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BUENK
(ook BEIIJENK, BEUJENK, BEUNCK, BEUNING, BEUNINK, BEUNK,

BEUNKS, BOENCKS, BOENINK, BOENINCK, BÖONK, BUENCK,
BUENINK, BUINING, BUININK, BUNCK, BUNINK, BUNK,
BUUNCK, BUUNK, BUIJINK, BUYING, BUYINK e.d. )

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een door ondergetekende aangelegde digitale verzameling afschriften van allerlei
aard. De gegevens zijn op elke ingang alfabetisch en chronologisch geordend met behulp
van fictieve (gelatiniseerde) namen en worden voortdurend met nieuwe teksten aangevuld.
Deze transcripties zijn zeer geschikt voor genealogisch onderzoek.
Deze eerste editie van de collectie Buenk is nr. 136 in deze reeks. De volgorde van de
teksten in het origineel is hier en daar aangegeven door middel van AHA-volgnummers.
Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van
dit bestand toegevoegd.
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doorhaling
renvooi
cursief of onderstreping
aanvulling of toelichting
scheidingsteken (ook // )
afschriftdatum
tussenvoeging
verandering.
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– A...:
– Alardus (Aaldert) Buying:
3-9-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 3-9-1817 No. 56 / Op heden den Derden
September des Jaars agttien honderd en Zeventien, des namiddags ten drie uren, compareerden
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Een en Vyftig Jaren, Aanspreker en Louis Henry Streng oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur wonende
beide te Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Aaldert Buying, man van Petronella
van Helten [of Hilten?], geboren te Harlingen Zoon van wijlen Jan Buying Zynde de Naam van
de Moeder gelijk mede de plaats van Geboorte en overlyden van beide ouders onbekend op den
Derden September dezes Jaars S’middags om twaalf uren in den ouderdom van Zeventig Jaren
in de Riemsdykstraat dezer Stad La A N o 19 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albert) Boeyink:
11-3-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 11-3-1816 No 22 / Op heden den elfden
Maart Een duizend acht honderd zestien voormiddags om elf uren zijn voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland, verscheenen Albert Boeyink oud Negen en dertig Jaren Landbouwer en Jan Hendrik Nyenhuis oud
Negen en dertig Jaren Landbouwer beide in Cotten woonachtig / dewelke ons hebben verklaard,
dat gisteren nacht ten vier uren overleden is Wander Slotboom oud Vyf en twintig Jaren geboren in deeze Gemeente Fuselier by de depot compagnie van het 6de Battaillon Nationale Militie
Zoon van wylen Wander Slotboom in leven Landbouwer en van Jenneken ten Harkel wonende
op Slotboom in Cotten / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze
akte opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de declaranten neffens ons getekend. /
A Boeienk / J H nienhuis / H. Willink Az: // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aeltjen) Boencks:
20-6-1680: RBS 3 (trouwboek N.H. kerk Aalten): 1680 / Den 20. Junij / Berent Tichelovent [#S
van Jan] W. van sal. Jenneken Claepsincks uijt Gendringen / [ende] Aeltjen Boencks D. van
Roelof Boenck in Lintel. / Den 1. Julij met attestatie gegaen nae Gendringen. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aeltjen) Buunk:
1-4-1785: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 133): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / hare dogter Aeltjen / geboren den 1. April / gedoopt
den 3. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/5-9-2002 tB]
– Aleida (Aaltjen) Buenk:
15-2-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 15-2-1816 No 7 / Heden den Vijftienden
der maand Februarij eenduizend achthonderd en zestien, des middags om Twaalf uren, zijn voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Jan Lammers Metzelaar oud achtendertig jaren, – en Hermanus Van Holten oud vijf en twintig jaren, Jenever Stooker beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Febru-
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arij des jaars 1816 des avonds [#middags] ten Zes uren, in het huis No. 395 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zestig jaren is overleden Jan Gesink Gebooren te Varsseveld van beroep Weever Zoon van [Zoon>] Wylen Lammert Gesink en Aaltjen Buenk / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend / J. Lammers / H Van Holten / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Buunk:
9-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-2-1832 No 12 / Heden den Negenden der
maand February een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn
voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Vriesen, Landbouwer oud twee en veertig jaren, en Derk Bouman Landbouwer oud twee en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den achtsten der
maand Februarij een duizend acht honderd twee en dertig des avonds ten Zes uren, in het huis
No. 231a in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is
overleden Antony Hengeveld, dagloner, geboren te Anholt in het Koninkryk Pruissen, en woonachtig geweest binnen deze gemeente, weduwenaar van wylen Johanna Brouwer, en Zoon van
wylen de Ehelieden Lucas Hengeveld en Aleida Buunk / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / G Jan Vriesen / D Bouman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Buunk:
11-5-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2751):
– Kind: Gerrit Jan Steenbergen
– Geboren: 11-5-1867
– Gedoopt: 30-6-1867
– Vader: Derk Jan Steenbergen
– Moeder: Aleida Buunk // [cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Aleida (Aleida) Buunk:
30-11-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3025):
– Kind: Louis Steenbergen
– Geboren: 30-11-1869
– Gedoopt: 30-1-1870
– Vader: Derk Jan Steenbergen
– Moeder: Aleida Buunk // [cc 22-5-2009/27-9-2009 tB]
– Aleida (Aleida) Buenk:
8-6-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3208):
– Kind: Louis Steenbergen
– Geboren: 8-6-1871
– Gedoopt: 30-7-1871
– Vader: Derk Jan Steenbergen
– Moeder: Aleida Buenk // [cc 31-5-2009/3-9-2009 tB]
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– Aleida (Aleida) Buenk:
8-3-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3498):
– Kind: Derk Jan Steenbergen
– Geboren: 8-3-1874
– Gedoopt: 29-3-1874
– Vader: Derk Jan Steenbergen
– Moeder: Aleida Buenk // [cc 7-6-2009/13-7-2009 tB]
– Andreas (Dries) Beunink:
11-3-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 11-3-1815 No 47. / In het jaar achtien honderd vijftien den Elfden Maart zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat gecompareerd Antoni Wymer en Dries Beunink geburen welke ons hebben verklaard dat op den Negenden Maart dezes jaars des avonds ten Zes uren in het huis No.
