Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
[Voor nadere toelichting over deze transcriptie, zie de laatste pagina in dit document.]

Trouw-boek
te
Vorden.
Beginnende met den
eersten Maart 1796
ingevolge Landelijk Pla caat d.d. 8 Augustus 1795
en opgevolgde ampliatie d.d. 12 Jan. 1796.
Voor de Municipaliteit van
Vorden in ondertrouw opgenomen en door L. Mellink lid
der Municipaliteit en als provisioneel secretaris aangetekend, als volgt:
11.03.1796 - Op vrijdag den elfden maard 1796 Erscheenen WILLEM VELHORST en M ARIA B IJENHOFF en zijn op haar begeerte bij ons op
ondertrouw ingeteekent.
Zoo is na drie voorafgaande huwelijkxproclamatien door de tijdelijke predikant deezes ampts gemelde
Willem Velhorst met Maria Bijenhoff, zijnde beijde inwoonders alhier, op den 3 april 1796 haar
huwelijk voltrokken.
11.03.1796 - Op vrijdag den elfden maard 1796 Erscheenen JOOZEPH WOLFF, geboortig van Elshoff onder Duitsland en J UIDIJK L EEVIJ , onder
deezen ampt jood en joodin en zijn op haar begeerte bij ons op ondertrouw ingeteekent.
Zoo is na voorafgaande proclamatien het huwelijk door de regeering deezes ampts op den 13 april
voltrokken.
18.03.1796 - Op vrijdag den 18 maard 1796 Erscheenen ALBERT ADAMS en ingeleevert een attest door Lamb. ten Brink als Rooms priester te
Baak geteekent, dat gemelde Albert Adams met ANNEKEN DERKZEN na voorafgaande
huwelijkxproclamatien op den 23 junij 1795 in haar huwelijk zijn voltrokken.
19.03.1796 - Op zaterdag den 19 maard 1796 Erscheenen M EINT DE GROEN en HENDRIKA GROOT WESSELINK en zijn op haar begeerte bij ons
op ondertrouw ingeteekent.
Zoo zijn de huwelijkxproclamatien alhier onverhindert afgeloopen.
Waar op den 3 april 1796 attest zij gegeeven op verzoek van d. bruidegom om de voltrekking des
huwelijkx te Lochem te doen effectueeren.
Te Lochem getrouwt den 10 april, volgens attest van dominé Brunier.
08.04.1796 - Op vrijdag den 8 april 1796 Erscheenen WILLEM J ANSZEN en HENDRIKA N IJENHUIS en op desselfs begeerte ter ondertrouw
ingeteekent.
Zo is, na voorafgaande proclamatien, door de Rooms priester deezes ampts haar huwelijk op den 27
april 1796 voltrokken.
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08.04.1796 - Op vrijdag den agsten april 1796 Erscheenen J AN OORTGIZEN en GERTJEN KOCK en op desselfs begeerte op ondertrouw ingeteekent.
Zoo is na voorafgaande proclamatien op den 1 meij 1796 door de tijdelijke predicant deezes ampts
haar huwelijk voltrokken.
15.04.1796 - Op vrijdag den 15 april 1796 Erscheenen HENDRIJK J AN OLISLAG , zoon van wielen LAMMERT OLIJSLAG en DOORA
GROOTENHUIS , dogter van wielen JAN HENDRIK GROOTENHUIS en op desselfs begeerte ter
ondertrouw ingeteekent.
Volgens relaas van den boode Jan Weenink zijn de drie huwelijkse proclamatien onverhindert
geschied.
Op den 8 maij 1796 in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
22.04.1796 - Op vrijdag den 22 april 1796 Erscheenen HENDRIJK J AN KAAPERS , jongman zoon van JAN KAAPERS, met ANNEKEN EGGINK,
jonge dogter van DERK EGGINK en op desselfs begeerte ter ondertrouw ingeteekent.
Ingevolge relatie van den boode van den 8 maij zijn de drie huwelijkse proclamatien onverhinderd
geschied.
Op den 8 maij 1796 in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
22.04.1796 - Op vrijdag den 22 april 1796 Erscheenen GARRIT J AN HAAVERKAMP , jongman zoon van wielen ANTONIJ HAAVERKAMP, met
GARTJEN EVERS , jonge dogter van JAN EVERS en op desselfs begeerte ter ondertrouw ingeteekent.
De drie huwelijkse proclamatien zijn onverhindert geschied, volgens relatie van den boode van den 8
maij.
In de kerk te Vorden getrouwt den 8 maij 1796, volgens vertoond attest van G.J. Colenbrander,
predikant te Vorden.
22.04.1796 - Op vrijdag den 22 april 1796 Erscheenen B EERENT PASMAN , jongman zoon van HENDRIK BEERENTS P ASMAN, met ALTJEN
TUENESSEN , jonge dogter van WILLEM TUENESSEN en op desselfs begeerte ter ondertrouw
ingeteekent. De drie huwelijks proclamatien zijn onverhindert geschied, volgens relatie van den boode
van den 8 maij.
In de kerk te Vorden getrouwt den 8 maij, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
29.04.1796 - Op vrijdag den 29 april 1796 Erscheenen J AN HARMEN LIGTENBARG , weduwenaar van wielen TUENTIEN THULMAN , met J ANNA
WAARLE, jonge dogter van wielen ALBERT WAARLE en op haar begeerte ter ondertrouw ingeteekent.
De drie proclamatien zijn onverhinderd geschied, volgens relatie van den boode. Hun huwelijk
voltrokken den 17 maij in de Roomse kerk den Kranenberg, volgens vertoond attest van F.C. van
Thoor, Rooms priester.
29.04.1796 - Op vrijdag den 29 april 1796 Erscheenen HENDRIJK WISSELS , jongman zoon van HARMEN ALBERS, met LAMBERDINA
SCHEEPERS , jonge dogter van DRIES SCHEEPERS en op desselfs begeerte ter ondertrouw ingeteekend.
De drie proclamatien zijn onverhinderd geschied, volgens relatie van den boode.
In de kerk te Vorden getrouwt den 16 maij, volgens vertoond attest van G.J. Colenbrander, predikant
te Vorden.
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Aantekening
Van het in ondertrouw opneemen, het doen
der Proclamatien en het voltrekken der
Huwelijken, ingevolge Placaat, door
de Provisioneele vertegenwoordigers
van't vrije Volk van Gelderland,
den 8 Augustus 1795. En opgevolgde
Ampliatie den 12 januarij 1796 gestatueert
Door den tijdelijke Secretaris van
De municipaliteit van Vorden J.H. Gallée.
1796
Voor de muncipaliteit des ampts Vorden in ondertrouw opgenomen.
13.05.1796 - Den 13 maij 1796 HENDRIK K LEIN GELTINK, jongman geboortig en woonende te Vorden, met J ENNEKEN
WALGEMOET , jonge dogter, geboortig en woonende te Hengelo.
Waarvan de proclamatien zijn geschied op zondag den 15 maij de eerste, op den 22 dito de tweede, op
den 29 dº de derde of laatste. Volgens attest zijn de proclamatien mede te Hengelo op den 15, 22 en 29
maij onverhindert geschied.
In de kerk te Vorden getrouwt den 5 junij, volgens vertoond attest van den predic. G.J. Colenbrander.
13.05.1796 - Den 13 dito ANTONI WESSELINK, jongman, met HENDRICA KORENBLEK , jonge dogter, beide geboortig en
woonende te Vorden.
Waarvan de proclamatien zijn geschied op zondag den 15 maij de eerste, op den 22 dº de tweede, op
den 29 dº de derde of laatste volgens relatien van den boode Jan Weenink.
In de kerk te Vorden getrouwt den 5 junij, volgens attest van G.J. Colenbrander, predikant te Vorden.
27.05.1796 - Op attest van A.F.H. Noij, secretaris van den gerichte te Steenderen, van den 27 maij zijn
alhier geproclameert J AN SUTHOF, jongman zoon van WILLEM SUTHOF, woonende onder Steenderen, met ELISABET
B ERENSCHOT, jonge dogter van GERRIT BERENSCHOT, wonende AAN DE LANKHORST .
Waarvan de eerste huwelijks proclamatie is geschied op den 29 maij, de tweede op den 5 junij, de
derde of laatste op den 12 junij. Hiervan attest te ruggegeven den 12 junij 1796.
Voor de municipaliteit van Vorden in ondertrouw opgenomen:
10.06.1796 - Den 10 junij 1796 GERRIT J AN B OUWMEESTER, weduwenaar van CATHARINA GARRITSEN , geboortig van Lochem,
woonende alhier, met GEERTRUIJ M EULENBRUGGE, jonge dogter, geboren en woonachtig alhier.
Hebben haar eerste huwelijks proclamatie gehad op den 12 junij, de tweede den 19 dito, de derde of
laatste den 26 dito.
In de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den predikant G.J. Colenbrander, op den
26 junij 1796.
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11.06.1796 - Den 11 junij 1796 LAMMERT PASMAN , weduwenaar van JENNEKEN TEN ARVE, geboren en woonachtig te Ruerlo, met
LAMMERDINA B ETTINK, jonge dogter, geboortig van Warnsveld, wonende alhier.
Hebben haar eerste huwelijks proclamatie gehad op den 12 junij, de tweede den 19 dº, de derde of
laatste den 26 junij.
Volgens attest van Ruerlo zijn de proclamatien mede aldaar op den 12, 19 en 26 junij onverhinderd
ergaan.
