. Stroman en L. Elshof, keurnoten en zijn
comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 20 nov., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 27 nov., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 4 december, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 4 dec., volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 9 dito.
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Tijdvak 1803-1807
18.11.1803 - 18 nov. 1803
- Bruidegom - J AN VOERMAAG , jongman oud 40 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, zoon
van wijlen BERENT VOERMAAG en AALTJEN KLEIN BRANDENBERG, in leven ehelieden. Attest
geproduceert dat de moeder haar ouderlijke toestemming heeft verleent. Verklarende bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - FENNEKEN M ULDERIJE, jonge dogter oud 34 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden,
dogter van wijlen GERRET MULDERIJE en HENDRINA HOEDEMAKER, indertijd ehelieden. Attest
geproduceert dat de moeder voornoemd dit huwelijk consenteerd.
- Getuigen - Compareerden voor J.H. Gallée, richter en H. Stroman en L. Elshoff, keurnoten en zijn de
comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - 20 nov., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 27 nov., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 4 dec., volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 4 dec., volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 9 dito.
02.12.1803 - 2 dec. 1803 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter en W. Willemsen en L. Elshoff,
keurnoten
- Bruidegom - B ARTELT WONNINK, jongman oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijen HENDRIK WONNINK en wijlen GEERTRUIJ WEULEN KRANENBERG, in leven ehelieden;
verklarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - J ANNA SLUIJTERIJE, jonge dogter oud 31 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen JAN SLUIJTERIJE en AALTJEN BILDERBEEK , in leven ehel. De moeder, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 4 dec., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - d. 11 dec. door mij geproclameert, J.H. Gallée
- 3e gebod - d. 18 dec. door mij geproclameert, J.H. Gallée.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 18 dec., volgens attest van den
predikant, vertoond den 22 dº.
Den 10 febr. 1804. Een Copie
van 't Trouwboek over
1803 aan den officier van
Westerholt zelvs overgegeven
om met de ovrigen van 't
Scholtampt aan 't Hof
verzonden te worden.
1803 - 14 paar ingeschr. - 8 afgek.
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Tijdvak 1803-1807
1804
13.01.1804 - den 13 januarij 1804
- Bruidegom - DERK B IELDERMAN , jongman oud 30 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
JAN BIELDERMAN en wijlen HENDRICA KETTELARIJE, indertijd ehelieden.
- Bruid - REINTJEN J IMMINK, weduwe van GARRET WESSELINK, oud 32 jaren, geboren en wonende
alhier, dogter van BERENT JIMMINK en AALTJEN GELTINK, ehelieden. Attest geproduceert dat aan
haar onmundige kinderen 't vaderversterf is bewezen.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van J.H. Gallée, richter en H. Stroman en W.
Willemsen, keurnoten, met consent der ouders in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 15 jan. 1804, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 22 januarij , volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 29 januarij , volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 29 januarij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 4 febr.
20.01.1804 - den 20 januarij 1804 - Te Arnhem in ondertrouw opgenomen
- Bruidegom - GERRET J AN SLACHMAN , jongman geboren onder Brummen en wonende te Vorden.
- Bruid - J ENNEKEN WOLSENHUIS , j.d. geboren te Ruerlo en wonende te Arnhem, doch onlangs
gewoond hebbende te Vorden.
- Getuigen - Op attest van Arnhem alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 22 januarij , volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 29 januarij , volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 5 febr., volgens relaas van de bode. Attest daarvan afgegeven den 5 febr.
27.01.1804 - den 27 januarij 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman &
P.A. Gallée
- Bruidegom - GERRET M EMELINK, jongman oud 38 jaren, geboren onder Steenderen, wonende
alhier, zoon van wijlen HENDRIK MEMELINK & HENDERSKEN VAALVERINK, in leven ehel.
Verklarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkaar te wezen.
- Bruid - HARMINA LOMAN , jonge dogter oud 27 jaren, geboren onder Hengelo, wonende alhier,
dogter van wijlen HARMEN LOMAN en wijlen HENDERSKEN HEISTERBOOM , in leven ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten, nadat van 't consent der of aflijvigheid der ouders gebleken was, in
ondertrouw opgenomen; mede gecompareert Reint Memelink als getuige.
- 1e gebod - den 29 januarij , volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 5 febr., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 12 febr., volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 19 februarij, volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 22 dito.

15 september 2005

/ Genealogie in de Achterhoek – www.genealogiedomein.nl
-7Transcriptie: © J.B. Baneman

Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
24.02.1804 - den 24 febr. 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, H. Stroman & W. Willemsen,
keurnoten
- Bruidegom - B ERENT ZWEVERINK, jongman oud 23 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
BERENT ZWEVERINK en wijlen JANNA ZWEVERINK, indertijd ehelieden. Verklarende bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - M ARIA B ETTINK, jonge dogter oud 19 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen BERENT BETTINK en wijlen HENDRINA LUBBERDINK, in leven ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent van bruidegoms vader en bruidsvoogden wettig in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 26 febr., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 4 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 11 maart, volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 18 maart, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 19 dito.
09.03.1804 - den 9 maart 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, H. Stroman & P.A. Gallée,
keurnoten
- Bruidegom - HENDRIK P ELSKAMP, jongman oud 35 jaren, geboren en woonachtig alhier, doch
onlangs gewoond hebbende onder Laaren, zoon van wijlen JAN P ELSKAMP en wijlen GARRETJEN
ZONNENBARG , in leven ehelieden.
- Bruid - ANNA M ARIA A RENTSEN , jonge dogter oud 30 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van HENDRIK ARENTSEN en GARRETDINA VAN TILL, ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten, nadat alvorens van de aflijvigheid van bruidegoms in 't consent van
bruids ouders gebleken was, in ondertrouw opgenomen; mede gecompareerd W. Pelskamp en
Bartelt Arents als getuigen.
- 1e gebod - 11 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 18 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 25 maart, volgens relaas van de bode; ook te Laren geproclameerd op voorschr.
datums.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 maart, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 26 dito.
30.03.1804 - 30 maart 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en W. Willemsen
- Bruidegom - DERK H ARMELINK, jongman oud 30 jaren, geboren onder Geesteren, woonachtig
alhier, zoon van wijlen ARENT HARMELINK en JANNA SOERINK, gewezen ehel.
- Bruid - ESSELTJEN E VERTS , weduwe van JAN HEIJINK, oud 47 jaren, geboren onder Warnsveld,
woonachtig alhier, dogter van EVERT WESSELINK en JENNEKEN BARGEMAN, beide ehel. overleden
zijnde. Voorts bewijs geproduceert dat dezelve aan haar onmundige kinderen het vaderversterf heeft
bewezen.
- Getuigen - En zijn comparanten, nadat alvorens van 't consent of aflijvigheid van b. en b. ouders
gebleken was, dezelve in ondertrouw opgenomen; mede gecompareert .... Koster en Evert
Fredriksen als getuigen.
- 1e gebod - den 1 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 apr., volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 22 april, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 28 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
31.03.1804 - den 31 maart 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten L. Elshof en W. Willemsen
- Bruidegom - GERRET J AN HILVERINK, jongman oud 29 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van BERNADUS HILVERINK en JANNA WESSELINK, ehelieden.
- Bruid - AALTJEN GAAIJKHORST, jonge dogter oud 25 jaren, geboren en woonachtig onder
Warnsveld, dogter van HENDRIK JAN GAAIJKHORST en FENNEKEN GROENEVELD , ehelieden.
- Getuigen - En zijn de comparanten met consent van hun respective ouders in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 1 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 22 april, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 28 dito.
06.04.1804 - den 6 april 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en
P.A. Gallée
- Bruidegom - J AN HOETINK, jongman oud 30 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, zoon van
WILLEM HOETINK OF WOESTENENK en REINTJEN HOETINK, ehelieden.
- Bruid - J ANNA ROUWENHORST, jonge dochter oud 27 jaren, geboren en woonachtig alhier, dochter
van GERRET ROUWENHORST en wijlen REINTJEN BEUMER, in leven ehel.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent van hun ouders in ondertrouw opgenomen; mede
gecompareert Gerret Rouwenhorst, vader van de bruid.
- 1e gebod - den 8 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 15 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 22 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 29 april, volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 5 maij.
13.04.1804 - den 13 april 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A.
Gallée
- Bruidegom - HENDRIK J AN OLIJSLAG, weduwenaar van DORA GROTENHUIS, oud 49 jaren, geboren
en wonende alhier, zoon van wijlen LAMMERT OLIJSLAG en wijlen GEERTJEN P ELSKAMP, in leven
ehelieden. Attest geproduceert dat aan zijn minderjarige kinderen het moedersversterf heeft bewezen.
- Bruid - HENDERS HORSMAN , jonge dogter oud 30 jaren, geboren onder Vorden, woonachtig onder
Warnsveld, dogter van wijlen HENDRIK HORSMAN en wijlen CHRISTINA TIMMERIE, in leven
ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van richter en keurnoten bovengenoemd in ondertrouw
opgenomen; mede gecompareert G.J. [doorgestreept staat hier: "Olijslag"] Aaijtink als getuige.
- 1e gebod - den 15 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 22 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode; mede te Warnsveld 3 maal geproclameert,
volgens attest van de richter aldaar.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 29 april, volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 6 maij.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
13.04.1804 - den 13 april 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A.
Gallée
- Bruidegom - JOCHEM DIKS , jongman oud 30 jaren, geboren in 't Well, woonachtig alhier, zoon van
wijlen EGBERT DIKS en GRIETJEN STEVENS, in leven ehelieden. Van de moeder attest geproduceert
dat dezelve haare ouderlijke toestemming tot dit huwelijk verleend.
- Bruid - FREDRICA SCHREIJERS , jonge dogter oud 27 jaren, geboren te Wesel, woonachtig alhier,
dogter van wijlen STEPHANUS SCHREIJERS en ELISABET ALTHOUSEN , in leven ehel.; mede haar
consent tot dit huwelijk doen blijken.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van richter en keurnoten bovengemelt in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 15 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 22 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - Getrouwt aan de Roomsche kerk den Kranenberg op den 30 april, volgens attest van
H. Heijmerikx, pastor te Zutphen, vertoond den 5 maij.
13.04.1804 - den 13 april 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A.
Gallée
- Bruidegom - J AN HENDRIK ESSELINK, jongman oud 25 jaren, geboren onder Lichtenvoorde,
woonachtig onder Vorden, zoon van wijlen JAN ESSELING en HENDRICA AAGTEN , indertijd ehel.,
waarvan attest geproduceert dat de moeder haar ouderlijke toestemming heeft verleend.
- Bruid - GERRETJEN J ANSEN , jonge dogter oud 35 jaren, geboren onder Wijchmond, woonachtig
alhier, dogter van wijlen HARMEN JANSSEN en JANNA BERENDS, indertijd ehel.; mede haar
moederlijk consent tot dit huwelijk doen blijken.
- Getuigen - En zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 15 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 22 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk den Kranenberg getrouwt den 2 maij, volgens attest van H.
Heijmerickx, vertoond den 6 dito.
27.04.1804 - den 27 april 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en W. Willemsen
- Bruidegom - JOAN FREDRIK WILLEM HOBELMAN , jongman oud 39 jaren, geboren in 't hoogstift
Osnabrug, woonende alhier, zoon van wijlen P ETER HOBELMAN en wijlen ANNA MARIA THEODORA
DIJKMAN, in leven ehelieden. Bewijs geproduceert dat de vader en moeder beide zijn overleden.
- Bruid - GRIETJEN TEN ARVE, jonge dogter oud 24 jaren, geboren en woonachtig onder Ruerlo, doch
onlangs gewoond hebbende onder Vorden, dogter van wijlen BARTELT TEN ARVE en JANNA
HARBERINK; deze laatste, present zijnde, verklaart dit huw. te consenteren.
- Getuigen - En zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 6 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 13 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 27 maij, volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 2 junij.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
27.04.1804 - Eodem
- Bruidegom - HARMEN WEULENKRANENBERG, jongman oud 35 jaren, geboren en woonachtig
alhier, zoon van wijlen GERRET JAN WEULENKRANENBERG en wijlen DERSKEN WALGEMOET , in
leven ehelieden.
- Bruid - B ERENDINA EGGINK, jonge dogter oud 27 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen DERK EGGINK en HENDERS ELLENKAMP, in leven ehelieden; welke haar moeder consent tot
dit huwelijk heeft verleend.
- Getuigen - En zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 6 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 13 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 13 maij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 18 dito.
27.04.1804 - 27 april 1804 - Compareerden voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en W.
Willemsen
- Bruidegom - TOONE EGGINK, jongman oud 24 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van wijlen
DERK EGGINK en HENDERS ELLENKAMP, ehelieden. Hebbende de moeder tot dit huwelijk haar
ouderlijk consent verleend.
- Bruid - HENDRICA KNOEF , jonge dogter oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen JACOB KNOEF en wijlen HILLEKEN BERENPAS, in leven ehelieden.
- Getuigen - En zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 29 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 6 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 13 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 13 maij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 18 dito.
18.05.1804 - den 18 maij 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & P.A.
Gallée
- Bruidegom - HARMEN WUESTENENK, jongman oud 29 jaren, geboren en woonende alhier, zoon van
HENDRIK JAN WUESTENENK en GEESKEN TJOONK, ehelieden.
- Bruid - J ANNA TJOONK, j.d. oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van JAN BARTELD
TJOONK en wijlen TEUNTJEN JANSEN , indertijd ehelieden.
- Getuigen - En zijn de comparanten met consent van bruidegoms en bruids ouders in ondertrouw
opgenomen; mede gecompareerd H.J. Wuestenenk en J.B. Tjoonk.
- 1e gebod - d. 20 meij
- 2e gebod - 27 maij
- 3e gebod - 3 junij.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 3 junij, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 7 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
21.07.1804 - den 21 julij 1804 - Comp. voor Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & P.A. Gallée
- Bruidegom - EVERHARDUS RINGELENBERG, weduwenaar van BERNARDINA DUSAR, oud 45 jaren,
geboren en woonachtig alhier, zoon van wijlen WAANDER RINGELENBERG en HENDRICA
NIEUWENHUIS, in leven ehel. Van de moeder bewijs geprod. dat dezelve dit huwelijk consenteert.
- Bruid - WILLEMINA KLEIN RESING J ANSEN , jonge dogter oud 34 jaren, geboren onder Hengelo,
woonachtig alhier, dogter van wijlen FOKKE JANSEN en HILLETJE DIRKSEN . Van de moeder attest
overgegeven dat dezelve dit huw. consenteert.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertr. opgenomen.
- 1e gebod - den 22 julij
- 2e gebod - den 29 julij
- 3e gebod - den 5 aug.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk onder Vorden getrouwt den 10 august., volgens attest van de
pastor J. Dusar, vertoond den 14 dito.
16.08.1804 - den 16 aug. 1804 - Op den Huize Wiersche onder Vorden - Compareerde voor
J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & G. Bouwmeester
- Bruidegom - Mr. WILLEM REINIER OP TEN NOORT , weduwenaar van ELIZABETH MARIA
GRASWINKEL , oud 33 jaren, geboren en wonende te Zutphen, zoon van Mr. GERHARD DAVID OP
TEN NOORT en HENRIETTA BEATRIX BRANTSEN , echtelieden. Door bruidegom attest geproduceert
van de wezekamer der stad Zutphen, wegens de afgoeding aan zijn minderjarige kinderen.
- Bruid - M ARIA CHARLOTTA PHILLIPINA VAN HEECKEREN tot Wiersche, jonge dogter oud 22
jaren, geboren te Zutphen, thans wonende onder Vorden, dogter van LUDOLF VAN HEECKEREN tot
Wiersche en MARGARETHA SCHIMMELPENNING VAN DER OIJE, echtelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent van aanwezende ouders in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 19 aug.
- 2e gebod - 26 august.
- 3e gebod - 2 september; op voorsch. datums te Zutphen geproclameert, volgens attest van de secret.
Plegher te Zutphen.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Ruerlo getrouwt den 6 september, volgens attest van den
predikant H.J. Woldringh, vertoond den 13 dº.
14.09.1804 - den 14 september 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & L. Elshof
compareerde
- Bruidegom - B ERENT EBBINK, weduwenaar van AALTJEN SMEENK, oud 39 jaren, geboren onder
Eijbergen, wonende alhier, zoon van wijlen HARMEN EBBINK en wijlen AALTJEN VEEHOF, in leven
ehelieden, welke beide volgens de mede ersch. getuigen zijn overleden; zijnde uit bruidegoms eerste
huw. geen kinderen verwekt.