693 is overleden Frederik Bolten oud Zes Jaren Zoon van Gradus, en van Wilhelmina Rooks /
van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met
de declaranten. / [handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn // [cc 1982-1999 tB]
– Antonia (Teune) Buunk:
2-2-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 8): / 2-2-1791. / Derk
Berent Buunk, en Geesken Garvelink / hare dogter Teune / geboren den 2. Febr. / gedoopt den
6. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonia (Tünneken) Büenk:
28-12-1800: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Desembr 28 / 1800 / [ged.:] Janya: 1
1801 / tünneken. / D.V. Jannes Büenk en Aeltjen Eggings / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999
tB]
– Antonia (Antoinetta) Buenk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3160),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 474:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 366
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Antoinetta Buenk
– Geboortedatum: den 22 Decemb 1791
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5. Gradus Ruesink Mey. 1826. Vertrokken na de Zuderwyk. / No
6 Leusen Mechelina en No 8 Arend Freriks vertrokken Mei 1827 / 10 vertrokken Mei 1828 naar
Dinxperlo. // [cc 19-8-2004/27-2-2005 tB]
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– Antonia (Atonina) Beunk:
12-3-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 640):
– Kind: Atonina Beunk
– Geboren: 12-3-1841
– Gedoopt: 25-4-1841
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Fyken Beunk // [cc 7-11-2008/8-6-2010 tB]
– Antonia (Antonia) Buunk:
22-9-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1609):
– Kind: Antonia Buunk
– Geboren: 22-9-1853
– Gedoopt: 9-4-1854
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 20-2-2009/15-2-2010 tB]
– Antonius Hendricus (Tonij Hendrik) Buunk:
5-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2909):
– Kind: Jenneken Buunk
– Geboren: 5-10-1868
– Gedoopt: 25-10-1868
– Vader: Tonij Hendrik Buunk
– Moeder: Jacoba Bruggeman // [cc 5-5-2009/5-10-2009 tB]
– Arnoldus (Arent) Buëink:
24-6-1713: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-6-1713, onder het opschrift:
“Op S’ Jan 1713”] / [nummer:] 383. [en] 384. Arent Buëink en Gerritje Hemink Eheluiden zijn
met attestatie van Reurlo tot ons overgekomen. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) Buunk:
9-4-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 101): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / haren Soon Arent / geboren den 9. April / gedoopt
den 11. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 20-11-1999/7-9-2002 tB]
– Arnoldus (Arent) Buunk:
20-2-1793: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 98): / 20-2-1793. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haren Soon Arent / geboren den 20. Febr. / gedoopt den 24. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Beujenk (?):
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1180 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel Bennekom // No der Huizen: 36 / Naamen der Belasting Schuldigen: Arend Beiijenk [of
Beujenk?] / Classe: 6 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – /
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Totaal voor elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 2,00 / Termijnen van betaling voor
den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/10-2-2003 tB]
– Arnoldus (Arend) Buijink:
4-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-11-1825 No. 87. / Op heden den vierde November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Branderhorst oud vyf en dertig jaren, van beroep daglooner en Jan Eitink oud Zes en Dertig jaren, van beroep Weever beide
wonende te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Derde November dezes jaars,
des S morgens ten Zes uren Arend Buijink Geboren te Varseveld en laastelijk te bennekom
woonachtig weduwenaar van Evertje Ter Sla. in den ouderdom van Twee en Zeeventig Jaren
ten zyne huize No 36 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Tweede Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbende de eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J eeitink / H T Prins // [cc 26-8-1999/1-82002 tB]
– Arnoldus (Arend) Buunk:
9-10-1844: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 903): Geboren 9 October [1844] en 3
November gedoopt / Arend / onechte Zoon van Janna Buunk. // [cc 9-7-2009/27-7-2010 tB]
– Berendina (Berentien) Boëinck:
?-8-1645: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-8-1645, onder het opschrift:
“Register der Leden so tot Hengeloe aen des Heren tafel gaen ende communicierden ende eertijts gecommuniciert hebben dogh nu verstorven sijn”]: / [nummer:] 70. Reijnt Egginck / 71.
Berentien Boëinck sijn h. [huijsvrouw] / [onder nummer 99 is hieraan op “Christdagh 1646”
door de predikant van Hengelo de volgende aantekening toegevoegd: “NB. Dese alle heefft de
[...] / gedaen tot die 28 leden [...] / die ick gevonden hebbe in [het?] / eerste jaer van mijn
comste / te weten 1645.” // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Beuink:
18-10-1778: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779 [:bedoeld is: 1778] / [sc.: Oct] 18. / Derk
Reiers, Z.v. Gerrit Reiers onder Millingen, / en Berendina Beuink d.v. Joh. Hendrik Beuink
van onder Boekholt, gewoont hebbende onder Rees – en Gendringen / versonden na Rees. // [cc
1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Bunk:
31-10-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 199): 31: Oct: [1813.] / Baptizatus est Jan
Hendrik / filius legitimus Jo~is Henrici Slutter, et Berndinae Bunk Conj: / Susceperunt Theodorus Koops, et Elisabeth Slutter. // [cc 23-3-2007/6-9-2008 tB]
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– Berendina (Bendina) Bunks:
17-2-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-2-1814 No 6 / In den Jare agtien hondert
en veertien den Zeventiende februarij des avonds half Zeven is voor ons Vice Burgermeester in
Absentie van den Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement
Van den boven ijssel Verscheenen Andries Venhorst, dagloonder Oud Zeven en vijftig Jaar en
gradis Bekker dagloonder Oud Vijf en twintig Jaar bij de woonachtig in deeze gemeente Welke
ons als buurlieden verklaart hebben dat op den Vijftienden februarij des nagts Een uur in het
huis No 258 is overleden Hendrik Sluiter in den Ouderdom van [renvooitekentje en vervolgens
doorgestreept: vier en dertig Jaren Landbouwer woonachtig in deze gemeente Eheman van Bendina bunks woonachtig deze gemeente Zoon van wijlen Willem Sluiter en Johanna Langekamp] [in de marge: goedgekeurt / een half Jaar Zonder bedrijf Zoon van wijlen Hendrik Sluiter
en Bendina Bunks, Landbouwerse, in deze gemeente woonachtig. / Cornls Kroes] en hebben
Wij de tegen Woordige Acte getekent na aan hun daar van voorleezing gedaan was de getuigen
Verklarende Niet te konnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berdina) Beuning (= Benning? Buenk?):
4-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 869): [sub «1823 baptizati
sunt»] 4 [Octob:>] Nov: / Joannes Gerardus / F:l: Theodori Krieger et Berdinae Beuning P: /
Jan Willem Krieger et Gertruid Brus Susc: // [cc 31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Berendina [Berendina] Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 839),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 110:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 110
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 6)
– Naam: Berendina Beunk
– Geboortedatum: den 25 Decemb. 1743
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6/ B Beunk vertrokken // [cc 29-4-2004/28-7-2004 tB]
– Berendina (Dina) Buunk:
8-5-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 210):
– Kind: Christina Lupp
– Geboren: 8-5-1835
– Gedoopt: 31-5-1835
– Vader: Johan Anthony Lupp
– Moeder: Dina Buunk // [cc 9-10-2008/25-7-2010 tB]
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– Berendina (Berendiena) Bunink:
31-12-1837 / geboren 1782 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 811),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 88
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 9]
– Naam: Berendiena Bunink
– Geboortejaar: 1782
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): Vertrokken // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]
– Berendina (Berendina) Buenk:
29-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1838 No. 18. / Heden den negen en
twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om
tien uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Evert Johan
Leopold Kolenbrander Schoemaker oud negen en twintig jaren, en Jan Kroesen, dagloner oud
negen en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat
op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en
dert[i]g des avonds ten elf uren, in het huis No. 110 in Gendringen binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van een en tachtig Jaren is overleden Derk Reyers, dagloner, geboren te Haldern
in het Koninkryk Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van wylen
Berendina Buenk, en Zoon van wylen de ehelieden Jan Reyers en Aaltjen Schepers. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde
daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Dina) Buunk:
28-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2491):
– Kind: Dina Buunk
– Geboren: 28-10-1864
– Gedoopt: 27-11-1864
– Vader: Gerrit Willem Buunk
– Moeder: Elisabeth Leuverink // [cc 20-4-2009/5-11-2009 tB]
– Berendina Johanna (Dina Johanna) Buunk:
14-11-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3022):
– Kind: Dina Johanna Buunk
– Geboren: 14-11-1869
– Gedoopt: 19-12-1870 / «Dit kind is gedoopt in de Gemeente Zelhem»
– Vader: Gerrit Buunk
– Moeder: Berendina Vrieze // [cc 22-5-2009/27-9-2009 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 9

– Bernardus (Berent) Buunk:
24-4-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 17): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / hare dogter Geertruij / geboren den 24. April / gedoopt den 28. dito / Getuijgen waren de Vader, en Maria Buunk. // [cc 6-8-1999/14-9-2002 tB]
– Bernardus (Berent) Buunk:
1-4-1785: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 133): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / hare dogter Aeltjen / geboren den 1. April / gedoopt
den 3. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/5-9-2002 tB]
– Bernardus (Bernadus) Buenk:
24-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 24-8-1816 No 41 / Heden den vier en
twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien
uren, zijn voor ons Mr Ambrosius Steenlack Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland, verschenen / Reind Buenk Timmerman oud
een en vyftig jaren, vader van den overledenen / en Toon Riethorst oud dertig jaren kleermaaker
Buurman van den overledenen beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten der maand Augustus des jaars 1816 des voormiddags ten
zeven uren, in het huis N o 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken [niet doorgestreept: jaren] is overleden Bernadus Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met den eersten Comparant, kunnende den tweeden niet Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Buunk:
4-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1833 No 39 / Heden den Vierden der
maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Derk Huieskens, nachtwaker
oud Vier en tachtig jaren, en Thomas Evers, Schoemaker oud Vijf en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden dingsdag den Vierden
der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten acht uren, in het huis
No. 92 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren is
overleden Jannes Buunk, Zonder beroep, geboren te Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze
gemeente, weduwenaar van wijlen Aaltjen Eggink, en Zoon [van] Berend Buunk en Jenneken
Agterhof / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. / j d huieskens / T Evers /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Beunk:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1258),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 26
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 8]
– Naam: Bernardus Beunk
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 5-3-2004/24-4-2004 tB]
– Carola Wilhelmina (Lina Wilhelmina) Buenk:
9-11-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2696):
– Kind: [Lia>] Lina Wilhelmina Buenk
– Geboren: 9-11-1866
– Gedoopt: 30-12-1866
– Vader: Rudolf Buenk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 26-4-2009/19-10-2009 tB]
– Catharina (Catharina) Bunnincks:
12-3-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736 / 12 martij / Baptizata est
Henrica / Parentes Jacobus gosselinck et catharina bunnincks / Patrini Joannes hulsenaer et
getrudis gerlincks. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Bunninghs:
2-2-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 2 feberv. / Baptizatus est
Joannes / Parentes Jacobus gosselinck et catharina bunninghs / Patrini willem Thoennissen et
mechtildis van huet // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrina) Bunings:
9-6-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 9 Junij. / Wessel Tangelar, wewenaar van Gerritje Miggelbrings in Our onder Gendringen. / en Catrina Bunings; / wedewe
van wijlen Jacob Gosling in Our onder Gendringen. / dese zijn den 30 Junij hier gecopuleert. //
[cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharijn) Bunnings:
14-4-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 14. Aprill / Baptizata est
Joanna Gertrudis / Parentes Wessel Tangeler et Catharijn Bunnings / Patrini Antonius Sesing
et Henrina Sluijter // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Cathrina) Buning:
26-8-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 26 Aug: / Bapz:
Jacobus / F: Wessel Tangelder, & Cathrinae Buning / Joê Tangelder, et Hendrina’ Tijssen lev:
// [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Catharina) Beuninghs:
6-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 6 decembris / Baptizatus
est Bernardus / Parentes wessel Tangelder et catharina beuninghs / Patrini Joês wilhelmus
bruns et gritie Tangelder. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Buning:
11-7-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 11 Julii / Baptizata est
Berntie / parentes wessel Tangelder et Catharina Buning / patrini henricus Tuss et Eva Baers //
[cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Katrien) Beuninks:
23-6-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 23 yunij is katrien Beüninks over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrien) Beunink:
10-6-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / Den 10 ijünij is Catrien Beünink overl[e]den // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Beuink:
22-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776. / Sept. 22 [<23] / Jan. / [#Bögel. Z.v. Wijl.
Jan Bögel] van Rhoden. [#d.v.] Z.v. Janna van Roden onder Gendringen, / en Catharina Beuink d.v. Steven Beuink. / onder Dinxperlo. wonend onder Gendringen. / versonden Dinxperlo //
[cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Buunk:
16-12-1776: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1776 / Decemb. 16. / Catharina
Buunk / van Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrina) Buink:
17-7-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 17 / [ged.:] 20 Jülij / 1777 / Arnoldus / Z
Van Jan Van Rooden en Catrina Buink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Katriena) Beuinks:
13-8-1780: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 20 Augus / 1780 / willemiena /
d:V: Jan van Rooden en katriena Beuinks / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrina) Beuinck:
12-5-1783: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 18 Maaij / 1783 / Steven. /
Z.V. Jan van Roden en Catrina Beuinck / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrina) Beuink:
8-11-1785: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 8 / [ged.:] 13 Nov / 1785 / arnolda. / D.V.
Jan Van Rooden en Catrina Beüink [<Beünink] / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Catrina) Beuinks:
7-3-1788: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 / [ged.:] 7 Maart / 1788 / Jannes. z.v. Jan
Van [Rooden>] Rhoden en Catrina Beüinks / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 242),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 31:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 31
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Catharina Beunk
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Catharina Beunk vertrokken Mei 1827 naar Arnhem // [cc 8-42004/7-6-2004 tB]
– Catharina (Catharina) Beuinks:
12-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1848 No 5. / Heden den twaalfden
der maand January achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Gielink, van beroep daglooner, oud een en veertig jaren, en
Gerrit Hendrik Janssen, van beroep Zadelmaker, oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den twaalfden der maand January
achttien honderd acht en veertig, des morgens ten negen uren, in het huis N o. 31 in Gendringen,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zestig jaren is overleden Steven van
Roden, Nachtwaker, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, vroeger weduwenaar
van Hendrina Munninks, laatstelyk eheman van Enneken Beuink, Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Jan van Roden en Catharina Beuinks. /
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten.
/ J: Gielink / G H Janssen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Christ:) Bunk:
10-3-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 10-3-1818 No 8 / Heden den Tiende der
maand Maart eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om Elf uren, zijn voor ons Mr
frederik, Willem, Jacob, de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Overbeek, Dagloner oud Zes en
Zestig jaren en Gerrit Hendriksen tapper oud Een en vijftig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Maandag dag den Negende des nademiddags ten
Een uren in het huis No. 207 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van vijf en Zestig jaren is
overleden Jan Bunck, daglooner, geboren te Azewijn woonachtig in dit Schout ampt, Eheman
van fijken Pasmans, Zoon van Christ: Bunk, en Wilhelmina Boscapel, by de overleeden. / Ons
[:er staat voorgedrukt: O ons] van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 13

deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na
duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den laatste Comparant nadat de eerste
daartoe aangezocht, verklaart had niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Buning:
30-4-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 637): 30. Apri[l] [1820] /
Baptizata est Joanna Alijda / f: leg: Joannis Wilting, et Joannae Jansen Conj: / Susc: Theodorus
Simes, et Christina Buning. // [cc 14-9-2007/19-3-2008 tB]
– Dina: zie sub Berendina
– Elisabeth (Elizabeth) Buinck:
22-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 22 Januarii / Baptizatus est Bernardus / parentes Bernardus Welman et Hendrina tijssen. / patrini Joannes Ten holder et Elizabeth buinck. / qua testis adstetit Ernestus Schlutter. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Buijninck:
17-7-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 17 ijulij is Elsken buijninck over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Buijck:
28-4-1770: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1770 / den 28 appril is Elsken buijck
over leed // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Beuincks:
15-12-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770 / [sc.: dec.] den. 15. / Hend. van Pluren,
weduwenaar van Elsken Beuincks / en Margarita Straatmans, weduwe van Derk Kemper /
beide uijt Gendringen. / alhier getrout // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Bueijing:
6-5-1783: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1783 – / 6 maij / matrimonio juncti sunt
Arnoldus Giesbers et et Elisabetha bueijing / testes fuêre Hermanus the boekhorst et reijnera
tiggeloven. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Buenk (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3161),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 474:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 366
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Elsken [Teeuwsen? Buenk?]