In de kerk te Ruerlo getrouwt den 10 julij 1796, volgens vertoond attest van den predikant
Ph.J. Vietor.
15.07.1796 - Op attest van J. Bargman, secretaris van de municipaliteit van Wildenborch, van den 15
julij 1796 alhier geproclameert WILLEM HANENHUIS , weduwenaar van FENNEKEN HUEVELINK, geboren te Raalte, wonende in de
buurschap Mossel, district Vorden en ANNA ELISABET TER STEEGE, jonge dochter van wijlen
GARRIT HENDRIK TER STEEGE en WILLEMINA VALKENBERG, geboren en wonende in de buurschap
Wildenborch.
- den 17 voor de eerste maal
- den 24 dº voor de tweede maal
- den 31 dº voor de derde maal.
Hiervan attest terug gegeven den 1 augustus 1796
Aan den Kranenberg getrouwt den 2 aug., volgens vertoond attest van F.C. van Thoor, Roomsch
priester aldaar.
22.07.1796 - Op attest van A.F.H. Noij, secretaris van den gerigte van Steenderen, van den 22 julij
1796 alhier geproclameert J AN ONSTENK, jongman zoon van HENDRIK ONSTENK, geboortig en wonende onder Steenderen, met
B ERENDINA WEULTJES , dogter van AALBERT WEULTJES, geboren en wonende onder Vorden.
- den 24 julij voor de eerste maal
- den 31 dº voor de tweede maal
- den 7 augustus voor de derde maal.
Waarvan attest teruggegeven den 7 aug. 1796.
12.08.1796 - Op vrijdag den 12 augustus 1796 - Voor de leden der municipaliteit van Vorden
H. Stroman & J. Garmel. In ondertrouw opgenomen ARENT B OSCHMAN , jongman zoon van BERENT BOSCHMAN, geboren te Vorden en wonende te
Almen, met HARMINA WESSELINK, jonge dogter van GERRET WESSELINK, geboren en woonachtig
alhier.
Hebben haar huwelijkse proclamatien gehad
- op den 14 augustus 1796 voor de eerste maal
- op den 21 dito voor de tweede maal
- op den 28 dito voor de derde maal.
Dan mede te Almen onverhindert geproclameert, ingevolge attest van den secretaris aldaar.
Op den 4 september in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
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19.08.1796 - Op vrijdag den 19 augustus 1796 - Voor de municipaliteitsleden H. Stroman en L.
Elshof. In ondertrouw opgenomen GERRET J AN KLEIN -KRANENBERG , jongman zoon van MARTEN VOSKUIL OP KLEIN KRANENBERG,
met HENDRICA T ICHELMAN , jonge dogter van GARRET SOERINK OP TICHELMAN, beide geboren en
wonende alhier.
Hebben haar huwelijks proclamatien gehad
- den 21 augustus 1796 voor d'eerste maal
- den 28 dito voor de tweede maal
- den 4 september voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van G.J. Colenbrander, predikant te Vorden, in de kerk te Vorden getrouwt
den 11 september 1796.
26.08.1796 - Op vrijdag den 26 augustus 1796. Voor de municipaliteitsleden A.B. Roeloffsen en
L. Elshoff. In ondertrouw opgenomen HARMANUS M EKKEVELD , j.m. zoon van wijlen JAN MEKKEVELD , met J ANNA STIGT , jonge dogter
van ANTONIJ STIGT , beide geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben haar huwelijksproclamatien gehad
- den 23 augustus voor d'eerste maal
- den 4 september voor de tweede maal
- den 11 september voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van Lamb. ten Brink, pastoor te Baak, voor den zelven getrouwt den 13
september 1796.
26.08.1796 - Op dato als voren in ondertrouw opgenomen GERRET WEULTJES , jongman zoon van ALBERT WEULTJES, met ALBERDINA M EKKEVELD , jonge
dogter van wijlen JAN MEKKEVELD , beide geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben haar huwelijks proclamatien gehad
- den 28 augustus voor d. eerste maal
- den 4 september voor de tweede maal
- den 11 dº voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van Lamb. ten Brink, pastoor te Baak, voor den zelven getrouwt den 13
september 1796.
29.09.1796 - Den 29 september 1796 - Voor de municipaliteits leden A.B. Roeloffzen en Lambert
Elshoff. In ondertrouw opgenomen HENDRIK SCHRANKEL, jongm. zoon van wijlen JOHAN CAREL SCHRANKEL, geboren te Steenderen,
wonende alhier, met WILLEMINA M EULENDIJK, jonge dogter van wijlen GERRIT MEULENDIJK,
geboren en woonachtig alhier.
Hebben haar huwelijks proclamatien gehad
- den 2 october voor d'eerste maal
- den 9 dito voor de tweede maal
- den 16 dito voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van F.C. van Thoor, Rooms priester alhier, in den huwelijken staat wettig
gecopuleert den 19 october.
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07.10.1796 - Den 7 october 1796 - Voor de municipaliteitsleden A.B. Roelofsen en H. Stroman. In
indertrouw opgenomen J AN GROOT B OERLE, jongm.z. van JURRIEN GROOT BOERLE, met GERRETJEN L INDERMAN ,
j.dogter van wijlen JAN LINDERMAN, beide geboren en woonachtig te Vorden.
Hebben haar huwelijkse proclamatien gehad
- den 9 october voor de eerste maal
- den 16 dito voor de tweede maal
- den 23 dito voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van G.J. Colenbrander, predikant alhier, in de kerk te Vorden getrouwt den
23 october 1796.
00.10.1796 - Op attest van H.J. Hagens, secretaris te Geesteren, zijn alhier geproclameert J AN HENDRIK B RANDENBARG , j.m.z. van wijlen FILIPPUS BRANDENBARG, geboren en woonachtig
onder Vorden en J ENNEKEN B OTLOEN , jonge dogter van LAMBERT BOTLOEN , geboren en
woonachtig onder Geesteren.
- den 23 october 1796 voor de eerste maal
- den 30 dº voor de tweede maal en
- den 6 novembr. voor de derde maal.
Daarvan attest gegeven den 12 nov.
29.10.1796 - Den 29 october 1796 - Voor de regeringsleden A.B. Roeloffsen en Lamb. Elshof. In
ondertrouw opgenomen REINT RINGELENBERG , j.m. zoon van wijlen WAANDER RINGELENBERG, geboren en woonachtig
alhier, met B ERENDINA WARNSINK, jonge dogter van JAN WARNSINK, geboren te Steenderen,
woonachtig alhier.
Hebben hare huwelijkse proclamatien gehad
- den 30 october voor de eerste maal
- den 6 november voor de tweede maal
- den 13 dito voor de derde maal.
Ingevolge vertoond attest van F.C. van Thoor, Rooms priester aan den Kranenberg, getrouwt den 14
nov. 1796.
18.11.1796 - Den 18 nov. 1796 - Voor L. Elshoff en J. Garmel. In ondertrouw opgenomen GERRIT J AN TE VELTHUIS BOKHORST, geboren te Geesteren, woonachtig alhier, jongman zoon van
GERRET TE VELTHUIS BOKHORST , met B ERENDINA M OL, jonge dogter van wijlen EVERT MOL,
geboren te Roderlo, woonachtig alhier.
Hebben haar huwelijkse proclamatien gehad
- den 20 november voor de eerste maal
- den 27 dº voor de tweede maal &
- den 4 december voor de derde maal.
In de kerk te Vorden getrouwt op den 11 december, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
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1797
20.01.1797 - Den 20 januarij 1797 - Voor L. Elshoff en J. Garmel. In ondertrouw opgenomen GERRET J AN B LOEMENDAAL, j.m.z. van WOLTER BLOEMENDAAL, geboren te Steenderen,
woonachtig onder Warnsvelt, met HENDRICA HEEMINK, weduwe van REINT BAANK, geboren te
Zelhem, woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 22 januarij voor de eerste maal
- den 29 dº voor de tweede maal
- den 5 februarij voor de derde maal,
mede te Warnsveld onverhindert geproclameert.
In de kerk te Vorden getrouwt op den 12 februarij, volgens vertoond attest van den predicant
G.J. Colenbrander.
31.03.1797 - Den 31 maart 1797 - Present Stroman & Elshoff. In ondertrouw opgenomen DERK S LUITERIJE, j.m.z. van wijlen JAN SLUITERIJE, met J ANNA HOGEVONDER, jonge dogter van
FREDERIK HOGEVONDER, beide geboren en woonachtig te Vorden, doch de bruid onlangs gewoond
hebbende onder Warnsveld.
Hebben hun huwelijk proclamatien alhier gehad
- den 2 april voor de eerste maal
- den 9 dito voor de tweede maal
- den 16 dito voor de derde maal.
Volgens attest van Warnsveld mede aldaar onverhindert geproclameert.
In de kerk te Vorden getrouwt den 23 april 1797, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
07.04.1797 - Den 7 april 1797 - Present Garmel & Elshof. In ondertrouw opgenomen als volgt M ARTEN B AKHUIS , j.m.z. van wijlen GERRET BAKHUIS, geboren en woonagtig onder Hengelo, met
J ANNA NIJENHUIS , j.d. van wijlen BEREND NIJENHUIS, geboren onder Lochem, woonagtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 9 april voor d'eerste maal
- den 16 dº voor de 2de maal
- den 23 dº voor de 3de maal.
Mede te Hengelo onverhinderd geproclameert.