- Bruid - HENDRICA M EKKEVELD , weduwe van REINT HEUVELINK, oud 37 jaren, geboren en
woonachtig alhier, dogter van wijlen JAN MEKKEVELD en wijlen ANTONIJA KLEIN LANKHORST , in
leven ehel. Volgens verklaring van getuigen mede beide overleden. Voorts door bruid geproduceert
een attest wegens de afgoeding van haar kind.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw ingetekend, daarbij als getuigen erschenen Harmanus
Mekkeveld , Andries Eijkelkamp en Willem Elschot.
- 1e gebod - den 16 september
- 2e gebod - den 23 september
- 3e gebod - den 30 september.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk den Kranenberg getrouwt den 2 october voor J. Dusar, R.
pastoor aldaar, volgens attest vertoond den 3 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
02.11.1804 - den 2 november 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten L. Elshof en
W. Willemsen
- Bruidegom - GERRET J AN PLASBEEK , jongman oud 28 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van LAMMERT P LASBEEK en HENDRICA SAALMINK, ehel.
- Bruid - B ERENDINA WALGEMOET , jonge dogter oud 30 jaaren, geboren onder Hengelo en wonende
te Zutphen, dogter van DERK WALGEMOET en wijlen JANNA KLEIN ELFERINK, in leven ehel.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent van de aanwezende ouders in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 4 nov., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 11 november
- 3e gebod - den 18 november; mede te Zutphen hun proc. gehad.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 nov., volgens attest van de
predikant Colenbrander, vertoond den 2 december.
09.11.1804 - den 9 november 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée &
W. Willemsen, compareerden
- Bruidegom - TOON J ANSEN , jongman oud 25 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, zoon van
wijlen JAN DERKSEN en GERRETJEN JANSEN , indertijd ehel. Van de moeder bewijs overgegeven dat
dezelve hun toestemming verleend.
- Bruid - WILLEMKEN HOEGEN , jonge dochter oud 25 jaren, geboren en woonachtig onder Hengelo,
dogter van WILLEM HOEGEN en wijlen JANNA JANSEN . De vader, present zijnde, verklaart dit
huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 11 november
- 2e gebod - den 18 november
- 3e gebod - den 25 nov.; mede te Hengelo geproclameert.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk onder Hengelo getrouwt den 28 november, volgens vertoond
attest van de pastoor Meijer, vertoond den 4 december 1804.
23.11.1804 - den 23 november 1804 - Voor P.A. Gallée, p.t. richter, keurnoten H. Stroman en
G.J. Wiemelink compareerde
- Bruidegom - J AN HENDRIK WIJNVELD , weduwenaar van SOPHIA TE BOEKHORST , oud 46 jaren,
geboren te Zelhem en wonende te Hengelo, zoon van wijlen HENDRIK JAN WIJNVELD en wijlen
BERENDINA OVINK, in leven ehelieden. Attest geproduceert dat aan zijn minderjarige kinderen het
moederversterf heeft bewezen.
- Bruid - M ARIA M UIJDERMAN , j.d. oud 29 jaren, geboren en woonachtig alh ier, doch onlangs
gewoond hebbende te Harderwijk, dogter van wijlen JAN MUIJDERMAN en GERRETJEN ROESSINK, in
leven ehel. Van bruids moeder attest wegens 't consent overgegeven.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen; mede gec. Garret Buursink als getuige.
- 1e gebod - den 25 november
- 2e gebod - den 2 december
- 3e gebod - den 9 december; volgens ingekomen attesten mede te Hengelo en Harderwijk geprocl.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Hengelo getrouwd den 16 december, volgens attest van den
predikant R.T. Snethlage, vertoond den 21 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
30.11.1804 - den 30 november 1804 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée
en G.J. Wiemelink
- Bruidegom - ALBERT HISSINK, jongman oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen BERENT HISSINK en GEERTRUIJ GROOT BRAMEL, indertijd ehelieden.
- Bruid - J ANNA GARMEL, jonge dogter oud 24 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van JAN
GARMEL en wijlen MARGARETA HIETINK, indertijd ehelieden.
- Getuigen - Em zijn comparanten met consent van bruidegoms moeder en bruids vader in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 2 december
- 2e gebod - den 9 december
- 3e gebod - den 16 december.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 16 dec., volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 23 dito.
07.12.1804 - den 7 december 1804 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée en H. Stroman
comp.
- Bruidegom - J AN WILLEM K EIJSER, jongman oud 30 jaren, geboren en wonende onder Vorden,
doch onlangs gewoond hebbende onder Hengelo, zoon van wijlen DERK KEIJSER en wijlen MARIA
NIJENKAMP, in leven ehelieden.
- Bruid - AALTJEN LOMAN , jonge dogter oud 23 jaren, geboren onder Hengelo, wonende onder
Vorden, dogter van DERK BERENT BEUNK en GEESKEN GARVELINK, ehel. De vader, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteren en mede van de moeder 't consent geprod.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertr. opgenomen.
- 1e gebod - den 9 dec.
- 2e gebod - 16 dec.
- 3e gebod - 23 dec.; mede op voorz. datums te Hengelo geproclameert, volgens attest van den richter
aldaar.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Hengelo getrouwt den 26 december, volgens attest van den
predikant R.T. Snethlage, vertoond den 31 dito.
07.12.1804 - Eodem die
- Bruidegom - ROELOF HAVERKAMP, jongman oud 25 jaren, geboren en wonende alhier, zoon van
wijlen ANTONIJ HAVERKAMP en wijlen BERENDINA JANSEN , in leven ehelieden.
- Bruid - HENDRICA B RINKERHOF, jonge dogter oud 25 jaren, geboren en wonende alhier, dogter van
wijlen JAN ADDINK en HARMINA BRINKERHOF, in leven ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent van bruids moeder in ondertrouw opgenomen; mede
gecompareerd Marten Haverkamp als getuige.
- 1e gebod - den 9 december
- 2e gebod - 16 dec.
- 3e gebod - 23 dec.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 23 december, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 28 dito.
1804 - inget. 23 p. - afgek. 1
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
1805
25.01.1805 - Op attest van de richter van Warnsveld zijn aldaar ingetekend den 25 januarij 1805
- Bruidegom - GERRET J AN B LOEMENDAAL, weduwenaar van HENDRICA HEEMINK, oud 35 jaaren,
geboren onder Steenderen, woonachtig alhier.
- Bruid - GEERTRUIJD P ELSKAMP , j.d. oud 25 jaaren, geboren en woonachtig onder Warnsveld.
- Getuigen - Zijn alhier geproclameert.
- 1e gebod - 27 januarij
- 2e gebod - den 3 febr.
- 3e gebod - den 10 febr.; attest daarvan afgegeven.
31.01.1805 - den 31 januarij 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée,
compareerden
- Bruidegom - GERRET HARMSEN , jongman oud 25 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen JAN HARMSEN en wijlen GEERTRUIJ WINKELMAN , ehel.
- Bruid - STINE B AKHUIS , weduwe van MARTEN BARGEMAN , oud 45 jaaren, geboren onder Hengelo,
woonachtig alhier, dogter van wijlen GERRET BAKHUIS en wijlen AALTJEN REGELINK.
- Getuigen - Hendricus Garretsen en Reint Karssenberg verklaren dat bruidegoms en bruids ouders
zijn overleden en zijn comparanten in ondertrouw ingetekend.
- 1e gebod - den 3 febr.
- 2e gebod - den 10 februarij
- 3e gebod - den 17 febr.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 17 febr., volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 21 dito.
02.02.1805 - den 2 februarij 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée
compareerden
- Bruidegom - HENDRIK J AN EIJKELKAMP , jongman oud 24 jaren, geboren te Ruerlo, woonachtig
alhier, zoon van wijlen JAN EIJKELKAMP en MARIA JANSEN , indertijd ehelieden. Attest geproduceert
dat de moeder dit huw. consenteert.
- Bruid - TEUNTJEN A LTINK, jonge dogter oud 22 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
ENGBERT ALTINK en ANNEKEN P RAAMERS, ehelieden. De vader, mede present, verklaart voor
hemzelfs en zijn ehevr. dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 3 februarij
- 2e gebod - den 10 februarij
- 3e gebod - den 17 febr.
- Solemnisatie - Aan den Roomsche kerk den Kranenberg onder Vorden getrouwt den 18 februarij,
volgens attest van J. Dusar, r.p. en p. aldaar, vertoond den 21 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
09.02.1805 - den 9 februarij 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée
compareerden
- Bruidegom - GERRET STEGERMAN , j.m. oud 29 jaren, geboren en wonende in Wijchmond onder
Vorden, zoon van wijlen WILLEM WESSELS STEGERMAN en wijlen JANNA GROTE BRAMEL, in leven
ehelieden.
- Bruid - REINTJEN OVERKAMP , j.d. oud 26 jaren, geboren onder Hengelo, wonende in Wijchmond
onder Vorden, dogter van JAN DERK OVERKAMP en wijlen JANNA BERENDSEN , indertijd ehel.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw ingetekend, mede gec. bruids vader, die zijn
toestemming tot dit huwelijk heeft verleend.
- 1e gebod - den 10 febr.
- 2e gebod - den 17 febr.
- 3e gebod - den 24 febr.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 24 febr., volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 2 dito.
08.02.1805 - 8 febr. 1805 - Zijn te Ruerlo ingetekend
- Bruidegom - B ERENT WISSINK, j.m. zoon van P ETER WISSINK en WILLEMINA VAN AMERONGEN ,
ehel., oud in zijn 34e jaar, geboren en woonachtig te Ruerlo.
- Bruid - STIENTJEN ESSELENBROEK, j.d. van wijlen ANTONIJ ESSELENBROEK en STIENTJEN
BOUWMEIJSTER, indertijd ehel., geboren te Ruurlo en onlangs gewoond hebbende alhier, oud in het
22e jaar.
- Op attest van A. Aberson, richter van Ruurlo, alhier mede geproclameert.
- 1e gebod - den 10 febr.
- 2e gebod - den 17 febr.
- 3e gebod - 24 febr.; attest daarvan afgegeven.
15.02.1805 - Compareerde voor P.A. Gallée, p.t. richter, keurnoten H. Stroman en G.J. Wiemelink,
den 15 febr. 1805
- Bruidegom - GERRET J AN MOLENBRUGGE, j.m. oud 28 jaren, geboren en woonachtig te Vorden,
doch onlangs gewoond hebbende te Varsseveld, zoon van JAN ALBERT MOLENBRUGGE en
JENNEKEN BANNINKS, ehel. De vader, present zijnde, verklaart voor zich zelf en zijne ehevr. dit
huwelijk te consenteren.
- Bruid - GRIETJEN GARRETSEN , j.dogter oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen GARRIT DANIELS HASSINK en JENNEKEN RIEFFELERKAMP, indertijd ehel. De moeder present
heeft haar toestemming in dezen verleend.
- Getuigen - Mede gecomp. Hendrik Jan Wagenvoort, benevens de vader van bruidegom en de moeder
van de bruid.
- 1e gebod - den 17 febr.
- 2e gebod - 24 febr.
- 3e gebod - 3 maart; mede te Varsseveld 3 maal geproclameert, volgens ontvangen attest.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 10 maart, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 16 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
08.03.1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée,
den 8 maart 1805
- Bruidegom - DERK NORDE, weduwenaar van JENNEKEN WAARLE, oud 48 jaren, geboren en
woonachtig alhier, zoon van wijlen GERRET NORDE en wijlen FENNEKEN REERINK, in leven
ehelieden. Door bruidegom attest overgegeven van den officier van het scholtampt Zutphen, dat aan
zijn onmundig kind het moedersversterf is bewezen. Voorts aan bruidegom en bruid, als zijnde
aangetrouwde broeder en zuster, permissie verleend tot het aangaan van een wettig huwelijk, met
dispensatie van alle obsterende wetten, volgens open brief van het staatsbewind onder approbatie van
het wetgev. lighaam, verleent den 18 febr. 1805.
- Bruid - GEESKEN LENTINK, j.d. oud 36 jaren, geboren onder Warnsveld, woonachtig alhier, dogter
van wijlen HENDRIK VOSKAMP en wijlen GERRETJEN LENTINK , in leven ehelieden.
- Getuigen - Mede gecompareert Goossen Lentink en Goossen Termeul.
- 1e gebod - 10 maart
- 2e gebod - 17 maart
- 3e gebod - 24 maart
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 24 maart, volgens attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 31 dito.
16.03.1805 - den 16 maart 1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en Jan
Alb. Meijer
- Bruidegom - REINIER ANTONIJ ROELOFFZEN , jongman oud 25 jaren, geboren en woonachtig
alhier, zoon van wijlen ANTONIJ BERNADUS ROELOFFZEN en wijlen CONSTANTIA CATHARINA
SCHEMMING, in leven ehelieden. Zijnde de bruidegom en bruid geen te na verwantschap tot elkaer,
als zijnde volle neef en nigt.
- Bruid - ANNA ALEIDA M ARIA M EIJER , jonge dogter oud 34 jaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van ARNOLDUS MEIJER en SOPHIA MARIA SCHEMMING, ehelieden, die beide hunne
ouderlijke toestemminge hebben verleend.
- Getuigen - De bruids vader en moeder en bruidegoms broeder Jan Roeloffzen mede present.
- 1e gebod - 17 maart
- 2e gebod - 24 dito
- 3e gebod - 31 dito.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk den Kranenberg getrouwt den 1 april, volgens attest van
J. Dusaar, R.P., vertoond den 3 dito.
06.04.1805 - Op attest van A.W. de Grient Dreux, richter van Warnsveld, zijn aldaar op den 6 april
ingetekend en worden mede alhier geproclameert
- Bruidegom - TEUNIS TEN HOUTEN , jongman oud 33 jaren, geboren te Hummelo en wonende onder
Vorden.
- Bruid - FENNEKEN REURSLAG , jonge dogter oud 28 jaren, geboren te Lochem en wonende onder
Warnsveld.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 7 april
- 2e gebod - den 14 april
- 3e gebod - 21 april; attest daarvan afgegeven.