– Geboortedatum: den 24 Decemb 1819
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5. Gradus Ruesink Mey. 1826. Vertrokken na de Zuderwyk. / No
6 Leusen Mechelina en No 8 Arend Freriks vertrokken Mei 1827 / 10 vertrokken Mei 1828 naar
Dinxperlo. // [cc 19-8-2004/27-2-2005 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4753),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 794:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 573
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 6)
– Naam: Elisabeth Buunk
– Geboortedatum: den 3 Novem 1755
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 18-11-2004/8-6-2005 tB]
– Engelbertus (Engelbert) Buenk:
24-6-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 362):
– Kind: Engelbert Buenk
– Geboren: 24-6-1837
– Gedoopt: 25-6-1837
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Gerritjen Gerritsen // [cc 30-10-2008/25-7-2010 tB]
– Everdina (Everdina) Buunk:
3-5-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 883):
– Kind: Everdina Buunk
– Geboren: 3-5-1844
– Gedoopt: 23-6-1844
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 21-11-2008/11-5-2010 tB]
– Everdina (Everdina) Beunk:
18-1-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3392):
– Kind: Hendrik Jan Bulten
– Geboren: 18-1-1873
– Gedoopt: 30-3-1873
– Vader: Bernard Bulten
– Moeder: Everdina Beunk // [cc 5-6-2009/3-8-2009 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 15

– Everdina (Everdina) Beunk:
6-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3588):
– Kind: Johanna Bulten
– Geboren: 6-10-1874
– Gedoopt: 31-1-1875
– Vader: Bernard Bulten [er lijkt te staan: Bultin]
– Moeder: Everdina Beunk // [cc 9-6-2009/3-7-2009 tB]
– Everhardus (Evert) Buijenk:
25-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 25-1-1816 [nummer] 11 / Heden den vijf
en twintigsten der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des agter middags om vier
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Evert Buijenk Landbouwer oud Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Jantjen Kapelle oud twee en dertig
jaren, op woensdag den vier en twintigsten der maand Jannuarij, des voordemiddags ten Elf
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven
van Hendrik Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Sevrien Bijvank Landbouwer, oud drie en dertig jaren, en van Gradus Berkelder Landbouwer
oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Buijenk:
13-7-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 13-7-1816 [nummer] 61 / Heden den Dertienden der maand Julij een duizend achthonderd zestien, des Voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Sevrien Bijvank Landbouwer
oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Harmiena Oberink oud een en dertig
jaren, op Donderdag den Elfden der maand Julij, des agtermiddags ten twee uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Janna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Bussink tapper, oud
vyf en veertig jaren, en van Evert Buijenk [of Buijink?] Landbouwer oud dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en tweede Genoemde Getuige daar eerstgenoemde Verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Bunk:
25-4-1826: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 294: Ingekomen [1826] / Johannes Arnoldus Visee, en Cornelia, Antonia,
Sara Elizabeth Staverman, beide Ehel: met attest van Steenderen / get [= getekend] den 27 Juny
1826 ingekomen den 28 Juny 1826 // Hendrika Navis, met attest van Aalten / get: [= getekend]
den 28 Juny 1826 // Evert Bunk en Margaretha Eibers Ehel: met attest van Hengelo / get: [=
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getekend] den 25 April 1826 / na Lobith den 29 Maart 1827 // Wolter Zwierink / met attest van
Lichtenvoorde / get: [= getekend] den 15 xber 1826 // 1827 den 26 Febr met attest van Tuil /
Cristoffel, Cornelis Ilmer en Elizabeth Molsem / get: [= getekend] den 26 febr 1827 // [cc 19821999 tB]
– Everhardus Wilhelmus (Evert Willem) Beunk:
11-12-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2601):
– Kind: Evert Willem Beunk
– Geboren: 11-12-1865
– Gedoopt: 28-1-1866
– Vader: Lammert Beunk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 22-4-2009/28-10-2009 tB]
– Frederica (Fredrika) Beunink:
4-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 4-11-1815 No 185 / In het jaar achtien honderd vijftien den Vierden November zijn voor ons Burgemr: Van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Leendert Rampe en Jan Wansink gebuuren welke ons hebben
verklaard dat op den derden November dezes jaars des avonds ten Zeven uren in het huis No.
331. is overleden Rijnandus Schuerink oud acht Jaren Zoon van Jan Willem en Van Fredrika
Beunink / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de twede declarant de Eerste verklarende niet te Kunnen Schryven / De Burgemr /
AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Frederica (Fredrika) Beunk:
2-12-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 53):
– Kind: Hendrika Zaalmink
– Geboren: 2-12-1832
– Gedoopt: 16-12-1832
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Fredrika Beunk // [cc 3-10-2008/6-7-2010 tB]
– Frederica (Fredrika) Buenk:
23-4-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 204):
– Kind: Jeltje Zaalmink
– Geboren: 23-4-1835
– Gedoopt: 3-5-1835
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Fredrika Buenk // [cc 9-10-2008/6-7-2010 tB]
– Frederica (Fredrika) Beunk:
31-7-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 444):
– Kind: Johanna Zaalmink
– Geboren: 31-7-1838
– Gedoopt: 19-8-1838
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Fredrika Beunk // [cc 5-11-2008/6-7-2010 tB]
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– Frederica (Fredrika) Buenk:
3-5-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 578):
– Kind: Gerrit Willem Zaalmink
– Geboren: 3-5-1840
– Gedoopt: 24-5-1840
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Fredrika Buenk // [cc 7-11-2008/16-6-2010 tB]
– Frederica (Fredrika) Beunk:
16-8-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 818):
– Kind: Diena Zaalmink
– Geboren: 16-8-1843
– Gedoopt: 10-9-1843
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Fredrika Beunk // [cc 20-11-2008/20-5-2010 tB]
– Fredericus (Frerik) Bunck:
25-11-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Nov. 25] / Jan Bunck. Z v. wijl:
Frerik Bunck uijt Haalderen. / en Hendrica Bussink. d.v. Gerrit Bussink van onder Dinxperlo.