In de kerk te Vorden getrouwt den 30 april 1797, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
07.04.1797 - Op dato als boven B ERNADUS LIGTENBERG , j.m.z. van wijlen JAN HENDRIK LIGTENBERG, geboren onder het kerspel
Vreden, woonagtig alhier, met J ACOBA PELGRIM , jonge dogter van wijlen GRADUS P ELGRIM ,
geboren onder Halle, woonagtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 9 april voor de eerste maal
- den 16 dº voor de 2de maal
- den 23 dº voor de 3de maal.
Volgens vertoond attest van L. ten Brink, pastoor te Baak, voor den zelven getrouwt den 26 april
1797.
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07.04.1797 - Op dato als voren ALBERT WEENINK, j.m.z. van GERRET WEENINK, met ELISABET K LEIN WESSELINK, weduwe van
HENDRIK STROMAN, beide geboren en woonagtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 9 april voor de eerste maal
- den 16 dº voor de 2de maal
- den 23 dº voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 30 april 1797, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
14.04.1797 - Op attest van B. van Heuven, secretaris te Drempt, in dato 14 april, zijn alhier
geproclameert HARMEN VRUCHTEN , weduwenaar van wijlen EVA MAALDERINK en HARMKEN WALGEMOET ,
geboortig onder Hengelo, thans beide onder Drempt, doch de bruid gewoond hebbende onder Vorden.
- den 16 april voor de eerste maal
- den 23 dº voor de 2de maal
- den 30 dº voor de 3de maal;
hiervan attest terug gegeven.
28.04.1797 - Den 28 april 1797 - Present Stroman en Elshoff. In ondertrouw opgenomen WILLEM ADDINK, j.m.z. van wijlen FREDERIK ADDINK, met AALTJEN WOLTERINK, jonge dogter
van wijlen JAN WOLTERINK, beide geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 30 april voor de eerste maal
- den 7 maij voor de 2de maal
- den 14 dº voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 21 maij, ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
15.05.1797 - Op attest van Lochem van den 15 maij zijn alhier geproclameert J ANNES TEN DIJKE, j.m.z. van TEUNIS en GEERTHEN TEN DIJKE in Beltrum en HENDRICA KLEIN
SEESINK, weduwe van ALBERT MOKKINK , bouwvrouw OP DE KLEINE KLOKKE onder Lochem.
- den 21 maij voor de eerste maal
- den 28 dºvoor de 2de maal
- den 4 junij voor de 3de maal.
Hiervan attest terug gegeven den 19 junij.
26.05.1797 - Op attest van Ruerlo van den 26 maij 1797 zijn alhier geproclameert GARRIT J AN ABBINK, weduwenaar van STIENTJEN EGGINK , geboren onder Vorden en woonagtig en
TEUNTJEN T EUNISSEN , dogter van JAN TEUNISSEN en GEERTJEN LIEFTOG t, ehel., geboren onder
Hengel en thans mede aldaar woonagtig.
- op den 28 maij voor d'eerste maal
- den 4 junij voor de 2de maal
- den 11 dº voor de 3de maal.
Hiervan attest afgegeven den 16 junij.
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02.06.1797 - Den 2 junij 1797 - Present H. Stroman en W. Willemsen. In ondertrouw opgenomen PETER ROMVILLE, weduwenaar van HENDERS WONNINK, geboren te Zelhem, woonachtig alhier, met
HENDRICA VELHORST, weduwe van GERRET VAN DEN BARG , geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 4 junij voor de 1ste maal
- den 11 dito voor de 2de maal
- den 18 dº voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 25 junij, ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
02.06.1797 - Den 2 junij 1797 - Present H. Stroman en W. Willemsen. In ondertrouw opgenomen
HARMANUS B RINKERS , jongman zoon van LUCAS BRINKERS, met J ANNA VELHORST, jonge dogter
van DERK VELHORST , beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 4 junij voor de 1ste maal
- den 11 dito voor de 2de maal
- den 18 dito voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 25 junij, ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
23.06.1797 - Den 23 junij 1797 - Present H. Stroman en W. Willemsen. In ondertrouw opgenomen HARMEN ALTENA, weduwenaar van ANNA MARGARETA WILMERINK , geboren in Dochteren onder
Lochem, met DERSKEN B ROUWER , weduwe van ALBERT HANENKAMP, geboren onder Vorden en
beide woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 25 junij voor de 1ste maal
- den 2 julij voor de 2de maal
- den 9 dito voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 16 julij, ingevolge vertoont attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
28.07.1797 - Den 28 julij 1797 - Present Willemsen en Roeloffsen. In ondertrouw opgenomen J AN ROUWENHORST, j.m.z. van BARTELT ROUWENHORST , met GARDINA T EERINK, j.dogter van
wijlen WAANDER TEERINK, beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijks proclamatien gehad
- den 30 julij voor de eerste maal
- den 6 augustus voor de 2de maal
- den 13 dito voor de 3de maal
In de kerk te Vorden getrouwt den 20 aug., ingevolge vertoond attest van Ds. G.J. Colenbrander.
01.09.1797 - Den 1 september 1797 - Present Stroman en Roeloffsen. In ondertrouw opgenomen en
aangetekend ANTONIJ ENZERINK, j.m.z. van wijlen ANTONIJ ENZERINK , met HENDRICA KRUISWEG , jonge
dogter van JAN KRUISWEG , beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 3 september voor de 1ste maal
- den 10 dº voor de 2de maal
- den 17 dº voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 17 september, ingevolge vertoond attest van
Ds. G.J. Colenbrander.
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Tijdvak 1796-1799
13.10.1797 - Den 13 octob. 1797 - Present W. Willemsen en A.B. Roeloffsen. In ondertrouw
opgenomen REINT KARSSENBERG, j.m.z. van WILLEM KARSSENBERG, geboren en woonachtig onder Vorden,
met WILLEMKEN ASSELMANS , jonge dochter van wijlen JAN ASSELMAN, geboren en onlangs
gewoond hebbende onder Almen, thans woonachtig te Vorden.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 15 octob. voor de 1ste maal
- den 22 dº voor de 2de maal
- den 29 dº voor de 3de maal.
Ingevolge attest mede te Almen onverhinderd geproclameert.
In de kerk te Vorden getrouwt den 5 novemb., ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
03.11.1797 - Den 3 novemb. 1797 - Present H. Stroman en W. Willemsen. In ondertrouw opgenomen
J ACOB FLORIJN, j.m.z. van wijlen CAREL FLORIJN, geboortig van Arbê.... in Zwitserla nd, thans
woonachtig onder Brummen, met FENNE WEVERINK, j.d. van wijlen ANDRIES WEVERINK, geboortig
onder Hengelo, woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 5 novemb. voor de 1ste maal
- den 12 dº voor de 2de maal
- den 19 dº voor de 3de maal.
Ingevolge attest van Brummen zijn de huwelijkse proclamatien mede aldaar onverhindert ergaan.
Ingevolge vertoond attest van F.C. van Thoor, Rooms priester en pastoor aan den Kranenberg, aldaar
getrouwt den 20 november.
13.11.1797 - Op attest van Lochem van den 13 novemb. zijn alhier geproclameert J OHANNES ADRIANUS THOMASSON, j.m.z. van wijlen JAN ALBERT THOMASSON en P ETRONELLA
CORNELIA GORT , in leven echtel., met B ERENDINA TER SCHEGGET , j.d. van HENDRIK TER
SCHEGGET en MECHTELD WALS, d'eerste geboortig van Rotterdam en laatste uit Lochem, dog thans
beide wonende in Lochem.
- den 19 novemb. voor de 1ste maal
- den 26 dº voor de 2de maal
- den 3 decemb. voor de 3de maal
Daarvan attest afgegeven den 9 december.
24.11.1797 - Den 24 novembr. 1797 - Present Roeloffsen en Stroman. In ondertrouw opgenomen WILLEM WESSELINK, weduwenaar van MARIA HISSINK, met TEUNTJEN WESSELINK, jonge dochter
van HENDRIK WESSELINK, beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 26 novemb. voor de 1ste maal
- den 3 decemb. voor de 2de maal
- den 10 dº voor de 3de maal
In de kerk te Vorden getrouwt den 10 decembr., ingevolge vertoond attest van Ds. G.J. Colenbrander.
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09.12.1797 - Den 9 decemb. 1797 - Present H. Stroman en A.B. Roeloffsen. In ondertrouw
opgenomen GERRET J AN OLTHUIS , j.m.z. van wijlen ROELOF OLTHUIS, met J ANNA ASSINK, weduwe van
CORNELIS BOSCH, beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 10 december voor de eerste maal
- den 17 dº voor de 2de maal
- den 24 dº voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 25 december, ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
Tot hiertoe een afschrift
aan het Hof van Justitie
ingezonden den 15 Feb. 1798.
Aº 1798
26.01.1798 - Den 26 januarij 1798 - Present W. Willemsen en H. Stroman. In ondertrouw opgenomen
de volgende persoonen EVERT P ARDIJS , j.m.z. van wijlen HENDRIK PARDIJS, met DERSKEN EVERWENNINK, j.dogter van
ALBERT EVERWENNINK, beide geboren en woonagtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 28 januarij voor de eerste maal
- den 4 febr. voor de tweede maal
- den 11 dito voor de derde maal
In de kerk te Vorden getrouwt den 11 febr., ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
[In de marge staat geschreven:] De presente moeder van den bruidegom en de vader van de bruid,
Fenneken Reessink en Albert Meulenbrugge, dit huwelijk consenteren. En den bruidegom geen
verwantschap tot de bruid zijnde.