15 september 2005

/ Genealogie in de Achterhoek – www.genealogiedomein.nl
- 17 Transcriptie: © J.B. Baneman

Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
19.04.1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P. Gallée,
den 19 april 1805
- Bruidegom - GOOSSEN ZWEVERINK, jongman oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van BERENT ZWEVERINK en wijlen JANNA ZWEVERINK, indertijd ehel.
- Bruid - DERKJEN REESSINK, jonge dogter oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
ANTONIJ REESSINK en ESSELTJEN TJOOSTINK , ehel.
- Getuigen - En zijn comparanten met consent hunner ouderen in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 21 april
- 2e gebod - den 28 april
- 3e gebod - den 5 maij.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 5 maij, volgens attest van A. van
Gelder, predikant te Almen, vertoond den 10 maij.
26.04.1805 - den 26 april 1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en
P.A. Gallée
- Bruidegom - J AN HENDRIK HOLTERMAN , jongm. oud 28 jaren, geboren onder Warnsveld,
woonachtig onder Laeren, zoon van WILLEM HOLTERMAN en JANNA P ETERSEN , ehelieden. De
vader, present, verklaart dat hij en zijne ehevrouw hunne ouderlijke toestemming verlenen.
- Bruid - FENNEKEN HIEMKEN , j.d. oud 23 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, dogter van
wijlen WILLEM HIEMKEN en REINTJEN GARMEL, indertijd ehelieden. Van de moeder attest
overgegeven dat zij dit huw. consenteert.
- Getuigen - Mede gecompareert Lammert Schimmel als stiefvader van den bruid en zijn comp. in
ondertrouw ingetekend.
- 1e gebod - den 28 april
- 2e gebod - den 5 maij
- 3e gebod - den 12 maij.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Laren getrouwd den 19 maij, volgens vertoond attest van
Ds. Kalkhof, predikant te Laren.
29.05.1805 - 29 meij 1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée en
Evert Pardijs
- Bruidegom - WILLEM OORTGIEZEN , jongman oud 23 jaren, geboren onder Zelhem, wonende
alhier, doch onlangs gewoond hebbende onder Hengelo, zoon van ROELOF OORTGIEZEN en wijlen
GARRETJEN WENNEKERS, indertijd ehelieden. Bewijs geproduceert dat de vader dit huwelijk
consenteerd.
- Bruid - AALTJEN P ASMAN , jonge dogter 18 jaren oud, geboren onder Reurlo, woonachtig alhier,
dogter van wijlen LAMMERT P ASMAN en wijlen JENNEKEN TEN ARVE, in leven ehel. Attest
geproduceert dat haar momboiren Gerret Pasman en Willem ten Arve dit huw. consenteren.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 2 junij
- 2e gebod - den 9 junij
- 3e gebod - den 16 junij; mede te Hengelo geproclameert op voorschreven datums, volgens attest van
de richter Willink.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 16 junij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 17 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
29.06.1805 - 29 junij 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en G.J. Wiemelink
compareerden
- Bruidegom - J AN GARRETSEN , jongman oud 28 jaren, geboren en woonachtig alhier, doch onlangs
gewoond hebbende te Garderen, zoon van GARRET GARRETSEN en TEUNTJEN JANSEN , ehel.
- Bruid - REINTJEN HOGENKAMP , j.d. oud 24 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
WILLEM HOGENKAMP en wijlen GERRETJEN SMEENK, indertijd ehelieden.
- Getuigen - En zijn comp. met consent van hunne ouders in ondertrouw ingetekend; mede
gecompareert de vader van b. en bruid, welke mede voor de moeder caveert.
- 1e gebod - 30 junij
- 2e gebod - 7 julij
- 3e gebod - 14 julij; mede te Garderen, volgens ingebragt attest, hun huw. pr. gehad.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 21 julij, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 27 dito.
01.08.1805 - 1 august. 1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en
P.A. Gallée
- Bruidegom - J AN HEURNEMAN , weduwenaar van GEERTJEN HALLERS, oud 45 jaren, geboren onder
Hengelo, woonagtig alhier, zoon van DERK WALGEMOET OP DE HEURNE en wijlen TEUNE EGGINK,
indertijd ehel. De vader present verklaard dit huwelijk te consenteren.
- Bruid - AALTJEN KRANENBERG , weduwe van JAN BERENT BRANDENBERG, oud 43 jaren, geboren
en woonachtig onder Vorden, dogter van wijlen HENDRIK JAN KRANENBERG en wijlen JENNEKEN
WALGEMOET , in leven ehel.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 4 aug.
- 2e gebod - den 11 aug.
- 3e gebod - den 18 aug.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 augustus, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 31 dito.
17.08.1805 - den 17 aug. 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée
- Bruidegom - HENDRIK J AN B OUWMEESTER , j.m. oud 28 jaren, geboren te Lochem, woonachtig
alhier, zoon van wijlen ANDRIES BOUWMEESTER en JANNA LEUNK, indertijd ehelieden. Attest
geprod. dat de moeder dit huwelijk consenteerd.
- Bruid - B ERENDINA SCHULTINK, weduwe van HENDRIK WEENINK, oud 48 jaren, geboren en
woonachtig alhier, dogter van JAN SCHULTINK en wijlen GERRETJEN GEESSINK, indertijd ehelieden.
De vader, present zijnde, verklaarde dit huw. te consenteren.
- Getuigen - -- 1e gebod - 18 aug.
- 2e gebod - 25 dito
- 3e gebod - 1 september.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 8 september, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 13 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
20.09.1805 - 20 september 1805 - Zijn volgens attest van de richter van Hengelo aldaar in ondertrouw
ingetekend en worden alhier geproclameert
- Bruidegom - B ARTELT TEN ARVE, j.m. zoon van HENDRIK TEN ARVE en wijlen WILLEMKEN
WENSINK, indertijd ehel., geboren onder Ruerlo, gewoond hebbende te Hengelo, doch thans
woonachtig alhier.
- Bruid - J ANNA KLEIN GELTINK, j.d., dogter van DERK KLEIN GELTINK en FENNEKEN HAVERKAMP,
ehel., geboren te Hengelo, woonachtig alhier.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 22 september
- 2e gebod - den 29 september
- 3e gebod - den 6 oct.; daarvan attest afgegeven.
18.10.1805 - 18 oct. 1805 - Zijn te Hengelo ingetekend volgens attest van de richter en alhier mede
geproclameert
- Bruidegom - J AN KLEIN B LEUMINK, j.m.z. van wijlen REINT KLEIN BLEUMINK en TEUNTJEN
WOOPREIS, geboren en woonachtig onder Hengelo.
- Bruid - GESINA NIEMEIJER , j.dr. van wijlen JAN NIEMEIJER en MARIA HERRIK, geboren te Raalte,
woonachtig alhier.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 20 oct.
- 2e gebod - den 27 octob.
- 3e gebod - 3 nov.; daarvan att. afgeg.
25.10.1805 - 25 october 1805 - Zijn te Laaren ingetekend volgens attest van de richter en hier mede
geproclameert
- Bruidegom - B ERENT ZWEVERINK, oud 26 jaar, weduwenaar van wijlen MARIA BETTINK, zoon van
BERENT ZWEVERINK en wijlen JANNA ZWEVERINK, in leven ehel., geboren en wonende onder
Vorden.
- Bruid - HARMINA HOLTERMAN , oud 26 jaaren, jonge dogter van WILLEM HOLTERMAN en JANNA
P ETERSEN , ehelieden, geboren en wonende onder Laaren.
- Getuigen - -- 1e gebod - den 27 oct.
- 2e gebod - den 3 nov.
- 3e gebod - den 10 nov.; att. afgeg.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 17 nov., volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 22 dito.
01.11.1805 - 1 nov. 1805 - Compareerde voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée en J. Ensink
- Bruidegom - TEUNIS WENNEKER , j.m. oud 26 jaren, geboren en wonende onder Lochem, zoon van
ANTONIJ WENNEKER en ANNA GEERTRUIJ ROSKAMP, ehel. De vader, present zijnde, verklaart zijn
toestemming tot dit huwelijk te geven, alsmede dat zijn ehevrouw daarin heeft geconsenteert.
- Bruid - J ENNEKEN LINTERMAN , jonge dogter oud 30 jaren, geboren onder Vorden en mede aldaar
woonachtig, dogter van JAN LINTERMAN en wijlen MARIA HORST , in leven ehelieden.
- Getuigen - -- 1e gebod - 3 nov.
- 2e gebod - 10 nov.
- 3e gebod - 17 nov; volgens bekomen attest mede te Lochem na behoren geproclameert.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 24 nov., volgens attest van A. van Gelder,
predikant te Almen, vertoond den 30 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
23.11.1805 - 23 november 1805 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & P.A. Gallée
compareerden
- Bruidegom - GARRET STAPELKAMP , j.m. oud 30 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
P ETER STAPELKAMP en FENNE KAMPHUIZEN , ehelieden, welke hun ouderlijke toestemming hebben
verleend.
- Bruid - J ANNA WEULEN KRANENBERG , j.d. oud 34 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen GARRET JAN WEULEN KRANENBERG en wijlen DERSKEN WALGEMOET , in leven ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertr. opgenomen.
- 1e gebod - den 24 nov.
- 2e gebod - den 1 dec.
- 3e gebod - den 8 dec.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 8 dec., volgens attest van G.J. Colenbrander,
vertoond den 13 dito.
28 Jan. 1806. Copie aan
den officier verzonden.
20 paar.
1806
17.01.1806 - 17 jan. 1806 - Comp. voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en J. Mellink
- Bruidegom - ANTONIJ WINTERS , jongman oud 20 jaren, geboren onder 's-Heerenberg, wonende
alhier, zoon van wijlen MANUS WINTERS en wijlen MARIA BERENDSEN , indertijd ehelieden.
- Bruid - ANNA M ARGARETA M ULDER , j.d. oud 20 jaren, geboren onder den ampte Montabouer,
wonende alhier, dogter van wijlen HANNES MULDER en wijlen ELISABET LANG, indertijd ehelieden.
- Getuigen - En zijn comparanten met overgifte van een acte geschreven op een zegel van 6 st. in
ondertrouw opgenomen; mede gec. Jac. Andree en Jacob Gros, welke beide getuigen dat de ouders
van bruidegom en bruid zijn overleden.
- 1e gebod - den 19 jan.
- 2e gebod - 26 januarij
- 3e gebod - 2 febr.
- Solemnisatie - Volgens attest van den r.p. F.J. Dusar, aan den Kranenberg getrouwt den 9 febr.,
vertoond den 10 dito.
22.02.1806 - 22 februarij 1806 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten P.A. Gallée en J. Mellink
compareerden
- Bruidegom - J AN WILLEM B IJENHOF, jongman oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van wijlen GERRET JAN BIJENHOF en GARDINA VOERMAAG, indertijd ehel.
- Bruid - REINTJEN J IMMINK, weduwe van DERK BIELDERMAN, oud 35 jaren, geboren en woonachtig
alhier, dogter van BEREND JIMMINK en AALTJEN GELTINK, ehel. Geen kinder bij haar overledenen
man verwekt en langer als een half jaar weduwe.
- Getuigen - Comparanten met consent van hunne ouders ingetekend.
- 1e gebod - den 23 febr.
- 2e gebod - den 2 maart
- 3e gebod - den 9 maart.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 9 maart, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 15 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
11.04.1806 - 11 april 1806 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman en J. Hendriksen
compareerden
- Bruidegom - J ACOB ENSINK, jongman oud 24 jaren, geboren te Zutphen, wonende alhier, doch
onlangs gewoond hebbende onder Wenterswijk, zoon van BEREND ENSINK en wijlen DERKJEN
ALBERS, indertijd ehel. Verklarende b. & b. geen te na verwantschap te zijn, als zijnde nigten en
neven.
- Bruid - ANNA CHRISTINA DIETS , j.d. oud 25 jaren, geboren te Philippine, woonachtig te Zutphen,
dogter van JOHAN BALTHAZAR DIETZ en ALEIDA ENSINK, ehel. Door b. en b. attest geproduceert
wegens 't consent hunner ouders tot dit huwelijk.
- Getuigen - En zijn comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 13 april
- 2e gebod - den 20 april