nu beide onder Gendringen / [getrouwd] Jan 15 – 1792. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frerik) Buunk:
23-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 23-11-1818 No 36 / Heden den Drieentwintigste der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags
om half twaalf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Otters
landbouwer oud vijftig jaren, en Evert Rikkers dagloner oud twee en dertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
een en twintigsten der maand november 1818 des avonds ten elf uren, in het huis No. 162 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zes en twintig jaren is overleden Gart Jan Buunk landbouwer zoon van Frerik Buunk landbouwer wonende in opgemelde buurtschap en van Willemina
Everink overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten onderteekend is. / J W otters /
Evert Rikkers / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frerik) Buenk:
26-8-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 26-8-1819 No 26 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd en negentien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Berendsen landbouwer oud
zes en veertig jaren, en Jan Hendrik Hofs landbouwer oud dertig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijfentwintigsten der maand Augustus 1819 des morgens ten vier uren, in het huis No. 164 binnen dit
Ambt, in den ouderdom van twee en vijftig jaren is overleden Frerik Buenk landbouwer eheDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 18

man van Elizabeth Nusselder, en weduwenaar uit eerder huwelijk van Willemina Everink / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en eersten comparant is onderteekend, hebbende tweeden comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / H: Beerentsen / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc
18-9-2002/26-5-2006 tB]
– Fredericus (Fredrikus) Bunk:
28-4-1875: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 92]: [geb./ged.] 28-4-1875:
Gerarda Maria / Parentes: Antonius Ketelaar et Elizabeth Bekker (Groot Azewijn) / Patrini:
Fredrikus Bunk (Etten) et Gerarda Schenning (Wijnbergen). // [cc 1982-1999 tB]
– Fyke, Fyken: zie sub Sophia
– Geertruida (Geertruij) Buunk:
24-4-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 17): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / hare dogter Geertruij / geboren den 24. April / gedoopt den 28. dito / Getuijgen waren de Vader, en Maria Buunk. // [cc 6-8-1999/14-9-2002 tB]
– Geertruida (Geertruida) Bunck:
9-5-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-5-1878 No. 83 / Heden den Negenden der
maand Mei achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Hendriksen van beroep Akkerbouwer oud negen en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Bunck Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den Achtsten der maand Mei achttien honderd acht en zeventig, des avonds ten negen uren, ten huize van hem Comparant in Ysselhunten Wijk D No.
176 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Gerhardus Martinus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de Getuigen Stephanus Egberts van beroep Landbouwer oud Zes en
dertig jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van beroep Winkelier oud vyf en Veertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen / T Hendriksen / S. Egberts / J B Smeenk / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Bunk:
3-8-1892: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 359]: [geb./ged.] 3/3-81892: Hendrik. Albert / Parentes: Willem Hendriksen et Gertrudis Tempel (Klein Azewijn) /
Patrini: Hendrikus van Hal (Terborg) et Gertrudis Bunk (Etten) / Observ.: No. 87[:?] in suppl.
/ Die 18 sept. 192[:?] matrimonium contraxit cum Cornelia Gerritsen in ecclesia de Azewijn. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Griete) Buink:
?-4-1722: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1722, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1722.”] / [nummer:] 610. Griete Buink // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Boonk:
?-6-1743: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pinksteren?) 1743, onder het opschrift: “1743:”] / [nummer:] 558. Gerritjen Boonk. / met attest. na Ruurlo d. 16. dec. 1758. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritje) Buincks:
9-10-1746: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / den 9 Oct: / Willem Wilmsen,
wedewenaer van wijlen Anna Gertruijdt Grievinck uijt Gendringen. / en Gerritje Buincks wedewe van wijlen Gerh: Jan Degener uijt Isselborg. / deese zijn den 30 Oct hier gecopuleert. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritje) Buinck:
?-4-1748: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / [Op Pasen?] / Gerritje
Buinck. / met Attest uijt Isselborg. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerrietien) Bueiens (Buenk?):
26-2-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 26 f[r]ebberw= is gerrietien bueiens over leede // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Buuink:
5-9-1779: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779. / Sept: 5. / Coenraad Bensel. wed wenr van
wijl: Geertruid Michaelis, uijt Castrup. in de graafschap Mark. gewoont hebbende onder Gendringen. / en Gerritjen Buu[i]nk d.v. Steven Buuink [<Buunk] uijt Dinxperlo. / versonden na.
Dinxperlo // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
6-9-1797: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 / [ged.:] 10 Septem / 1797 / Gertjen / D
V Jannes Beunk en Aeltjen Egging / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Bunk:
8-5-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 94): 8vâ Maji [1812] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus Gerardi Bokting, et Joannae Thus Conj: / Susc: Jan Bernt Mom, et Gerarda Bunk. // [cc 22-3-2007/1-10-2008 tB]
– Gerharda (Gartjen) Bunink:
4-5-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 4-5-1816 No 24 / Heden den vierden der
maand Mey achttien honderd en zestien, des voormiddags om half twaalf uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Berend Scheffer schoemaker oud twee en vyftig jaren,
en Berend Janssen dagloner oud een en vyftig jaren, beide in deze Gemeente in het Dorp ZelDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 20

hem woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand May dezes jaars
achttienhonderd en zestien, des Morgens ten zes uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom
van ruym Elf jaren is overleden Harmen Radstake Zoontje van Alof Radstake geregtsDienaar te
Zelhem woonende en van wylen Gartjen Bunink woonachtig geweest ten Huyze van Zyn
vader / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door den eersten getuyge met ons is getekend alzoo den tweden verklaard heeft niet te Kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Buenk:
19-12-1817: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 256: [Ingekomen 1817] / Gerretjen Buenk / met attest van Varsseveld /
get: den 19 Decembr 1817 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
5-12-1819: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 4 / [ged.:] 5 Decemb / 1819 / Aleida / D V
Baerent willem Sellen en Gertjen Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grada) Bunk:
23-3-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 632): 23. Martii [1820] /
Baptizatus [est] Bernardus / f: leg: Joannis Berendsen, et Willeminae Bunk. Conj: / Susc: Aarnt
Elsing, et Grada Bunk. // [cc 31-8-2007/20-3-2008 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Beunk:
16-9-1821: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 23 Septemb / 1821 / Johanna /
D V Baerent Willem Sellen en Gerretjen Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Beunk:
18-10-1822: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Octob 18 / [ged.:] novenb 3 / 1822 / Johanna / D V Baerent willem Sellen en Gerretjen beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
28-9-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septb 28 / [ged.:] Octob 5 / 1823 / Graada
/ d v Baerent willem Sellen en Gertjen Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Beunk:
1-4-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 en [ged.:] 17 April / 1825 / Jan / Z V Baerent Willem Sellen en Gerretjen Beunk / [get.:] de vader en moeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 673),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 86:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 86
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Gerritjen Beunk
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 22-4-2004/19-7-2004 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
1-11-1828: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 / [ged.:] 9 Novenb / 1828 / Baerendiena
/ D V Baerent willem Sellen en Gertjen Beunk / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Buenk:
4-11-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-11-1830 No 89 / Heden den Vierden
der maand November een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Tien uren, zijn
voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Willem Sellen, Linnenwever oud
Negen en Dertig jaren, en Jan Derk Freriks, dagloner oud Een en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Donderdag den Vierden der
maand November een duizend acht honderd dertig, des morgens ten drie uren, in het huis No.