26.01.1798 - Dan mede HENDRIK B EKEDAM , j.m.z. van wijlen GERRET BEKEDAM , geboortig van Gelselaar, woonachtig
alhier, met WILLEMINA B IELDERMAN , jonge dogter van JAN BIELDERMAN, geboren en thans
woonagtig alhier, dog onlangs gewoond hebbende te Doesburg.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 28 januarij voor de eerste maal
- den 4 febr. voor de tweede maal
- den 11 dito voor de derde maal.
Ingevolge attest mede te Doesburg onverhindert geproclameert.
In de kerk te Vorden getrouwt den 18 febr., ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
[In de marge staat geschreven:] Attest geproduceert dat de ouders van den bruidegom beide overleden
zijn en de presente vader van de bruid dit huwelijk consenteerde en de bruidegom geen verwantschap
tot de bruid zijnde.
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26.01.1798 - Op attest van * Reurlo d.d. 26 januarij 1798 hebben alhier hun huwelijkse proclamatien
gehad J ASPER TER VRUGT, zoon van ZWEER TER VRUGT en JANNA WEENINK, ehel., geboren en woonachtig
te Ruerlo en GEERTRUIJ B OUWMEIJSTER, dochter van wijlen JACOB BOUWMEIJSTER en BERENDJEN
KOKS, ehel., geboren en woonachtig onder Vorden
- den 28 jan. voor de eerste maal
- den 4 febr. voor de tweede maal
- den 11 dito voor de derde maal.
Daarvan attest terug gegeven den 11 dº.
[Noot: bij * staat met verwijzingsteken in de marge geschreven:] A. Aberson, secretaris, te aldaar in
ondertrouw opgenomen.
10.02.1798 - Op attest van de municipaliteit van Groot en Klein Dochteren en Exel d.d. 10 febr. aldaar
in ondertrouw opgenomen. Zijn alhier geproclameert J AN WONNINK, weduwenaar van FENNEKEN SCHRUERS in Exel, met ALBERDINA J OLINK, weduwe
van GERRET FLORUS MULDERIJE in de Wiersche onder Vorden.
- den 11 febr. voor de 1ste maal
- den 18 dito voor de 2de maal
- den 25 dito voor de 3de maal.
Daavan attest terug gegeven den 26 febr.
16.02.1798 - Op attest van J. Bergman, secretaris ter Wildenborch, d.d. 16 feb. aldaar in ondertrouw
opgenomen en zijn alhier geproclameert DANIEL HASSINK, j.z. van WILLEM HASSINK en DERSKEN HANENKAMP, ehel., geboren in de
buurschap Varsel, wonende onder Vorden en HILLEKEN GREEVENSLAG, j.d. van wijlen HENDRIK
GREEVENSLAG en LUMMEKEN VELTMAAT , ehel., geboren in het schependom Lochem, wonende in de
buurschap Barchem.
- den 18 febr. voor de 1ste maal
- den 25 dº voor de 2de maal
- den 4 maart voor de 3de maal.
Daarvan attest terug gegeven den 18 maert.
19.04.1798 - Donderdag den 19 april 1798 - Present W. Willemsen en H. Strooman. In ondertrouw
opgenomen J AN M UIJDERMAN , jongm.z. van wijlen JAN MUIJDERMAN en B ERENDINA ABERSON, jonge dogter
van wijlen P ETER ABERSON, beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun huwelijkse proclamatien gehad.
- den 22 april voor de eerste maal
- den 29 dito voor de 2de maal
- den 6 maij voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 6 maij, ingevolge vertoont attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
[In de marge staat geschreven:] De presente moeders van bruidegom en bruid, Gerretjen Roessink en
Hendrica Lebbink, dit huwelijk consenteren en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
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20.04.1798 - Vrijdag den 20 april - Present W. Willemsen en H. Stroman. In ondertrouw opgenomen GERRET WESSELINK, jongman zoon van HENDRIK WESSELINK en REINTJEN J IMMINK, jonge dogter
van BERENT JIMMINK, beide geboren en woonachtig alhier.
Hebben hun hun huwelijkse proclamatien gehad
- den 22 april voor de 1ste maal
- den 29 dito voor de 2de maal
- den 6 maij voor de 3de maal.
In de kerk te Vorden getrouwt den 6 maij, ingevolge vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
[In de marge staat geschreven:] De presente vaders van bruidegom en bruid dit huwelijk
consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
Ingevolge Extract Resolutie van het Ambts
Gemeente Bestuur van Vorden d.d. 25 april
1798 zijn tot Commissarisen van Huwelijk
Zaken provisioneel aangesteld, onder het
District van Vorden de Burgers
H. Stroman,
A.B. Roeloffsen,
W. Willemsen en
J.H. Gallée als Secreta ris.
27.04.1798 - Vrijdag den 27 april 1798, het 4 jaar der Bat. Vrijh. - Voor H. Stroman, W. Willemsen en
A.B. Roeloffsen. In ondertrouw opgenomen ENGBERT B ENSINK, jongm.z. van wijlen HENDRIK BENSINK, geboren onder het district Ruerlo, met
WILLEMINA KEMELINK, jonge dogter van wijlen ANDRIES KEMELINK, geboren onder Vorden en
beide aldaar woonachtig.
Hebben hun huwelijks proclamatie gehad
- den 29 april voor de 1ste maal
- den 6 maij voor de 2de maal
- den 13 dito voor de 3de maal
Ingevolge vertoond attest van F.C. van Thoor, Rooms priester aan den Kranenberg, aldaar getrouwt
den 14 maij.
[In de marge staat geschreven:] Attest geproduceert dat de moeder van den bruidegom Willemina
Mosselman dit huwelijk consenteert. De bruids ouders beide overleden zijnde en den bruidegom geen
verwantschap tot de bruid zijnde. Erscheen Willem Hanenhuis als getuige en stiefvader van de bruid.
27.04.1798 - Dito B ERNADUS THEODORUS LEEMKOEL, j.m.z. van JAN BEREND LEEMKOEL, geboren te Roerop onder
het bisdom Munster, woonachtig te Borculo, met HENDRICA EIJKELKAMP , j.d. van wijlen HENDRIK
EIJKELKAMP, geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben hunne huwelijkse proclamatien gehad
- den 29 april voor de 1ste maal
- den 6 maij voor de 2de maal
- den 13 dº voor de 3de maal.
Mede ingevolge ingelevert attest te Borculo onverhindert geproclameert en volgens vertoond attest
van F.C. van Thoor, Rooms priester aan den Kranenberg, aldaar getrouwt den 19 maij.
[In de marge staat geschreven:] Attest geproduceert dat de vader van de bruidegom dit huwelijk
consenteert; de bruids ouders beide overleden zijnde en verklaren geen verwantschap tot elkanderen te
zijn. G. Eikelkamp gec. als getuige.
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27.04.1798 - Dito LAMBERTUS M ELLINK, j.m. zoon van wijlen JAN MELLINK, met M ARIA LEBBINK , j.d. van wijlen
WILLEM LEBBINK, beide geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben hunne huwelijkse proclamatien gehad
- den 29 april voor de 1ste maal
- den 6 maij voor de 2de maal
- den 13 dito voor de 3de maal.
Ingevolge vertoond attest van de predikant G.J. Colenbrander in de kerk te Vorden getrouwt den
13 maij.
[In de marge staat geschreven:] Bruidegoms ouders beide overleden. Bruids moeder Hendrica GrootHulse, present, dit huwelijk consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
27.04.1798 - Dito WILLEM VELHORST, weduwenaar van BERENDINA STROMAN, met ESSELINA L EBBINK, jonge
dogter van HENDRIK JAN LEBBINK, beide geboren en woonachtig onder Vorden.
Hebben hunne huwelijkse proclamatien gehad
- den 29 april voor de 1ste maal
- den 6 maij voor de 2de maal
- den 13 dito voor de 3de maal
In de kerk te Vorden getrouwt den 20 maij, ingevolge vertoond attest van G.J. Colenbrander, predikant
aldaar.
[In de marge staat geschreven:] Bruidegoms moeder Hendrica Eelmerink dit huwelijk consenterende;
attest geproduceert dat aan de onmundigen het moeder versterf is toegewezen; bruids vader, present,
dit huwelijk consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
04.05.1798 - Den 4 maij 1798 - Present Stroman en Willemsen. In ondertrouw opgenomen J AN B RINKERS , jongman zoon van wijlen LUCAS BRINKERS, met HENDRICA HEEMINK, jonge dogter
van wijlen JAN HEEMINK, beide geboren en woonachtig alhier, dog de bruid laast gewoond hebbende
te Zutphen.
Hebben hun huwelijkse proclamatien alhier gehad
- den 6 maij voor de 1ste maal
- den 13 dº voor de 2de maal
- den 20 dº voor de 3de maal.
Mede volgens ingelevert attest te Zutphen onverhindert geproclameert. In de kerk te Vorden getrouwt
den 27 maij 1798, ingevolge vertoond attest van den predikant G.J. Colenbrander.
[In de marge staat geschreven:] Mechteld Hoetink en Geertruij Hofstede, bruidegoms moeder en
bruids moeder, present zijnde, hebben dit huwelijk geconsenteert en den bruidegom geen
verwantschap tot de bruid zijnde.