- 3e gebod - den 27 april; mede te Wenterswijk en Zutphen geproclameert, volgens ingekomen
attesten.
- Solemnisatie - Door G.J. Colenbrander, predikant te Vorden, getrouwt den 30 april, volgens attest
vertoond den 3 maij.
11.04.1806 - Volgens attest van de richter van Ruerlo zijn aldaar in ondertrouw opgenomen,
den 11 april 1806
- Bruidegom - J AN TRAGTER, j.m.z. van GARRET TRAGTER en JANNA BERENPAS, ehel., geboren en
woonachtig te Vorden.
- Bruid - GRIETJEN NAALDENBERG , j.d. dogter van wijlen HENDRIK NAALDENBERG en HENDERS
LANGENBERG, geboren en woonachtig te Ruerlo.
- Getuigen - Alhier geproclameert.
- 1e gebod - 13 ap.
- 2e gebod - 20 ap.
- 3e gebod - 27 april; attest afgegeven.
18.04.1806 - Voor P.A. Gallée, p.t. richter, keurnoten H. Stroman en J. Mellink compareerden,
den 18 april 1806
- Bruidegom - GOOSSEN LENTINK, j.m. oud 35 jaren, geboren te Vorden en mede aldaar woonachtig,
zoon van wijlen HENDRIK VOSKAMP en wijlen GERRITJEN LENTINK, indertijd ehelieden.
- Bruid - HENDRICA HAMMERMAN , j.d. oud 45 jaren, geboren en woonachtig te Vorden, dogter van
beide wijlen WILLEM HAMMERMAN en JANNA WIEMELINK.
- Getuigen - -- 1e gebod - 20 april
- 2e gebod - 27 april
- 3e gebod - 4 maij
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 4 maij, volgens attest van Ds. A. van
Gelder, predikant te Almen, vertoond den 10 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
18.04.1806 - Op attest van de richter van Wildenberg zijn aldaar ingetekend, den 18 april 1806
- Bruidegom - LAMMERT GROOT B OEVINK OP GROOT LANSINK, weduwenaar van wijlen
BERENTJEN TER MATE, geboren en wonende in de buurschap Barchem, oud 40 jaren.
- Bruid - J ANNA HIETBRINK, j.d., dochter van wijlen GARRET HIETBRINK en HENDERS P EUSTERMAN,
in leven ehel., geboren onder Warnsveld, wonende onder Vorden, oud 37 jaren.
- Getuigen - Worden alhier geproclameert.
- 1e gebod - 20 april
- 2e gebod - 27 april
- 3e gebod - 4 maij; attest afgegeven.
- Solemnisatie - [doorgestreept staat hier: "In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 4 maij,
volgens attest van Ds. A. van Gelder, predikant te Almen, vertoond den 10 dito".] N.B. alhier abuis.
18.04.1806 - Op attest van de richter van Hengelo zijn aldaar ingetekend, 18 april 1806
- Bruidegom - GARRIT J AN TUSHUIJSEN , j.m. zoon van wijlen JAN TUSHUIJSEN en ENGELE
MUETSTEGE, indertijd ehel., geboren onder Lochem, woonachtig te Hengelo.
- Bruid - B ERENDINA ENSERINK, j.dr., dochter van HENDRIK JAN ENSERINK en wijlen GEERTRUIJ
MEULENBRUGGE, geboren en woonachtig onder Vorden.
- Getuigen - Alhier geproclameert.
- 1e gebod - d. 20 april
- 2e gebod - 27 april
- 3e gebod - 4 maij; attest afgegeven.
02.05.1806 - Voor J.H. Gallée, richter, keurnoten H. Stroman & P.A. Gallée compareerden,
den 2 maij 1806
- Bruidegom - FREDRIK B ONENKAMP , weduwenaar van CATHARINA CRAMERS, oud 47 jaren,
geboren onder Lochem, woonachtig alhier, zoon van beide wijlen JAN BONENKAMP en AALTJEN
P ASMAN, in leven ehel. Attest overgegeven dat aan zijn onmundige kinderen het moedersversterf
heeft bewezen.
- Bruid - GARRETDINA P RINSEN , j.d. oud 38 jaren, geboren onder Loenen op de Veluwe, woonachtig
onder Weespe, dogter van beide wijlen P ETER P RINSEN en MARIA HOUTMANS, in leven ehel.
- Getuigen - Mede gecompareert J.W. Bloemendal en J. Rubor, welke hebben getuigd dat de ouders
van b. en b. overleden zijn.
- 1e gebod - d. 4 maij
- 2e gebod - 11 maij
- 3e gebod - 18 maij; mede te Wesepe geproclameert.
- Solemnisatie - In de Roomsche kerk aan den Kranenberg onder Vorden getrouwd den 26 maij,
volgens attest van de pastor J. Dusar, vertoond op den 26 maij.
02.05.1806 - Nog comp.
- Bruidegom - GERRET J ANS , j.m. oud 24 jaren, geboren te Vorden, woonachtig onder Hengelo, zoon
van JAN WOLTERS en wijlen WILLEMINA HARMSEN , indertijd ehel. De vader mede gec. verklaarde
dit huwelijk te consenteren.
- Bruid - HARMKEN WISSELS , j.d. oud 25 jaren, geboren en wonende onder Vorden, dogter van
wijlen HARMEN ALBERTS WISSELS en BEELTJEN WALGEMOED , indertijd ehel. De moeder mede
present heeft haar toestemming verleend.
- Getuigen - -- 1e gebod - d. 4 maij.
- 2e gebod - 11 maij
- 3e gebod - 18 maij; mede volgens attest te Hengelo drie maal geproclameert.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 maij, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 31 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
05.07.1806 - 5 julij 1806 - Compareerden voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée &
G.J. Wiemelink
- Bruidegom - GERRET WEULEN KRANENBERG, j.m. oud 38 jaren, geboren en woonachtig onder
Vorden, zoon van wijlen GERRIT JAN WEULEN KRANENBERG en wijlen DERSKEN WALGEMOET , in
leven ehelieden.
- Bruid - HARMINA STAPELKAMP , j.d. oud 28 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, dogter
van P ETER STAPELKAMP en FENNEKEN KAMPHUIZEN , ehel., welke dit huwelijk consenteren.
- Getuigen - -- 1e gebod - 6 julij
- 2e gebod - 13 julij
- 3e gebod - 20 julij
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 20 julij, volgens attest van G.J. Colenbrander,
vertoond den 25 julij.
11.07.1806 - Op attest van den richter van Wildenberg zijn aldaar ingetekend den 11 julij 1806
- Bruidegom - HENDRIK J AN NIJENHUIS , j.m. zoon van wijlen GARRET NIJENHUIS en wijlen
WILLEMINA KLEIN BLEUMINK, in leven ehelieden, geboren in Klein Dogteren, wonende in het
district Wildenberg, oud 31 jaren.
- Bruid - WILLEMINA GROENOUWE, j.d., dogter van JAN GROENOUWE en JENNEKEN ENGELEGOOR,
ehelieden, geboren en wonende in het district Wildenborch, oud 25 jaren.
- Getuigen - Alhier geproclameert.
- 1e gebod - 13 julij
- 2e gebod - 20 julij
- 3e gebod - 27 julij; attest daarvan afgegeven.
12.07.1806 - den 12 julij 1806 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Nijland & J. Mellink compar.
- Bruidegom - ARENT HIETBRINK, jongm. oud 35 jaren, geboren onder Warnsveld, wonende onder
Vorden, zoon van wijlen GARRET HIETBRINK en HENDERS P EUSMANS, indertijd ehel.
- Bruid - HENDRICA KAMPHUIZEN , j.d. oud 30 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden, dogter
van wijlen JAN KAMPHUIZEN en GEESKEN TERMEUL, in leven ehel.
- Getuigen - Met consent van bruidegoms en bruids moeder in ondertrouw ingetekend.
- 1e gebod - den 13 julij
- 2e gebod - 20 julij
- 3e gebod - 27 julij.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwd op den 27 julij, volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 2 aug.
25.07.1806 - den 25 julij 1806 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée en J. Mellink
compareerden
- Bruidegom - HENDRIK M ULDERIJE, j.m. oud 30 jaren, geboren en wonende onder Vorden, zoon
van wijlen GARRET MULDERIJE en HENDRINA BRINKHOF, indertijd ehelieden. Van de moeder blijk
geproduc. dat dezelve dit huwelijk consenteerd.
- Bruid - B ERENDINA B ENSINK, j.d. oud 23 jaren, geboren onder Reurlo, wonende onder Vorden,
dogter van wijlen GARRET BENSINK en ENGELE TEN ARVE, indertijd ehelieden. De moeder mede
gecomp. heeft haar ouderlijk consent verleend.
- Getuigen - Mede gecompareerd de moeder van de bruid en A.J. Beumer.
- 1e gebod - 27 julij
- 2e gebod - 3 aug.
- 3e gebod - 10 aug.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 10 augustus, volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 16 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
05.09.1806 - den 5 september 1806 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée en J.W. Mellink
compareerden
- Bruidegom - J AN SLOOT, j.m. oud 35 jaren, geboren en woonachtig onder Drempt, zoon van wijlen
BERENT SLOOT en wijlen ELSKEN DERKSEN , in leven ehel.
- Bruid - J OHANNA WINKELMAN , weduwe van ALBERT LANKHORST , oud 43 jaren, geboren onder
Vorden, wonende onder Wichmond, dogter van wijlen JAN WINKELMAN en wijlen HELENA P AULS,
in leven ehel. Bewijs der afgoeding aan de onmundige kinderen doen blijken.
- Getuigen - Mede gecompareert A. Adams als getuige.
- 1e gebod - 7 september
- 2e gebod - 14 september
- 3e gebod - 21 september; mede te Drempt geproclameert.
- Solemnisatie - Door de R.P. te Baak getrouwt den 24 september, volgens vertoond attest den 28 dito.
08.11.1806 - Op attest van de rigter van Ruerlo zijn aldaar ingetekend den 8 nov. 1806
- Bruidegom - J AN WILLEM H EUVEL OP NIJENHUIS , j.m.z. van DERK HEUVEL OP NIJENHUIS en
JUDIE HOGESLAG, ehel., oud 35 jaren, geboren en woonachtig te Vorden.
- Bruid - CHRISTINA DAMVELD , j.d. van wijlen HARMANUS DAMVELD en MARIA HONDELINK,
indertijd ehelieden, oud [20] jaren, geboren en woonachtig onder Roderlo.
- Getuigen - Alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 9 nov.
- 2e gebod - den 16 nov.
- 3e gebod - den 23 nov.; dº attest afgegeven.
- Solemnisatie - Aan den Kranenberg getrouwt den 27 nov., volgens vertoond attest van J. Dusar.
14.11.1806 - Op den 14 november 1806 voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée en
G.J. Wiemelink compareerden
- Bruidegom - GERRET J AN LEBBINK, j.m. oud 30 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen WILLEM LEBBINK en HENDRICA GROOT HULZE, ehel.
- Bruid - REINTJEN KETTELARIJ , j.d. oud 27 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
HARMEN KETTELARIJ en JANNA HIDDINK , ehel.
- Getuigen - Met consent der ouderen ingetekend.
- 1e gebod - den 16 nov.
- 2e gebod - den 23 nov.
- 3e gebod - den 30 nov.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 30 nov., volgens attest van G.J. Colenbrander,
vertoond den 4 dec.
N.B. Copie aan den Officier
overgegeven over 1806.
den 2 feb. 1807.
16 paar geprocl.
11 pr. inget.
5 att.
------16 totaal.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
1807
16.01.1807 - Op attest van de rigter van Hengelo zijn aldaar ingetekend den 16 januarij 1807
- Bruidegom - WILLEM ESSELINK, j.m.z. van wijlen JAN ESSELINK en HENDRICA ANGTEN , geboren
in Zieuwent onder Lichtenvoorde, woonende te Vorden.
- Bruid - B ERENDINA M EKKEVELD , weduwe van TOON TAKKENKAMP, geboren in Vierakker,
wonende onder Hengelo.
- Getuigen - Alhier geproclameert.
- 1e gebod - 18 januarij
- 2e gebod - 25 januarij
- 3e gebod - 1 febr.; attest afg.
30.01.1807 - 30 januarij 1807 - Te Ruerlo ingetekend, volgens attest van de rigter en alhier
afgekondigt
- Bruidegom - J ASPER TER VRUGT , weduwenaar van GEERTRUIJ BOUWMEESTER, geboren en
woonachtig te Ruerlo, oud 32 jaren.
- Bruid - J ENNEKEN SCHOLTEN , jonge dogter van wijlen HENDRIK SCHOLTEN en REINTJEN
BERENPAS, indertijd ehelieden, oud 23 jaren, geb. en woonende alhier.
- Getuigen - -- 1e gebod - 1 febr.
- 2e gebod - den 8 febr.
- 3e gebod - den 15 febr.; att. afgegeven.
06.02.1807 - 6 februarij 1807 - Compareerden voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Stroman en
P.A. Gallée
- Bruidegom - CHRISTIAAN PASMAN , jongman oud 27 jaren, geboren en wonende onder Vorden,
zoon van HENDRIK P ASMAN en wijlen HENDRICA BARTELS, indertijd ehelieden. Bruidegoms vader
heeft in dezen zijne toestemming verleend.
- Bruid - J ANNA B ULTMAN , jonge dogter oud 28 jaren, geboren en wonende onder Vorden, dogter van
wijlen BERENT BULTMAN en TEUNE P ETERSEN , indertijd ehel. En heeft bruids moeder aan de rigter
voorn. persoonlijk haare toestemming in dezen verleend.
- Getuigen - Mede gecompareert Hendrik Pasman & Evert Jan Bultman.
- 1e gebod - den 8 febr.
- 2e gebod - den 15 feb.