92 in Gendringen binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden.] is verlost van
een Kind van het vrouwelyk geslagt Gerritjen Buenk, Zonder beroep, huisvrouw van den
eerstgenoemden Comparant, welk Kind aan ons Ambtenaar levenloos is vertoont. / En ons van
de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant onder goedkeuring
van twaalf woorden Druks in deze Akte doorgehaald, verklaarende laatst genoemde Comparant
daartoe door Ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schryven / B W Sellen / J R Boeveld // [cc
23-11-2001/5-6-2006 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Buunk:
7-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-2-1832 No 11 / Heden den Zevenden der
maand February een duizend acht honderd twee en dertig des Voormiddags ten tien uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Wachtmeester, metselaar oud Vier en Veertig jaren, en Jan Derk Huieskens, nachtwaker oud Een en tachtig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Zesden
der maand february een duizend acht honderd twee en dertig des namiddags ten twee uren, in
het huis No. 92 in Gendringen binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden]
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is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Gerritjen Buunk, Zonder beroep, huisvrouw
van Berend Willem Sellen, Linnenwever in deze gemeente woonachtig, welk Kind aan ons
Ambtenaar levenloos is vertoont / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de
laatstgenoemden Comparant, verklarende den eerstgenoemden daartoe door ons aangezocht
Zynde niet te Kunnen Schrijven, onder goedkeuring van Zes woorden druks in deze acte doorgehaald. / J D Huieskens / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
17-12-1833: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 17 / [ged.:] 22 December / 1833 / Gerret
/ Z V Baerent willem Sellen en Gertjen Beunk / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Buunk:
12-9-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-9-1836 No 59 / Heden den twaalfden
der maand September een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om tien uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Willem Sellen,
linnenwever oud Vyf en Veertig jaren, en Petrus Weghorst, Kleermaker oud Vyf en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den elfden der
maand September een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags ten elf uren, in het
huis No. 92 in Gendringen binnen deze gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is
verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Gerritjen Buunk, oud acht en dertig Jaren,
huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk Kind aan ons Ambtenaar levenloos is vertoond [<vertoont] / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten, onder goedkeuring van
Zes woorden druks in deze Acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grada) Buunk:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 514),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 66
– Aantal gezinsleden: 23 [dit is nr. 17]
– Naam: Grada Buunk
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken // [cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
– Gerharda (Grada) Buunk:
3-5-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 432):
– Kind: Willemina Looman
– Geboren: 3-5-1838
– Gedoopt: 10-6-1838
– Vader: Marten Looman
– Moeder: Grada Buunk // [cc 5-11-2008/9-7-2010 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Buenk:
27-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-5-1839 No. 61. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Petrus Weghorst van beroep Kleermaker oud achtendertig
jaren, en Hermanus te Kamp, van beroep Kleermaker oud Zes en twintig jaren, beide te Gendringen in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der maand Mei des jaars achtien honderd negen en dertig des morgens ten acht uren, in
het huis N o. 92 te Gendringen binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is
verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Gerritjen Buenk, oud Veertig Jaren, huisvrouw van Berend Willem Sellen, blaauwverwer, in deze Gemeente woonachtig, welk Kind
levenloos is aangegeven. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons zijn geteekend. / met de Comparanten onder goedkeuring van Zes woorden druks in deze
acte doorgehaald. / P. Weghorst / H te Kamp / v.Woelderen // [cc 15-11-2002/24-4-2006 tB]
– Gerharda (Gerretje) Helbergen [Helbergen]:
25-3-1840: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 840): 1840 / 25 Maart is geboren en gedoopt 26 April / Johanna / Dochter van Hendrik Jan Beumer en Gerretje Helbergen // [in de
marge (samen met de volgende dopeling, Lammert Buunk):] Deze twee door Ds Horst. // [cc 47-2009/27-7-2010 tB]
– Gerharda (Gertjen) Beunk:
1-6-1840: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 / [ged.:] 7 Juny / 1840 / Aleida / D V
Baerent willem sellen en Gertjen Beunk / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
27-12-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 621):
– Kind: Evert Loman
– Geboren: 27-12-1840
– Gedoopt: 17-1-1841
– Vader: Marten Loman
– Moeder: Grada Beunk // [cc 7-11-2008/11-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Beunk:
28-8-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 815):
– Kind: Gerritjen Beunk
– Geboren: 28-8-1843
– Gedoopt: 3-9-1843
– Vader: Gerrit Jan Beunk
– Moeder: Harmina Ketelary // [cc 20-11-2008/20-5-2010 tB]
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– Gerharda (Grada) Beunk:
7-3-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 864):
– Kind: Gerrit Jan Looman
– Geboren: 7-3-1844
– Gedoopt: 14-4-1844
– Vader: Martinus Looman
– Moeder: Grada Beunk // [cc 21-11-2008/14-5-2010 tB]
– Gerharda (Garritjen) Buunk:
16-10-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 936): 1846. / Geboren 16 October en
15 November gedoopt / Lammerdina en Garritjen / tweel: dochters van Derk Jan Buunk en
Harmina Colenbrander. // [cc 11-7-2009/26-5-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
3-8-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1099):
– Kind: Liena Looman
– Geboren: 3-8-1847
– Gedoopt: 12-9-1847
– Vader: Martinus Looman
– Moeder: Grada Beunk // [cc 26-11-2008/14-4-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Buunk:
4-8-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1249):
– Kind: Grada Buunk
– Geboren: 4-8-1849
– Gedoopt: 30-9-1849
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 8-1-2009/24-3-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Buenk:
9-4-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1311):
– Kind: Jan Willem Looman
– Geboren: 9-4-1850
– Gedoopt: 2-6-1850
– Vader: Martinus Looman
– Moeder: Grada Buenk // [cc 8-1-2009/18-3-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Buunk:
11-11-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1587):
– Kind: Gradus Loman
– Geboren: 11-11-1853
– Gedoopt: 18-12-1853
– Vader: Martinus Loman
– Moeder: Grada Buunk // [cc 20-2-2009/17-2-2010 tB]
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– Gerharda (Grada) Beunk:
25-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1982):
– Kind: Maria Johanna Looman
– Geboren: 25-2-1859
– Gedoopt: 27-3-1859
– Vader: Martinus Looman
– Moeder: Grada Beunk // [cc 13-3-2009/29-12-2009 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
28-12-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2931):
– Kind: Willemina Grada Wolsink
– Geboren: 28-12-1868
– Gedoopt: 28-2-1869
– Vader: Willem Wolsink
– Moeder: Grada Beunk // [cc 6-5-2009/4-10-2009 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
5-3-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2945):
– Kind: Grada Beunk
– Geboren: 5-3-1869
– Gedoopt: 25-4-1869
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Vrieze // [cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
2-12-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3258):
– Kind: Gradus Wolsink
– Geboren: 2-12-1871
– Gedoopt: 28-1-1872
– Vader: Willem Wolsink
– Moeder: Grada Beunk // [cc 3-6-2009/28-8-2009 tB]
– Gerharda (Grada) Beunk:
9-2-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3622):
– Kind: Grada Wolsink
– Geboren: 9-2-1875
– Gedoopt: 29-3-1875
– Vader: Willem Wolsink
– Moeder: Grada Beunk // [cc 9-6-2009/27-6-2009 tB]
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– Gerharda (Grada) Beunk:
1-8-1919: Huwelijksregister gemeente Ambt-Doetinchem, 1-8-1919 No 39. / Heden een Augustus negentienhonderd negentien, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ambt-Doetinchem, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Gerrit Adriaan Wanrooij oud vier en veertig jaren, fabrieksarbeider geboren en wonende
te Stad-Doetinchem weduwnaar van Gerritje Schimmel, meerderjarige zoon van Derk Jan Wanrooij en Grada Hendrika Beks, beiden overleden / en Willemina Grada Wolsink oud vijftig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Ambt-Doetinchem weduwe van Gerrit Willem Henseler, meerderjarige dochter van Willem Wolsink, stoelenmatter, wonende te Stad-Doetinchem
en Grada Beunk overleden / De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier
en te Stad-Doetinchem op negentien Juli laatstleden. / Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen
bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het
huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren tegenwoordig: Gerrit Jan Beks, oud
acht en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Stad-Doetinchem, oom des echtgenoots en Gerrit Jan Schimmel, oud veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Stad-Doetinchem. / Waarvan
akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda Johanna (Grada Johanna) Buenk:
28-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3002):
– Kind: Grada Johanna Buenk
– Geboren: 28-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Christina Greven // [cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Gerhardus (Gerhard) Bunck:
8-3-1778: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 469 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Gerhard Bunck
– Beroep: Tisserand
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Wynbergen] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 8. Mars 1778. // [cc 29-8-2008/26-2-2009 tB]
– Gerhardus (Garrit) Buunk:
27-1-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 199): / 27-1-1796. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haren Soon Garrit / geboren den 27. Jan. / gedoopt den 31. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Grades) Buenk:
29-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 29-4-1819 No 19 / Heden den Negen
en twintigsten der maand April een duizend acht honderd en negentien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik te Boske dagloner
oud een en dertig jaren, en Grades Buenk landbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achtentwintigsten der maand April 1819 des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 152 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Berend Beks landbouwer weduwenaar van Geertruid Dimmendaal / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den secretaris en tweeden comparant is onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Grades
buenk / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/22-2-2002 tB]
– Gerhardus (Grades) Buenk:
4-1-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 4-1-1823 No 1 / Heden den Vierden der maand
Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Witten Landbouwer oud twee en veertig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Bouwhuis oud drie en dertig jaren, op Vrijdag den derden
der maand Januarij 1823, des nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Bernadus / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades Buenk Landbouwer oud veertig jaren, en van
Hendrik Veldhorst dagloner oud zes en twintig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
benevens den Comparant en getuigen / Jakobus Witten / G buenk / h velt horst / S Horsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Buyink:
28-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 28-2-1823 No 16 / Heden den achtentwintigste
der maand februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Bernadus Preijer oud vijf
en veertig jaren, wever / en Bernadus Grijs oud Een en twintig jaren, Houtskolenbrander, /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des Voordemiddags ten Elf
uren, in het huis No. 33 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier Jaren is overleden
Gart Buyink Zonder beroep, geboren onder Sillevold Zoon van de Ehelieden Harmanus Buyink, dagloner, en van Aaltje Gillink, woonachtig onder Sillevold. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Grades) Buenk:
27-1-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 27-1-1824 No 1 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd vier en twintig, des nademiddags om half
drie uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Grades Buenk landbouwer oud een
en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Enneken Jolink oud acht en dertig jaren, op
maandag den zes en twintigsten der maand Januarij 1824, des voordemiddags ten elf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willemina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Nijenhuis landbouwer oud zeventig jaren, en van Jacobus Witten landbouwer oud drie en veertig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen / G buenk / derk neyenhuys /
Jk Witten / S Horsting // [cc 12-6-2001/8-3-2002 tB]
– Gerhardus (Gradus) Bunk:
14-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 14-1-1827 No 4 / Heden den Veertienden der
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om twee uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Gradus Bunk, dagloner oud Zes en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een dochter welke Zyne Ehevrouw Catharina Venneman oud Zeven en twintig Jaren [#jaren],
op Maandag den Vyftienden der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Negen uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lamert Dyker Landbouwer, oud acht en Veertig jaren, en van Evert Hansen dagloner oud Zes en dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Eerst genoemde getuigen hebbende de declarant
en laats genoemde getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van
Johanna Bunk. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Buunk:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 36 / Heden den Vijfden der
maand April één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half twaalf uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Buunk, eigen
werk doende oud Vier en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat
Hendrina Huethorst, Zijne huisvrouw oud Zeven en twintig jaren, op Zondag den derden der
maand April een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Een uren, ten huize van
hem Comparant in IJsselhunten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Jan / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend van Uum, dagloner oud Vier en Veertig jaren, en Frederik Kraayenbrink, dagloner oud Een en Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna
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dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden getuigen, verklarende den Comparant en eerstgenoemden getuige daartoe door ons aangezocht Zijnde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Bunk:
11-11-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 11-11-1834 No 80 / Heden den Elfden der
maand November een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Elf uren zijn
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem van Langen, Commies, oud negen en dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente
No. 54 / en Gerhardus Bunk, daglooner oud Vier en dertig jaren, wonende te Zeddam in deze
Gemeente No. 55 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand November
dezes jaars, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 53 te Zeddam binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden Andries te Boekhorst, Hoefsmid, geboren
in de Gemeente Gendringen, en woonagtig geweest te Zeddam Voornoemd weduwnaar van
Hendrina Aalbers, mede in deze Gemeente overleden, Zynde de ouders van den overleden (!)
aan de Declaranten onbekend / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den Eersten declarant, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlijden van Andries te Boekhorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Buenk:
8-1-1835: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 8-1-1835 No 3 / Heden den Achtsten der
maand Januarij één duizend acht honderd vijf en dertig, des nademiddags om vier uren, zijn
voor ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Gradus Buenk van beroep Landbouwer oud twee en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Adolph Witte van beroep opziener der
Jagt oud een en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende;
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand Januarij des jaars achttien honderd vijf en dertig, des voordemiddags ten tien uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 134
onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf weken is overleden Harmina
Rabeling Zonder beroep geboren in deze [√Gemeente / de bijvoeging van een woord goedgekeurd] den negen en twintigsten November achttienhonderd vier en dertig en dochter van de
Ehelieden Reint Rabeling en Harmiena Wiltink Landbouwers onder Yzevoorde binnen deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve,
na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met beide Comparanten / G buenk / A. Witte /
S Horsting // [cc 15-8-2001/28-5-2006 tB]
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– Gerhardus (Gerhardus) Buenk:
29-9-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 606):
– Kind: Gerhardus Buenk
– Geboren: 29-9-1840
– Gedoopt: 18-10-1840
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Garritjen Gerritsen // [cc 7-11-2008/15-6-2010 tB]
– Gerhardus (Gradus) Buunk:
27-7-1848: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 958): Geboren 27 Julij [1848] en 27
Aug: gedoopt / Gradus / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander. // [cc 12-72009/26-5-2010 tB]
– Gerhardus (Gradus) Buunk:
30-1-1850: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 981): Geboren 30 Januarij [1850] en 10
Maart gedoopt / Gradus / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander. // [cc 23-72009/26-5-2010 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bunk:
22-3-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-3-1856 No. 23. / Heden den twee en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Thijssen, van beroep Landbouwer, oud vyftig
jaren, en Gerrit Bunk van beroep Landbouwer, oud Zes en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den twintigsten der maand
Maart achttien honderd zes en vijftig, des nachts ten half een uren, in het huis N o. 522 in Ysselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en dertig jaren is overleden Hendrika
Kroesen, dienstmeid, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de
ehelieden Derk Kroesen, en Hendrika Tangelder. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde,
daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende.