16.06.1798 - Op attest van J. Bargman, secretaris in den Wildenberg, zijn aldaar op den 16 junij 1798
in ondertrouw opgenomen GARRIT J AN B OUWMEESTER , jongman zoon van wijlen JACOB BOUWMEESTER en WILLEMINA
SCHOLTEN , ehel., geboren en wonende in de buurschap Barchem en GARRITJEN B OUWMEESTER ,
jonge dochter, dochter van JAN BOUWMEESTER en MARIA BLOEMENDAL, ehel., geboren en wonende
in de buurschap Wildenberg.
Hebben alhier hunne huwelijkse proclamatien gehad
- den 17 junij voor de 1ste maal
- den 24 dº voor de 2de maal
- den 1 julij voor de 3de maal.
Den 7 julij het attest daarvan afgegeven. In de kerk te Vorden getrouwt den 8 julij, volgens vertoond
attest van den predikant G.J. Colenbrander.
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20.06.1798 - Op attest van A.H. de Melander, lid van 't committe van justitie der stad Amsterdam, van
den 29 junij 1798, zijn alhier geproclameert Mr. ANTONI CHRISTIAAN WIJNAND STARING van den Wildenberg & daar woonende, weduwenaar
van EVERDINA MARIA VAN LÖBEN SELS & J OHANNA ANDREA CHARLOTTA VAN DER M UELEN ,
wonende te Amsterdam.
- den 1 julij voor de 1ste maal
- den 8 dº voor de 2de maal
- den 15 dº voor de 3de maal.
Daarvan attest afgegeven den 16 julij 1798.
Op Aanschrijving van het
Hof van Justitie in Gelderland,
van den 24 Maij 1798, vervolgens
Aangetekend ingevolge 't daarbij
overgezonden Tabel.
13.07.1798 - 13 julij 1798 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissariën van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - WESSEL STEGEMAN , jongman oud 32 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen WILLEM STEGEMAN en JANNA GROOT-BRAMEL, eh.. De moeder dit huwelijk consenterende
en den bruidegom geen te na bloedverwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - GERRITJEN HISSINK, jonge dogter, oud 23 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen BERENT HISSINK en GEERTRUIJ GROOT-BRAMEL, ehel. De moeder dit huwelijk
consenterende.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar begeerte in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecomp. Albert Hissink, Gerrit Stegeman en P.A. Gallée als
getuigen.
- 1e gebod - den 15 julij, ingevolge relatie van de boode Jan Weenink
- 2e gebod - den 22 julij, ingevolge relatie van de bode
- 3e gebod - den 29 dº, ingevolge relatie van de boode
- Solemnisatie - Attest afgegeven dat de proclamatien onverhindert zijn ergaan en hun huwelijk mogen
laten solemniseren. Den 12 augustus in de kerk te Vorden getrouwt, ingevolge vertoond attest op den
19 dº van den predikant G.J. Colenbrander.
29.07.1798 - 29 julij 1798
- Bruidegom - HENDRIK J AN B OUWMAN , jongman oud 24 jaaren, geboren en wonende te Zutphen.
- Bruid - ANNEKEN STARING, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en wonende onder Vorden.
- Getuigen - Op attest van Jac.A. van Hasselt, secretaris te Zutphen, aldaar in ondertrouw opgenomen
en alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 29 julij, ingevolge relatie van de boode
- 2e gebod - den 5 augustus, ingevolge relatie van de boode
- 3e gebod - den 12 augustus, ingevolge relatie van de boode
- Solemnisatie - den 16 aug. een attest afgegeven dat de proclamatien in voegen voors. onverhindert
zijn ergaan.
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03.08.1798 - 3 augustus 1798 - Compareerde voor H. Stroman, A.B. Roeloffsen en W. Willemsen,
commissarien van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HARMEN KRANENBERG, jongman oud 39 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van HENDRIK JAN KRANENBERG en wijlen JENNEKEN STAPELKAMP. De vader dit huwelijk
consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - GEESKEN TERMEUL, weduwe van HENDRIK JAAGER, oud 49 jaaren, geboren en woonachtig
alhier. Haar ouders overleden zijnde, geen kinderen van haar overleden man hebbende en langer als
een half jaar weduwe geweest.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn deselve op haar begeerte in
ondertrouw opgenomen. Alsmede gecompareert Hendrik Jan Kranenberg, vader van den bruidegom.
- 1e gebod - den 5 augustus, ingevolge schriftelijke relatie van de boode Jan Weenink
- 2e gebod - den 12 augustus, ingevolge relatie van de bode
- 3e gebod - den 19 augustus, ingevolge relatie van de boode
- Solemnisatie - den 19 aug. attest afgegeven dat de geboden onverhindert zijn ergaan en hun huwelijk
mogen laten solemniseren. Den 12 augustus in de kerk te Vorden getrouwt, ingevolge vertoond attest
op den 19 dito van den predikant G.J. Colenbrander.
03.08.1798 - 3 augustus 1798 - Compareerde voor H. Stroman, A.B. Roeloffsen en W. Willemsen,
commissarien van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GOOSSEN HALLERS , jongman oud 30 jaaren, geboren en onlangs gewoond hebbende te
Geesteren en thans woonachtig te Diepenheim, zoon van JAN HALLERS en ELISABET VULKERINK,
ehel., waarvan bewijs geproduceert is dat de ouders dit huwelijk consenteerden en den bruidegom
geen te na bloedverwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - J ANNA B ETTINK, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren te Warnsveld, woonachtig alhier,
dogter van BERENT BETTINK en HENDRINA LUBBERDINK , ehelieden, welke dit huwelijk accorderen.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar begeerte in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Berend Bettink, Jan Hallers en P.A. Gallée als
getuijgen.
- 1e gebod - den 5 augustus, ingevolge relatie van de boode Jan Weenink
- 2e gebod - den 12 augustus, ingevolge relatie van de boode
- 3e gebod - den 19 augustus, ingevolge relatie van de boode
- Solemnisatie - Volgens ingeleverde attesten van Geesteren en Diepenheim zijn de geboden aldaar
mede onverhindert ergaan. Den 2 september in de kerk te Diepenheim getrouwt, ingevolge vertoond
attest van J.A. Noordendarp, subs. verwalter rigter, op den 5 september.
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07.09.1798 - 7 september 1798 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarien van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - ALBERT M ENTINK, jongman oud 29 jaaren, geboren te Zelhem, woonachtig alhier,
zoon van wijlen BERENT MENTINK en HENDRICA WESSELS, ehel. De moeder het huwelijk
consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - ALEIDA STIGT , jonge dogter oud 32 ja aren, geboren en woonachtig onder Wijchmond,
dogter van ANTONIJ STIGT en wijlen BERENTJEN P OLMAN, ehel. De Vader het huwelijk
consenterende.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar begeerte in
ondertrouw opgenomen ter presentie van Hendrica Wessels, moeder van de bruidegom en Antonij
Stigt, vader van de bruid.
- 1e gebod - den 9 september, volgens relatie van de boode
- 2e gebod - den 16 september, volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 23 september, volgens relatie van de boode.
Ingevolge ingelevert attest zijn de proclamatien mede te Warnsveld onverhindert na behoren ergaan.
- Solemnisatie - Volgens vertoond attest van Lamb. ten Brinke, pastor in Baak, voor denzelven wettig
getrouwt den 25 september.
12.10.1798 - 12 october 1798 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarien van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - ENGBERT ASSELMAN , j.m. oud 46 jaren, geboren te Almen, woonachtig alhier, zoon
van wijlen JAN ASSELMAN en JENNEKEN BESSELINK, ehel. Volgens de hierna genoemde getuijgen
zijn bruidegoms ouders beide overleden en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - GEERTRUIJ WAGENVOORT , weduwe van GERRET HIJTINK, oud 50 jaaren, geboren en
woonachtig onder Vorden. Attest geproduceert dat hun nog in leven zijnde moeder Aleida
Brandenberg, weduwe van Harme n Wagenvoort, dit huwelijk consenteert. Geen kinderen uit hun
eerste huwelijk hebbende en langer als een half jaar weduwe geweest.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarisen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Jan Asselman, Gerrit Meijer en Jan Timmerman als
getuigen.
- 1e gebod - den 14 october, volgens relatie van de boode
- 2e gebod - den 21 october, volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 28 october, volgens relatie van de boode.
- Solemnisatie - Op den 4 november in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 9 nov.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
26.10.1798 - 26 october 1798 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissariën van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET HAVERKAMP, j.m. oud 35 jaaren, geboren te Hengelo, woonachtig alhier,
zoon van HENDRIK HAVERKAMP en EVA KLEIN TJOOITINK, ehelieden, waarvan attest is
geproduceert dat dezelve dit huwelijk consenteren; den bruijdegom geen verwantschap tot de bruid
zijnde.
- Bruid - HENDRICA HAMMERMAN , jonge dogter, oud 21 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van wijlen BERENT HUERNINK & JENNEKEN KORENBLEK , indertijd echtelieden. De moeder dit
huwelijk consenterende.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareert Jenneken Korenblek en Hendrik Addink.
- 1e gebod - op zondag den 28 october, volgens relatie van de boode
- 2e gebod - op zondag den 4 nov., volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 11 nov., volgens relatie van de boode.
- Solemnisatie - op den 18 november in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den
predicant G.J. Colenbrander op den 24 dº.
26.10.1798 - 26 october 1798
- Bruidegom - THEUNIS HOEKMAN , j.m. oud 30 jaaren, geboren en woonachtig te Almen, zoon van
DERK HOEKMAN en wijlen TEUNTJEN KLAPHEKKE, ehel.
- Bruid - WILLEMINA KOSSTEE , j.d. oud 26 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van wijlen
DERK KOSSTEE & JANNA LEBBINK, ehel.