- 3e gebod - 22 febr.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 22 februarij, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 27 dito.
13.02.1807 - 13 februarij 1807 - Comp. voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Stroman en G.J.
Wiemelink
- Bruidegom - GARRET J AN ZWEVERINK, jongman oud 18 jaren, geboren en woonagtig alhier, zoon
van BERENT ZWEVERINK en MARIA HAMMERMAN, ehelieden.
- Bruid - EVERDINA GOLDENBELT , jonge dogter oud 20 jaren, geboren en wonende alhier, dogter van
ALBERT GOLDENBELT en ESSELE W ESSELINK, ehelieden.
- Getuigen - Mede gecomp. Berend Zweverink en Albert Goldenbelt, vaders van b. & b.
- 1e gebod - den 15 febr.
- 2e gebod - 22 februarij
- 3e gebod - 1 maart.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 8 maart 1807, volgens attest van
Ds. Colenbrander, vertoond den 14 maart.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
27.02.1807 - 27 februarij 1807 - Compareerde voor J.H. Gallée, rigter, keurn. H. Stroman en
P.A. Gallée
- Bruidegom - GOOSSEN TERMEUL, weduwenaar van MARGARETA VOSKAMP, oud 45 jaren, geboren
en woonagtig alhier, zoon van wijlen WILLEM TERMEUL en wijlen GEERTRUIJ HUMMELMAN, in
leven ehelieden.
- Bruid - J ANNA KAMPHUIZEN , jonge dogter oud 33 jaren, geboren en wonende alhier, dogter van
wijlen JAN KAMPHUIZEN en wijlen ESSELE MEULENBRUGGE, in leven ehelieden.
- Getuigen - Mede gecomp. Jan Albert Norde en Evert Kamphuizen.
- 1e gebod - 1 maart
- 2e gebod - 8 maart
- 3e gebod - 15 maart.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 15 maart, volgens attest van
Ds. G.J. Colenbrander, vertoond den 18 dito.
03.04.1807 - 3 april 1807 - Compareerde voor J.H. Gallée, rigter, keurn. P.A. Gallée & J. Weenink
- Bruidegom - LAMMERT WINKELMAN , jongm. oud 27 jaren, geboren en woonagtig onder Vorden,
zoon van HARMEN WINKELMAN en JANNA STEGEMAN , ehelieden.
- Bruid - AALTJEN J ANSEN , jonge dogter oud 28 jaren, geboren onder Steenderen, wonende onder
Hengelo, dogter van wijlen HENDRIK JANSEN en wijlen GARRETJEN HEERDINK, in leven ehelieden.
- Getuigen - Mede gecomp. bruidegoms moeder, Garret Jan Jansen en Geurt Geurtsen.
- 1e gebod - den 5 april
- 2e gebod - 12 april
- 3e gebod - 19 april; mede te Hengelo geprocl.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk aan den Keijenberg getrouwt den 28 april, volgens attest van
de pastor J.W. Winthuis, vertoond den 28 dito.
10.04.1807 - 10 april 1807 - Comp. voor P.A. Gallée, l.r., keurnoten P. Romville & J. Mellink
- Bruidegom - ANTONI ROESSINK, jongm. oud 36 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen HENDRIK ROESSINK en FENNEKEN STEGEMANS, indertijd ehelieden. 't Consent der moeder
doen blijken . Verkl. bruideg. en b. geen te na verwantschap te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN ROESSINK, jonge dogter oud 25 jaren, geboren en woonachtig onder Hengelo,
dogter van wijlen JAN ROESSINK en wijlen GEESKEN WAARLE , in leven ehel.
- Getuigen - Getuigen Harmen Roessink en Jan Roessink.
- 1e gebod - 12 april
- 2e gebod - 19 april
- 3e gebod - 26 april; mede te Hengelo geproclameert.
- Solemnisatie - Te Vorden in de Hervormde kerk getrouwd den 3 maij, volgens attest van Ds. van
Gelder, predikant te Almen, vertoond den 6 dito.
17.04.1807 - 17 april 1807 - Compareerde voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Stroman &
P.A. Gallée
- Bruidegom - J AN WILLEM O LDENKAMP, jongman oud 26 jaren, geboren en woonachtig alhier,
zoon van GARRET OLDENKAMP en HENDRICA KARKHOF , ehelieden.
- Bruid - TEUNTJEN KRAASSENBERG, jonge dogter oud 23 jaren, geboren onder Hummelo,
woonagtig alhier, dogter van JAN KRAASSENBERG en wijlen WILLEMKEN HORST , indertijd ehel.
- Getuigen - Garret Oldenkamp en Jan Kraassenberg.
- 1e gebod - 19 april
- 2e gebod - 26 april
- 3e gebod - 3 maij.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 3 maij, volgens attest van Ds. van
Gelder, predikant te Almen, vertoond den 8 dito.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
24.04.1807 - 24 april 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée & J.W. Mellink comp.
- Bruidegom - DERK H EURNEMAN , j.m. oud 24 jaren, geboren in Barchem, wonende in Langen onder
het scholtampt Lochem, zoon van BERENT HEURNEMAN en GARRETJEN KLEIN WOLTERINK, ehel.
- Bruid - DERSKEN OLTWATER, j.d. oud 21 jaren, geboren en woonagtig alhier, dogter van REINT
OLTWATER en wijlen MARIA P ROSMANS, indertijd ehelieden.
- Getuigen - Mede present de vader en moeder van bruidegom en de vader van de bruid.
- 1e gebod - 26 april
- 2e gebod - 3 maij
- 3e gebod - 10 maij; mede te Lochem geproclameert.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwd den 18 maij, volgens attest van Ds. G.J. Colenbrander,
vertoond den 24 dito.
15.05.1807 - 15 maij 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten P.A. Gallée & J.W. Mellink comp.
- Bruidegom - HARMEN P EKKERIET , jongman oud 25 jaren, geboren onder Almen, woonagtig alhier,
zoon van GARRET P EKKERIET en JANNA KATGERMAN, ehelieden, welke hun ouderlijk consent
hebben verleend.
- Bruid - GARRETJEN KLEIN KRANENBERG , weduwe van GARRET BOERSBROEK , oud 44 jaren,
geboren en woonagtig alhier, dogter van MARTIN VOSKOEL OP KLEIN KRANENBERG en wijlen
GARRETJEN KLEIN KRANENBERG, indertijd ehel. Hebbende aan haar onmundige kinderen afgoeding
gedaan.
- Getuigen - De ouders van den bruidegom mede present; ook de vader van de bruid zijn toestemmin g
verleend.
- 1e gebod - 17 maij
- 2e gebod - 24 maij
- 3e gebod - 31 maij.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwd den 31 maij, volgens attest van Ds. G.J. Colenbrander,
vertoond den 5 junij.
16.05.1807 - 16 maij 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Stroman & P.A. Gallée comp.
- Bruidegom - TEUNIS GARRETSEN , weduwenaar van HENDRICA HENDRIKSEN , oud 45 jaren,
geboren en wonende onder Warnsveld, zoon van wijlen OORTWIJN GARRETSEN en wijlen ELSKEN
HAMMERMAN, in leven ehel. Wegens de afgoeding der onmundige kinderen doen blijken.
- Bruid - WILLEMINA P ELSKAMP , jonge dogter oud 30 jaren, geboren en wonende onder Vorden,
dogter van wijlen JAN P ELSKAMP en wijlen GARRETJEN ZONNENBERG, in leven ehelieden.
- Getuigen - -- 1e gebod - 17 maij
- 2e gebod - 24 maij
- 3e gebod - 31 maij; mede te Warnsveld geprocl.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 31 maij, volgens attest van Ds. G.J. Colenbrander,
vertoond den 5 junij.
18.09.1807 - 18 september 1807 - Op attest van den rigter van Wildenberg aldaar ingetekend en alhier
gerpoclameert
- Bruidegom - DERK N IJENHUIS , weduwenaar van wijlen HENDRICA LIGTENBERG, geboren onder het
schependom Lochem, wonende in de buurschap Barchem, oud 42 jaren.
- Bruid - HENDRICA KLEIN B LEUMINK, j.d., dogter van wijlen JAN DERK KLEIN BLEUMINK en wijlen
CATRINA OLTHOF , in leven ehelieden, geboren en wonende in 't district Wildenberg, oud 33 jaren.
- Getuigen - -- 1e gebod - 20 september
- 2e gebod - 27 september
- 3e gebod - 4 octob.; att. afgegeven.
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
02.10.1807 - 2 october 1807 - Zijn te Groenlo ingetekend en alhier geprocl.
- Bruidegom - J ACOB DERKSEN , geboren en woonagtig te Groenlo, oud 40 jaren, weduwenaar zonder
kinderen van wijlen GRADA NIJLAND .
- Bruid - J OHANNA MOMBERG , geboren onder Roderlo en woonagtig onder Vorden, oud 25 jaren, j.d.
van wijlen GARRET JAN MOMBERG en JENNEKEN GOTINK.
- Getuigen - -- 1e gebod - 4 oct.
- 2e gebod - 11 oct.
- 3e gebod - 18 oct.; attest afgegeven.
16.10.1807 - 16 octob. 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurn. H. Stroman en E. Beunk comp.
- Bruidegom - ANTONIJ B IELDERMAN , j.m. oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen JAN BIELDERMAN en HENDRICA KETTELARIJ, in leven ehelieden.
- Bruid - B ERENDINA WILLEMSEN , jonge dogter oud 22 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van WILLEM WILLEMSEN en HENDRICA EGGINK , ehelieden.
- Getuigen - De vader en moeder van de bruid en de broeder van den bruidegom H. Bielderman mede
present.
- 1e gebod - 18 october
- 2e gebod - 25 october
- 3e gebod - 1 november.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 8 november, volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 14 dito.
16.10.1807 - 16 october 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurnoten H. Stroman en P.A. Gallée
compareerden
- Bruidegom - J AN B ARENDSEN , jongman oud 26 jaren, geboren te Markel, woonachtig alhier, doch
onlangs gewoond hebbende te Deventer, zoon van wijlen HARMEN BARENDSEN en JENNEKEN
KROOSHOOP , indertijd ehelieden. Van de moederlijke toestemming bewijs ingebragt.
- Bruidegom - JOHANNA M ARIA M UIDERMAN , jonge dogter oud 26 jaren, geboren en woonachtig
alhier, dogter van HENDRIK MUIJDERMAN en SOPHIA GALLÉE, ehelieden. De vader en moeder, beide
present, verklaren hun ouderlijke toestemming in dezen te verlenen.
- Getuigen - -- 1e gebod - 18 october
- 2e gebod - 25 october
- 3e gebod - 1 nov.; attest v. Deventer geproduceert.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 8 nov., volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 14 dito.
16.10.1807 - 16 october 1807 - Zijn volg. attest te Lochem ingetekend en alhier geproclameert
- Bruidegom - J AN WELMERS , j.m. oud 24 jaren, geboren te Steenderen en woonachtig binnen
Lochem.
- Bruid - HENDERS HARTGRINK, jonge dogter oud 25 jaren, geboren binnen Lochem, woonachtig op
den Wildenberg in het scholtampt Zutphen.
- Getuigen - -- 1e gebod - 18 octob.
- 2e gebod - 25 october
- 3e gebod - 1 nov.; att. afgegeven
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Trouwboek van Richter en keurnoten
VORDEN 1803-1811 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1803-1807
23.10.1807 - 23 october 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurn. P.A. Gallée en J. Brandenberg
- Bruidegom - J AN B ERENDSEN , weduwenaar van wijlen JOHANNA HENDRIKS, oud 40 jaren, geboren
onder Warnsveld, woonagtig onder Steenderen, zoon van wijlen BEREND BERENDSEN en wijlen
HARMINA MARTENS, in leven ehelieden. Wegens de afgoeding van zijn onmundigen doen blijken.
- Bruid - M ARIA EIKELKAMP , jonge dogter oud 32 jaren, geboren onder Reurlo en woonachtig onder
Vorden, dogter van wijlen JAN EIKELKAMP en MARIA JANSEN , indertijd ehelieden. De moeder
present verklaarde hare toestemming in dezen.
- Getuigen - Getuige Hendricus Ensink.
- 1e gebod - 25 october
- 2e gebod - 1 nov.
- 3e gebod - 8 nov.
- Solemnisatie - In de Roomsche kerk aan den Kranenberg getrouwd den 10 nov., volgens attest van
den pastor J. Dusar, vertoond den 11 dito.
23.10.1807 - 23 october 1807 - Voor J.H. Gallée, rigter, keurn. P.A. Gallée en J. Brandenberg
- Bruidegom - J AN ABBINK, jongman oud 28 jaren, geboren en woonachtig onder Warnsveld, zoon
van BERENT ABBINK en TEUNTJEN HAMMERMAN, ehel.
- Bruid - WILLEMINA L EBBINK, jonge dogter oud 28 jaren, geboren en woonachtig onder Vorden,
dogter van WILLEM LEBBINK en GERRETJEN WESSELINK, ehel.
- Getuigen - Vader van bruidegom en van de bruid hebben toestemming verleend, mede de moeders.
- 1e gebod - 25 october
- 2e gebod - 1 nov.
- 3e gebod - 8 nov.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 15 nov., volgens attest van Ds. Colenbrander,
vertoond den 17 dito.
den 24 feb. Copie van
Trouwboek aan den Offic.
verzonden.
18 paar
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Index - Tijdvak 1803-1807

A
Aagten, 10
Aaijtink, 9
Abbink, 2; 30
Aberson, 16
Adams, 25
Addink, 1; 14
Albers, 22
Alberts, 2; 23
Althousen, 10
Altink, 15
Amerongen, 16
Andree, 21
Angten, 26
Arents, 8
Arentsen, 8
Arve, 10; 18; 20; 24
Azink, 5
B
Bakhuis, 15
Banninks, 16
Barendsen, 29
Bargeman, 8; 15
Bargman, 3
Bartels, 26
Bensink, 24
Berends, 10
Berendsen, 16; 21;
30
Berenpas, 5; 11; 22;
26
Bergman, 1
Bettink, 8; 20
Beumer, 9; 24
Beunk, 14; 29
Bielderman, 7; 21;
29
Bijenhof, 21
Bilderbeek, 6
Bloemendaal, 15
Bloemendal, 23
Bodden, 1
Boekhorst, 13
Boersbroek, 28
Bogchelman, 3
Bokslag, 2
Bonenkamp , 23
Bouwmeester, 1; 5;
12; 19; 26
Bouwmeijster, 16
Braakhekke, 2
Brandenberg, 19; 30
Brantsen, 12
Brink, 1
Brinkerhof, 14
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Brinkhof, 24
Broekman, 2
Bultman, 26