- Getuijgen - Op attest van P.N. Bloemkolk, secretaris te Almen, aldaar in ondertrouw opgenomen en
alhier geproclameert.
- 1e gebod - op zondag den 28 october, volgens relatie van de boode
- 2e gebod - op zondag den 4 nov., volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 11 nov., volgens relatie van de boode. Dº attest afgegeven dat 3 geboden
onverhinderd alhier zijn ergaan.
- Solemnisatie - In de kerk te Almen getrouwd den 18 nov., volgens vertoond attest van den predikant
J. Lulofs, den 25 november.
23.11.1798 - 23 november 1798 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissariën van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - EVERT B ERENSCHOT, j.m. oud 29 jaaren, geboren te Aalten, woonachtig te Warnsveld,
zoon van BERENT BERENSCHOT en wijlen AALTJEN SCHOPPERS, ehel. De vader dit huwelijk
consenterende en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - GEERTRUIJ KRANENBERG , weduwe van GERRET JAN HOGEVONDER, oud 30 jaren,
geboortig onder het scholtampt Lochem, woonachtig alhier, haar ouders overleden zijnde; langer als
een half jaar weduwe en voorts attest geproduceert dat dezelve het vader versterf aan hare
onmundige kinderen heeft toegewezen.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Berent Berenschot en Marten Voskuil als getuigen.
- 1e gebod - op zondag den 25 november, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 2 december, volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 9 december, volgens relatie van de bode. Volgens ingelevert attest van Warnsveld
zijn de 3 huwelijkse proclamatien mede aldaar op voors. datums onverhindert ergaan.
- Solemnisatie - Op den 9 december in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 12 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
30.11.1798 - 30 nov. 1798
- Bruidegom - ALBERT ROETERINK, zoon van JAN ROETERINK, geboren te Gorssel, thans woonende
te Ruerlo.
- Bruid - M ARIA VAN VREEDEN , jonge dogter van ARENT VAN VREEDEN , geboren te Almen,
woonachtig alhier.
- Getuigen - Op attest van A. Beumer, secretaris van huwelijkszaaken te Ruerlo, aldaar in ondertrouw
opgenomen en alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 2 december, volgens relatie van de boode
- 2e gebod - den 9 december, volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 16 december, volgens relatie van de boode. Den 18 dº attest afgegeven dat de
geboden onverhindert zijn ergaan.
1799
04.01.1799 - 4 januarij 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen en W. Willemsen, commissarien
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRIT WISSELS , j.m. oud 30 jaaren, geboren te Hengelo, woonachtig alhier, zoon van
HARMEN ALBERTS WISSELS en BEELTJEN WALGEMOET , ehelieden, waarvan attest is geproduceert
dat dezelve het huwelijk consenteren en den bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - J ANNA VRUGGINK, j.d. oud 22 jaaren, geboren onder het scholtambt Lochem, woonachtig
alhier, dogter van GERRET VRUGGINK en wijlen BERENDINA HANEVELD . De vader dit huwelijk
consenterende.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Hendrik Wissels en Gerret Vruggink.
- 1e gebod - den 6 januarij, ingevolge relatie van de bode Weenink
- 2e gebod - den 13 januarij, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 20 januarij, volgens relatie van de bode.
- Solemnistatie - Den 27 januarij in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest (den 3 feb.)
van G.J. Colenbrander, predikant aldaar.
04.01.1799 - 4 januarij 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen en W. Willemsen, commissarien
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET KOK, j.m. oud 31 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van WILLEM
KOK en JANNA JANSEN , ehelieden, waarvan attest is geproduceert dat dezelve dit huwelijk
consenteren en den bruijdegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - WILLEMINA VRUGGINK, j.d. oud 20 jaaren, geboren in de Wildenberg, woonachtig alhier,
dogter van GERRET VRUGGINK en wijlen BERENDINA HANEVELD . De vader dit huwelijk
consenterende.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Gerret Vruggink, vader van de bruid.
- 1e gebod - den 6 januarij, ingevolge relatie van de bode Weenink
- 2e gebod - den 13 januarij, ingevolge relatie van de bode. Volgens de bij commissarisen van
huwelijkszaken bekomen aanschrijving van het Hof van Justitie in Gelderland van den 16 januarij
om met de huwelijks proclamatien van Gerret Kok stil te staan, hebben dezelve geen voortgang
gehad. Volgens de bij commisarien van huwelijkszaaken bekomen aanschrijving van het Hof van
Justitie van den 3 april l.l. om de gestuite huwelijks proclamatien van Gerret Kok haren behoorlijken
voortgang wederom te laten gewinnen.
- 3e gebod - na behoren gehad den 7 april, volgens relatie van de bode Jan Weenink.
- Solemnisatie - Op den 14 april in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 21 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
11.01.1799 - 11 januarij 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen, H. Stroman en W. Willemsen,
commissarien van huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN HENDRIK B RANDT, jongman oud 22 jaaren, geboren te Elsfleth onder Oldenburg,
woonachtig alhier, zoon van wijlen ERNST HENDRIK BRANDT en MIETJEN BARGHOORN , indertijd
echtelieden. Van de moeder attest geproduceert dat dezelve dit huwelijk consenteerde en den
bruidegom geen verwantschap tot de bruid zijnde.
- Bruid - M ARIANNE SCHOLEIN , jonge dogter oud 21 jaaren, geboren te Coblents, woonachtig alhier,
dogter van wijlen P ETER SCHOLEIN en CATHARINA ELSENBARTH, ehelieden, waarvan attest is
geproduceert dat de ouders beide zijn overleden.
- Getuijgen - Erschenen voor boven vermelde huwelijkscommissarien en zijn dezelve op haar verzoek
in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 13 januarij, ingevolge relatie van den bode J. Weenink
- 2e gebod - den 20 januarij, ingevolge relatie van de bode
- 3e gebod - den 27 januarij, ingevolge relatie van de bode
- Solemnisatie - Voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarien van huwelijkszaken, alhier wettig
getrouwt den 27 januarij.
01.02.1799 - 1 februarij 1799
- Bruidegom - HENDRIK ADDINK, j.m.z. van wijlen FREDRIK ADDINK , oud 29 jaaren, geboren en
woonachtig alhier
- Bruid - GEESKEN GARVELINK, j.d. van GART GARVELINK, oud 27 jaaren, geboren en woonachtig te
Zelhem.
- Getuijgen - Op attest van B. Hesselink, secretaris te Zelhem, aldaar in ondertrouw opgenomen en
alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 3 februarij, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 10 febr., volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 17 februarij, volgens relatie van de bode. Den 19 dº attest afgegeven dat de geboden
onverhindert zijn ergaan.
08.02.1799 - 8 februarij 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen en W. Willemsen, commissarien
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HENDRIK B OSMAN , j.m. oud 30 jaaren, geboren te Warnsveldt, woonachtig alhier,
zoon van wijlen HARMEN BOSMAN en wijlen HARMINA JANSEN , indertijd echtelieden. Attest
geproduceert dat voorn. ouders beide overleden zijnde en bruidegom en bruid verklaart geen
verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - ESSELE GARRETSEN , j.d. oud 29 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van wijlen
GERRET DANIELS en JENNEKEN ESKENS. Van de moeder attest geproduceert dat dezelve dit huwelijk
consenteerde.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 10 februarij, volgens relatie van de bode J. Weenink
- 2e gebod - den 17 febr., volgens relatie van de boode
- 3e gebod - den 24 febr., volgens relatie van de bode
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 24 febr., ingevolge vertoont attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 26 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
12.04.1799 - 12 april 1799
- Bruidegom - GARRIT J ONKHEER, weduwenaar van wijlen FENNEKEN TE P AALDE, geboortig te
Zutphen, woonachtig te Hengelo.
- Bruid - HENDRICA CUSTER , dogter van wijlen ADOLF CUSTER, geboren onder Lochem, woonachtig
onder Vorden.
- Getuijgen - Op attest van Harmen Becking, secretaris te Hengelo, aldaar in ondertrouw opgenomen
en alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 14 april, ingevolge relatie van de boode
- 2e gebod - den 21 april, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 28 april, volgens relatie van de bode. Daarvan attest teruggegeven den 30 april.
19.04.1799 - 19 april 1799 - Compareerden voor A.B. Roeloffsen, H. Stroman en W. Willemsen,
commissarien van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HENRICUS M ARX, jongman oud 35 jaaren, geboortig uit het furstendoms Solms,
woonachtig alhier, zoon van wijlen HANGCHRIST MARX en wijlen MARGARETA ZEIJPING, indertijd
echtelieden. Volgens ingelevert attest zijn genoemde ouders overleden; voorts den bruidegom
verklaart geen verwantschap tot de bruid te zijn.
- Bruid - J ANNA VOERMAAG , jonge dogter oud 25 jaaren, geboren te Ruirlo, woonachtig alhier,
dogter van wijlen WILLEM VOERMAAG en wijlen MARIA CAMPERMAN , indertijd echtelieden.
Volgens verklaaring van de hierna benoemde getuijgen zijn derzelver genoemde ouders overleden.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarisen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Willem Velhorst en Hendrik Jan Bijenhoff als
getuigen.
- 1e gebod - den 21 april, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 28 april, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 5 maij, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwd den 12 maij, ingevolge vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 19 dº.
11.05.1799 - 11 maij 1799
- Bruidegom - CORNELIS POELERT , jongman oud 25 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen HENDRIK JAN POELERT en GEESKEN P EPPELENBOSCH, indertijd echtelieden. De moeder dit
huwelijk consenterende; voorts bruidegom en bruid verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te
zijn.
- Bruid - REINTJEN L EBBINK, jonge dogter oud 26 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
HENDRIK JAN LEBBINK en wijlen TEUNTJEN WEIJDEMANS, indertijd echtelieden. De vader dit
huwelijk consenterende.
- Getuigen - Erschenen voor de presente commissariën H. Stroman & W. Willemsen en zijn de
comparanten op haar verzoek in ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareerd Geesken
Peppelenbosch, moeder van de bruidegom en Hendrik Jan Lebbink, vader van de bruid.
- 1e gebod - den 12 maij, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 19 maij, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 26 maij, volgens relatie van de bode
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 26 maij, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander op den 2 junij.

Genealogie in de Achterhoek – www.genealogiedomein.nl
- 21 Samenstelling: 25 maart 2004 - © J.B. Baneman

Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
25.05.1799 - 25 maij 1799 - Compareerden voor W. Willemsen, A.B. Roeloffsen en H. Stroman,
commissarien van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HENDRIK K ETTELARIJ , jongman oud 30 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van HARMEN KETTELARIJ en JANNA HIDDINK , ehelieden, waarvan bewijs ingebragt dat dezelve dit
huwelijk consenteeren en bruidegom en bruid verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - ANNEKEN ROUWENHORST, jonge dogter oud 22 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van BARTELT ROUWENHORST en THEUNTJEN JANSEN , ehelieden, waarvan mede bewijs
ingebragt dat dezelve dit huwelijk consenteren.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 26 maij, ingevolge relatie van de bode
- 2e gebod - den 2 junij, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 9 junij door mij afgekondigt - J.H. Gallée, secr.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 16 junij, ingevolge vertoond attest van
G.J. Colenbrander, predikant aldaar, op den 21 dito.
24.05.1799 - 24 maij 1799
- Bruidegom - J AN DEURNINK, jongman zoon van ROELOF DEURNINK , geboren en woonachtig onder
Vorden.
- Bruid - J ANNA GARVERINK, jonge dogter van JANNES GARVERINK onder Geesteren.
- Getuijgen - Op attest van Jan Dieperink, secretaris te Geesteren, aldaar voor commissarien van
huwelijkszaaken, Derk Hagens en Gerret Braakers, in ondertrouw opgenomen en alhier
geproclameert.
- 1e gebod - den 26 maij, ingevolge relatie van de bode
- 2e gebod - den 2 junij, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 9 junij door mij afgekondigt - J.H. Gallée, secr. - den 15 junij attest afgegeven dat de
geboden onverhindert zijn ergaan.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 16 junij, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander.
08.06.1799 - 8 junij 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen en W. Willemsen, commissariën van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN WAARLE, jongman oud 28 jaaren, geboren te Hengelo, woonachtig alhier, zoon
van BERENT WAARLE en GERRETJEN BEUNK, echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart
namens hemselfs en zijn vrouw dit huwelijk te consenteren en bruijdegom en bruid verklaren geen
verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - J ANNA HIEMKEN , jonge dogter oud 20 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen WILLEM HIEMKEN en REINTJEN GARMEL, indertijd echtelieden. Van de moeder attest
overgegeven dat dezelve dit huwelijk consenteert.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarisen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareerd Berend Waarle , Lammert Klein Hijtink en Roelof
Pelskamp.
- 1e gebod - den 9 junij door mij afgekondigt - Q.T. - J.H. Gallée, secret.
- 2e gebod - den 16 junij, volgens relatie van de bode Jan Weenink
- 3e gebod - den 23 junij, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 30 junij, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander den 3 junij.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1796-1799
29.06.1799 - zaturdag den 29 junij 1799
- Bruidegom - LAMMERT KLEIN B RINKE, weduwenaar van WILLEMINA KOK, oud 40 jaaren, geboren
te Ruerlo, woonachtig alhier. Attest geproduceert dat den bruidegom het moederversterf aan zijn
onmundig kind heeft bewezen. De nog in leven zijnde moeder dit huwelijk consenterende, volgens
verklaring van de hierna benoemde presente getuigen en bruidegom en bruid verklaren geen
verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - M ARIA OORTGIEZEN , jonge dogter oud 23 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
TEUNIS ONSTEINK OP OORTGIEZEN en wijlen GEESKEN OORTGIEZEN , indertijd echtelieden. De
vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuijgen - Erschenen voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarisen van huwelijkszaken en
zijn dezelve op haar verzoek in ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Teunis Onsteink en
P.A. Gallée als getuijgen.
- 1e gebod - den 30 junij, ingevolge relatie van de bode
- 2e gebod - den 7 julij, ingevolge rela tie van de boode
- 3e gebod - den 14 julij, ingevolge relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 21 julij, volgens vertoond attest van den predikant
G.J. Colenbrander op den 26 julij.
27.07.1799 - zaturdag 27 julij 1799 - Compareerde voor W. Willemsen en H. Stroman, commissariën
van huwelijkszaaken
- Bruijdegom - REINDER B ANNINK, weduwenaar van GARDINA MEULENKOLK , oud 35 jaaren,
geboren te Ruurlo, woonachtig alhier. Attest geproduceert dat desselfs ouders REINT BANNINK &
SOPHIA P ASJENS, eh., dit huwelijk accordeeren, alsmede attest overgegeven van den officier van het
scholtampt Zutphen dat aan zijn onmundige kinderen het moeder versterf is bewezen; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - M ARIA ALTENA, jonge dogter oud 22 jaaren, geboren onder het schependom Lochem en
woonachtig alhier, dochter van DERK ALTENA en wijlen JANNA NIJLAND , indertijd echtelieden. De
vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Derk Altena, vader van de bruid.
- 1e gebod - den 28 julij, ingevolge relatie van de bode Jan Weenink
- 2e gebod - den 4 augustus, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 11 augustus, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt op den 11 augustus, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander den 17 dº.
02.08.1799 - 2 augustus 1799
- Bruijdegom - HARMEN ALTENA, jongman oud 29 jaaren, geboren onder Lochem, woonachtig alhier.
- Bruid - HARMINA HUMMELMAN , jonge dogter oud 21 jaaren, geboren en woonachtig onder
Warnsveld.
- Getuigen - Op attest van A.J. Garritsen, secretaris te Warnsveld, aldaar in ondertrouw opgenomen en
alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 4 augustus, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 11 augustus, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 18 augustus, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 25 augustus, ingevolge vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander den 31 dº.
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Tijdvak 1796-1799
24.08.1799 - 24 aug. 1799 - Compareerden voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - KLAAS VAN LEIJDEN , j.man oud 37 jaaren, geboren onder de zogenaamde heerlijkheid
Zilland bij Purmerende, woonachtig te Ruurlo, doch onlangs gewoond hebbende te Diepenheim,
zoon van wijlen JAARDE VAN LEIJDEN en wijlen METJE HAGESTEE, indertijd echtelieden. Volgens
getuigenis van Harmen Hogevonder en Jan Lusink zijn genoemde ouders beide overleden; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - GERRETJEN HOGEVONDER, jonge dogter oud 19 jaaren, geboren en thans woonachtig
alhier, dog onlangs gewoond hebbende onder Hengelo, dogter van FREDERIK HOGEVONDER en
JENNEKEN LEURINK, echtelieden. De vader, present zijnde, verklaard dit huwelijk te consenteren,
alsmede verklaard de vader benevens de presente getuigen dat de moeder dit huwelijk mede
consenteert.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarien en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, dan mede gecompareerd Frederik Hogevonder, vader van de bruid en Jan
Lusink en Harmen Hogevonder als getuigen.
- 1e gebod - den 25 augustus, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 1 september, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 8 september, volgens relatie van de bode. Mede ingevolge ingeleverde attesten te
Ruurlo, Diepenheim en Hengelo onverhindert en na behoren geproclameert.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 15 september, ingevolge vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 22 dº.
11.10.1799 - Vrijdag 11 october 1799 - Compareerden voor H. Stroman, W. Willemsen en
A.B. Roeloffsen, commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN HENDRIK M EULENBRUGGE, jongman oud 34 jaaren, geboren en woonachtig
onder Vorden, zoon van wijlen GERRIT JAN MEULENBRUGGE en wijlen JENNEKEN KAMPHUIZEN ,
indertijd echtelieden. Volgens verklaring van de nabenoemde presente getuigen zijn genoemde vader
en moeder beide overleden; bruidegom en bruid verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - M ARIA B ERENDINA S EESING, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren te Vreeden, woonachtig
alhier, dogter van wijlen LODEWIJKES JOHANNES SEESING en JANNA LODEWIJKA VALKENBURG.
Van de moeder attest geproduceert dat dezelve dit huwelijk consenteerd. Mede attest ingegeven dat
de vader is overleden.
- Getuijge - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareerd Lammert Velhorst en Harmen Linterman als
getuige.
- 1e gebod - den 13 october, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 20 october, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 27 october, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - Ingevolge vertoond attest van F.C. van Thoor, Rooms priester aan den Kranenberg,
door den zelven getrouwt den 29 october. 't Attest vertoond den 1 nov.
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Tijdvak 1796-1799
11.10.1799 - 11 oct. 1799 - Compareerden voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - LAMMERT VELHORST, jongman oud 38 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van wijlen JAN VELHORST en HENDRICA EELMERINK. De moeder, present zijnde, verklaart dit
huwelijk te consenteren en volgens verklaring van presente getuige is de vader overleden; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN LINTERMAN , jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van HARMEN LINTERMAN en DERSKEN LUGTENBERG, ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart
dit huwelijk te consenteren, alsmede dat de moeder dit huwelijk consenteerd.