G
Gaaijkhorst, 9
Gallée, 1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29; 30
Garmel, 3; 14; 18
Garretsen, 1; 15; 16;
19; 28
Garvelink, 14
Geessink, 19
Gelder, 18; 20; 22;
23; 27
Geltink, 4; 7; 21
Geurtsen, 27
Goldenbelt, 26
Gotink, 29
Graswinkel, 12
Grient Dreux, 17
Groeneveld, 9
Groenouwe, 24
Groot Boevink, 23
Groot Bramel, 14
Groot Hulze, 25
Groot Lansink, 23
Gros, 21
Grote Bramel, 16
Grotenhuis , 5; 9

C
Caspers, 5
Colenbrander, 1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30
Collenot, 3
Cornille, 3
Cramers, 23
D
Damveld, 25
Daniels, 16
Derksen, 13; 25; 29
des Fresne, 3
Diets, 22
Dietz, 22
Dijker, 1
Dijkman, 5; 10
Diks, 10
Dirksen, 12
Doornink, 3
Dusaar, 17
Dusar, 5; 12; 15; 21;
23; 25; 30

Hiddink, 25
Hiemken, 18
Hietbrink, 23; 24
Hietink, 3; 14
Hilverink, 9
Hissink, 14
Hobelman, 10
Hoedemaker, 6
Hoegen, 13
Hoetink, 9
Hogenkamp , 19
Hogeslag, 25
Holterman, 18; 20
Hondelink, 25
Horsman, 9
Horst, 4; 20; 27
Houten, 17
Houtmans, 23
Huernink, 4
Huijtink, 5
Hummelman, 27
J
Jans, 23
Jansen, 2; 4; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 19;
27; 30
Janssen, 10
Jimmink, 4; 7; 21
K

H
Hagen, 1
Hallers, 19
Hammerman, 4; 22;
26; 28; 30
Harberink, 10
Harmelink, 5; 8
Harmsen, 2; 15; 23
Hartgrink, 29
Hassink, 16
Haverkamp , 14; 20
Heeckeren, 12
Heemink, 15
Heerdink, 27
Heijink, 8
Heijmerickx, 10
Heijmerikx, 10
Heisterboom, 7
Hendriks, 30
Hendriksen, 22; 28
Herrik, 20
Heurne, 19
Heurneman, 19; 28
Heuvel, 25
Heuvelink, 12

E
Ebbink, 12
Eggink, 3; 11; 19; 29
Eijerkamp , 5
Eijkelkamp , 12; 15
Eikelkamp , 30
Ellenkamp , 11
Elschot, 12
Elshof, 5; 9; 12; 13
Elshoff, 1; 2; 4; 6
Engelegoor, 24
Enserink, 23
Ensink, 20; 22; 30
Enzerink, 3
Esselenbroek, 16
Esseling, 10
Esselink, 10; 26
Everts, 8
F
Fredriksen, 8
Fresne, 3

Kalkhof, 18
Kamphuizen, 21; 24;
27
Karkhof, 27
Karssenberg, 15
Katgerman, 28
Keijser, 14
Kettelarij, 25; 29
Kettelarije, 7
Klein Bleumink, 20;
24; 28
Klein Brandenberg,
6
Klein Elferink, 13
Klein Geltink, 20
Klein Kranenberg,
28
Klein Lankhorst, 12
Klein Resing, 12
Klein Wolterink, 28
Klokkeman, 5
Knoef, 11
Kok, 1
Koks, 5
Koning, 5
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Korenblek, 4
Koster, 8
Kraassenberg, 4; 27
Kranenberg, 19
Krooshoop, 29
L
Lallemand, 3
Lang, 21
Langenberg, 22
Lankhorst, 25
Lansink, 4
Lebbink, 25; 30
Lentink, 3; 17; 22
Leunk, 19
Ligtenberg, 28
Linterman, 20
Loman, 7; 14
Lubberdink, 8
M
Maalderink, 2
Martens, 30
Mate, 23
Meijer, 13; 17
Mekkeveld, 12; 26
Mellink, 21; 22; 24;
25; 27; 28
Memelink, 7
Meulenbrugge, 23;
27
Moembarg, 5
Molenbrugge, 16
Molendijk, 5
Momberg, 29
Muetstege, 23
Muiderman, 29
Muijderman, 13; 29
Mulder, 21
Mulderije, 6; 24
N
Naaldenberg, 22
Niemeijer, 20
Nieuwenhuis , 1; 12
Nijenhuis, 24; 25; 28
Nijenkamp , 14
Nijland, 3; 24; 29
Noort, 12
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Norde, 17; 27

Schimmel, 18
Schimmelpenning
van der Oije, 12
Scholten, 26
Schreijers, 10
Schultink, 19
Settebrink, 5
Sieverink, 5
Slachman, 7
Sloot , 25
Sluijterije, 6
Smeenk, 12; 19
Snethlage, 2; 13; 14
Soerink, 8
Stapelkamp , 21; 24
Staring, 3
Stegeman, 27
Stegemans, 27
Stegerman, 16
Stevens, 10
Stigth, 1
Stroman, 1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 21;
22; 23; 26; 27; 28;
29

O
Oldenkamp , 27
Olijslag, 9
Olthof, 28
Oltwater, 28
Oortgiezen, 18
Op ten Noort, 12
Overkamp , 16
Ovink, 13
P
Pardijs, 18
Pasman, 18; 23; 26
Pauls, 25
Pekkeriet, 28
Pelskamp , 8; 9; 15;
28
Peppelen Bosch, 2
Petersen, 18; 20; 26
Peusmans, 24
Peusterman, 23
Plasbeek, 13
Plegher, 12
Poelert, 2
Poelerts, 2
Praamers, 15
Prinsen, 23
Prosmans, 28

T
Takkenkamp , 26
Tenkink, 4
Termeul, 17; 24; 27
Till, 8
Timmerie, 9
Tjoonk, 11
Tjoostink, 18
Top, 3
Tragter, 22
Tushuijsen, 23

R
Reerink, 17
Reessink, 18
Regelink, 15
Reurslag, 17
Rieffelerkamp , 16
Ringelenberg, 12
Roeloffzen, 17
Roessink, 13; 27
Romville, 27
Roskamp , 20
Rouwenhorst, 9
Rubor, 23

V
Vaalverink, 7
Veehof, 12
Voermaag, 6; 21
Voskamp , 3; 17; 22;
27
Voskoel, 28
Vrugt , 1; 26

S
Saalmink, 13
Schemming, 17

W
Waanders, 5
Waarle, 17; 27
Wagenvoort, 16
Walgemoed, 23
Walgemoet , 2; 11;
13; 19; 21; 24
Wassink, 2
Weenink, 19; 27
Welmers, 29
Wenneker, 20
Wennekers, 18
Wennink, 1
Wensink, 20
Wesselink, 7; 8; 9;
26; 30
Wessels, 16
Weulen Kranenberg,
6; 21; 24
Weulenkranenberg,
11
Wiemelink, 13; 14;
16; 19; 22; 24; 25;
26
Wijnveld, 13
Willemsen, 1; 2; 3;
6; 7; 8; 9; 10; 11;
13; 29
Willink, 18
Winkelman, 15; 25;
27
Winters, 21
Winthuis, 27
Wissels , 2; 23
Wissink, 16
Woestenenk, 9
Woldringh, 12
Wolsenhuis, 7
Wolters, 2; 23
Wonnink, 6
Woopreis, 20
Wuestenenk, 11
Z
Zonnenbarg, 8
Zonnenberg, 28
Zweverink, 8; 18;
20; 26
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Nadere toelichting

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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