- Getuijge - Erschenen voor bovengemoemde commissarissen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd H. Linterman, Hendrica Eelmerink en P.A. Gallée als
getuigen.
- 1e gebod - den 13 october, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 20 october, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 27 october, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 27 october, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander.
11.10.1799 - Vrijdag 11 october 1799 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en
A.B. Roeloffsen, commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HENDRIK J AN B OSCHMAN , jongman oud 28 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
zoon van BERENT BOSCHMAN en wijlen HENDRINA VELHORST . De vader, present zijnde, verklaart
dit huwelijk te consenteeren; bruidegom en bruid verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te
zijn.
- Bruid - HENDRICA KORENBLEK , weduwe van ANTONIJ WESSELINK, oud 30 jaaren, geboren en
woonachtig alhier. Attest geproduceert dat zij aan haar kinderen het vaderversterf heeft bewezen. De
vader Jan Korenblek verklaart voor hem zelven en namens zijn vrouw dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareert Berend Heuvelink en Jan Korenblek.
- 1e gebod - den 13 october, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 20 october, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 27 october, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - den 27 october in de kerk te Vorden getrouwt, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander den 1 nov.
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Tijdvak 1796-1799
18.10.1799 - Vrijdag den 18 oct. 1799 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en
A.B. Roeloffsen, commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET KLEIN KRANENBERG , jongman oud 31 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
zoon van MARTEN VOSKUIL OP KLEIN KRANENBERG en wijlen GERRETJEN KLEIN KRANENBERG,
indertijd echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren; bruidegom en
bruid geen te na verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - HENDRICA ELSMAN , jonge dogter oud 28 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
ARENT ELSMAN en GEERTRUIJ KLEIN KRANENBERG, echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart
voor hemselfs en mede namens zijn vrouw dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde presente commissarissen en zijn dezelve in ondertrouw
opgenomen, alsmede gecompareerd de vaders van bruidegom en bruid, Marten Voskuil en Arent
Elsman en Willem Wenneker als getuige.
- 1e gebod - den 20 october, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 27 october, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 3 november, volgens relatie van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 10 november, ingevolge vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander den 13 dº.
17.10.1799 - 17 october 1799
- Bruidegom - AALBERT GOSSELINK, jongm. zoon van DERK GOSSELINK en GERRETJEN
BERENDSEN , geboren onder Steenderen en onlangs gewoond hebbende alhier.
- Bruid - HARMINA ANGENËND, jonge dogter van BEREND ANGENËND en wijlen CATHARINA
AALBERS, geboren en wonende onder Steenderen.
- Getuigen - Op attest van A.F.H. Noij, secretaris te Steenderen, aldaar in ondertrouw opgenomen en
alhier geproclameerd.
- 1e gebod - den 20 october, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 27 october, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 3 november, volgens relatie van de bode en à dato attest daarvan afgegeven.
01.11.1799 - 1 november 1799
- Bruidegom - J AN KLEIN GELTINK, jongman zoon van FREDERIK KLEIN GELTINK en wijlen TEUNE
JACOLTZ , ehell., woonachtig onder Vorden.
- Bruid - GARRETDINA R IKKENBERG , dogter van wijlen GERRET RIKKENBERG en JENNEKEN
CORNEGOOR, (weduwe wijlen HENDRIK HUNTELERSLAG), woonachtig onder Lochem.
- Getuigen - Op attest van H. Wassenbergh, secretaris van huw.zaken te Lochem, aldaar in ondertrouw
opgenomen en alhier mede geproclameerd.
- 1e gebod - den 3 november, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 10 nov. door mij afgekondigt, J.H. Gallée, secr.
- 3e gebod - den 17 november, volgens relatie van de bode; daarvan à dato attest afgegeven.
15.11.1799 - 15 november 1799
- Bruidegom - FREDERIK DEURNIK , jongman, zoon van ROELOF DEURNIK, geboren en woonachtig
onder Vorden.
- Bruid - B ERENDINA TEN ARVE, jonge dogter van ANTONIJ TEN ARVE, geboren en woonachtig te
Ruerlo.
- Getuigen - Op attest van A. Bemer, secret. van huw.zaken te Ruurlo, aldaar in ondertrouw
opgenomen en mede alhier geproclameerd.
- 1e gebod - den 17 november, volgens attest van de bode
- 2e gebod - den 24 november, ingevolge relatie van de bode
- 3e gebod - den 1 december, ingevolge relatie van de bode. Daarvan attest afgegeven den
7 december.
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Tijdvak 1796-1799
29.11.1799 - 29 november 1799 - Compareerde voor W. Willemsen, H. Stroman en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkzaaken
- Bruidegom - HENDRIK J AN HARMSEN OP HET ROUWBROEK , jongman oud 29 jaaren, geboren en
woonachtig onder Warnsveld, zoon van GARRET HARMSEN OP HET ROUWBROEK en HENDERS
ALTENA, ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart voor hemselfs en mede namens zijn vrouw
dit huwelijk te consenteren en bruidegom en bruid verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te
zijn.
- Bruid - AALTJEN TJOONK, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
JAN BARTELD TJOONK en wijlen TEUNE TJOONK, indertijd echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn dezelve op haar verzoek in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Gerret Harmsen, J.B. Tjoonk en P.A. Gallée als
getuige.
- 1e gebod - den 1 december, ingevolge relaas van de bode
- 2e gebod - den 8 december, ingevolge relaas van de bode
- 3e gebod - den 15 december, ingevolge relatie van de bode. Volgens ingekomen attest mede te
Warnsveld op den 1, 8 en 15 december onverhindert geproclameert.
- Solemnisatie - Te Warnsveld getrouwt op den 15 december, ingevolge vertoond attest op den 18 dº
van H. Hesselink, predikant aldaar.
05.12.1799 - 5 december 1799
- Bruidegom - B ERNADUS ADAMS , jongman oud 37 jaren, geboren onder Vierakker, woonachtig
onder Wichmond, zoon van wijlen BERENT ADAMS en EVERDINA LANKHORST , indertijd
echtelieden. De moeder, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren en bruidegom en bruid
verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - M ARIA TOLKAMP, jonge dogter oud 29 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
JAN TOLKAMP en wijlen IJDA NIJENHUIS, indertijd echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart
dit huwelijk te consenteren.
- Getuijgen - Voor commissarissen A.B. Roelofsen en W. Willemsen erschenen en zijn gemelde
comparanten op haar verzoek in ondertrouw opgenomen, alsmede gecompareerd de moeder van den
bruidegom Everdina Lankhorst en de vader van de bruid Jan Tolkamp.
- 1e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 8 december
- 2e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 15 december
- 3e gebod - Ingevolge relatie van de bode den 22 december.
- Solemnisatie - Te Baak getrouwt den 27 december, volgens vertoond attest van L. ten Brink, pastor
in Baak, op den 29 dº vertoond.
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Tijdvak 1796-1799
06.12.1799 - 6 december 1799 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen en W. Willemsen, commissariën
van huwelijkszaken
- Bruidegom - GERRET PASMAN , jongman oud 28 jaren, geboren onder Warnsveld, woonachtig
alhier, zoon van HENDRIK BERENDSEN P ASMAN en wijlen HENDRICA BARTELS, indertijd
echtelieden. De vader present verklaart dit huwelijk te consenteeren en de bruidegom en bruid
verklaaren geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - GERRETJEN M AATMAN , jonge dogter oud 30 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van JAN MAATMAN en JANNA MAATMAN, echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart voor
hemselfs en uit naam van zijn vrouw dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn gemelde comparanten op haar
verzoek in ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd de vader van den bruidegom Hendrik
Berendsen Pasman en de vader van de bruid Jan Maatman.
- 1e gebod - Ingevolge relaas van de bode op den 8 december
- 2e gebod - Ingevolge relaas van de bode op den 15 dec.
- 3e gebod - Ingevolge relaas van de bode den 22 december.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 22 december, ingevolge vertoond attest op den 28
dº van den predikant G.J. Colenbrander.
05.12.1799 - 5 december 1799
- Bruidegom - HARMEN GARRITSEN , jongman oud ruim 28 jaaren, geboren en woonachtig onder
Warnsveld.
- Bruid - GEERTRUIJ B RINKERHOF, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en wonende onder Vorden.
- Getuigen - Op attest van A.J. Gerritsen, secretaris van huw.zaken te Warnsveld, aldaar in ondertrouw
opgenomen en zijn alhier geproclameerd.
- 1e gebod - Ingevolge relaas van de bode op den 8 december
- 2e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 15 december
- 3e gebod - Ingevolge relaas van de bode den 22 december. Daarvan attest teruggegeven den 25 dº.
1800, den 25 Februarij.
Copie van 't Trouwboek
over 1799 verzonden.
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Wals , 10
Warnsink, 6
Wassenbergh, 26
Weenink, 2; 3; 8; 12;
19; 20; 22
Weijdemans, 21
Wenneker, 26
Wesselink, 3; 4; 10;
13; 25
Wessels , 17
Weultjes, 4; 5
Weverink, 10
Willemsen, 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26;
27; 28
Wilmerink, 9
Wissels , 2; 19
Wolff, 1
Wolterink, 8
Wonnink, 9; 12
Z
Zeijping, 21
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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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