/ J: Thijssen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Buenk:
24-9-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2038):
– Kind: Derk Jan Buenk
– Geboren: 24-9-1859
– Gedoopt: 6-11-1859
– Vader: Gerrit Buenk
– Moeder: Berendina Vrieze // [cc 13-3-2009/18-12-2009 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Buunk:
14-11-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3022):
– Kind: Dina Johanna Buunk
– Geboren: 14-11-1869
– Gedoopt: 19-12-1870 / «Dit kind is gedoopt in de Gemeente Zelhem»
– Vader: Gerrit Buunk
– Moeder: Berendina Vrieze // [cc 22-5-2009/27-9-2009 tB]
– Gerhardus Hendricus (Gart Hendrik) Buenk:
15-8-1788: Gart Hendrik Buenk, boerderij, geb. 15-8-1788 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in AHA-document 8110906a nr. 800 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gart Jan) Buunk:
23-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 23-11-1818 No 36 / Heden den Drieentwintigste der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags
om half twaalf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Otters
landbouwer oud vijftig jaren, en Evert Rikkers dagloner oud twee en dertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
een en twintigsten der maand november 1818 des avonds ten elf uren, in het huis No. 162 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zes en twintig jaren is overleden Gart Jan Buunk landbouwer zoon van Frerik Buunk landbouwer wonende in opgemelde buurtschap en van Willemina
Everink overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten onderteekend is. / J W otters /
Evert Rikkers / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Buenk:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 94. Gerrit Jan Buenk // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Buenk:
19-12-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 119):
– Kind: Lammerdiena Buenk
– Geboren: 19-12-1833
– Gedoopt: 29-12-1833
– Vader: Garrit Jan Buenk
– Moeder: Gerritjen Garritsen // [cc 3-10-2008/26-7-2010 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Buenk:
24-6-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 362):
– Kind: Engelbert Buenk
– Geboren: 24-6-1837
– Gedoopt: 25-6-1837
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Gerritjen Gerritsen // [cc 30-10-2008/25-7-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Buenk:
29-9-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 606):
– Kind: Gerhardus Buenk
– Geboren: 29-9-1840
– Gedoopt: 18-10-1840
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Garritjen Gerritsen // [cc 7-11-2008/15-6-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Beunk:
28-8-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 815):
– Kind: Gerritjen Beunk
– Geboren: 28-8-1843
– Gedoopt: 3-9-1843
– Vader: Gerrit Jan Beunk
– Moeder: Harmina Ketelary // [cc 20-11-2008/20-5-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Beunk:
12-9-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1038):
– Kind: Hermanus Beunk
– Geboren: 12-9-1846
– Gedoopt: 25-10-1846
– Vader: Gerrit Jan Beunk
– Moeder: Harmina Ketelarij // [cc 26-11-2008/21-4-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Garret Jan) Buunk:
3-10-1851: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1011): Geboren 3 October [1851] en 2
November gedoopt / Garret Jan / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander // [cc
28-7-2009/26-5-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Buenk:
15-8-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2203):
– Kind: Gerrit Jan Buenk
– Geboren: 15-8-1861
– Gedoopt: 29-9-1861
– Vader: Lammert Buenk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Buenk:
28-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3002):
– Kind: Grada Johanna Buenk
– Geboren: 28-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Gerrit Jan Buenk
– Moeder: Christina Greven // [cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Buunk:
19-6-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2186):
– Kind: Derk Buunk
– Geboren: 19-6-1861
– Gedoopt: 30-6-1861
– Vader: Gerrit Willem Buunk
– Moeder: Elisabeth Lieverdink // [cc 13-3-2009/2-12-2009 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Buunk:
28-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2491):
– Kind: Dina Buunk
– Geboren: 28-10-1864
– Gedoopt: 27-11-1864
– Vader: Gerrit Willem Buunk
– Moeder: Elisabeth Leuverink // [cc 20-4-2009/5-11-2009 tB]
– Gesina (Geesken) Buinck:
18-4-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 18va Aprilis / Baptizata est Christina Maria / Parentes Joannes Gurinck et Wilhelmina [#Ten] Riestap / Patrini Hendric Riestap et Geesken Buinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) Buyink:
14-12-1779: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1779 / Den 14 Desembr is Gesina
Buyink overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) Buink:
19-4-1783: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1783 / Den 19 April is Geesken
Buink overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Joost) Beunink:
16-9-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 16-9-1815 No 147 / In het jaar achtien honderd vijftien den [Vijftienden>] Zestienden September zijn voor ons Burgemr van Zutphen
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Joost Beunink en Robbert Blair gebuuren
welke ons hebben verklaard dat op den [Vyftienden>] Zestienden September dezes jaars des
morgens ten Vier uren in het huis No. 122 is overleden Juliana Wiemers oud Vijf Vierde Jaars
dogter van Wessel en van Elisabet Willekes de laatste mede overleden / van al het welk wij acte
hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / De BurDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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gemr / AWW Sloet // [√goedgekeurd het doorhalen en bovenschrijven van twee woorden / De
Burgemr.] // [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Bajings:
15-4-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 15. Dito. [= April.] / Derck
Thus; wedeman van Gertruijt de wit uijt Our. / en Helena Bajings Dogter van Hendrick Bajing
uijt Our. / den 6 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendersken) Boeninck:
9-8-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 20: 1691 / Den 9 Augusto. /
Eeuert Pellen een Kindt laten Doopen genompt Engel. / getuijegen / Jacon Wassin (!) / Jenneken Louinck / Hendersken Boeninck // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Hendrica (Henders) Böonk:
?-4-1749: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 695): [(pasen?) 1749,
onder het opschrift: “1749:”] / Henders Böonk // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Boenink:
6-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 6-4-1814 No 19. / Heden den Zesden der
Maand April eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Hendrika Boenink, weduwe van Johannes
van Reeken, oud Vijftig Jaren, [in de marge: /:goedgekeurd:/ vroedvrouw.] woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zesden der Maand van April eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Twee
uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de
Moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Arnolda. / De gezeide verklaring en
voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Wetink oud drieënvijftig jaren, Timmerman woonachtig te Terborg, en van Gradus Luckesen oud Tweeënveertig jaren, Dagloner woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane
voorlezing hebben wij geteekend met de verklaardersche en getuigen ten gezegden dage en Jare.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Boenink:
2-7-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 2-7-1814 No 32 / Heden den Tweeden July eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik Willem
Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente
van Terborg, gecompareerd Hendrica Boenink, weduwe van Johannes van Reeken, oud Vijftig
Jaren, Vroedvrouw, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het
Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den eersten der Maand van Julij eenduizend achthonderd
veertien, des Morgens om Zeven uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, oud Vyfëntwintig
Jaren, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Johan Baptist / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in
tegenwoordigheid van Derk Lammers oud achtenveertig jaren, Blaauwverwer, schoonvader,
woonachtig te Terborg en van Hendrik Sillevold oud zesëndertig jaren, Dagloner woonachtig te
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Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de aangeefster, hebbende de bovengenoemde getuigen, op onze
gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven. / hendrika boenink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Boenink:
7-7-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 7-7-1814 No 33. / Heden den Zevenden der
Maand Julij eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vyftig Jaren, Vroedvrouw, weduwe van wijlen Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zevenden der
Maand van Julij eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Zes uren uit Mejuffrouw
Aleida Tenbrink woonachtig te Sillevold, huisvrouw van de Heer Antonius Jansen, eerste Luitenant, welke uit hoofde zijner afwezigheid verhindert was, zelve de aangifte te doen geboren, en
aan hetwelk de Moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Arnoldus Hilarius. /
De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Bernardus Lubbers
oud achtenvijftig jaren, Bierbrouwer woonachtig te Sillevold en van Johannes ten Brink, Broeder, oud twee ëntwintig jaren, Bierbrouwer woonachtig te Sillevold. / Van welk alles wij de
tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met den
Aangever en de getuigen ten gezegden dage en Jare. / B: Lubbers / J ten Brink / hendrika boenink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Boenink:
5-9-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 5-9-1814 No 40. / Heden den Vijfden September eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Negen uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vijftig Jaren, Vroedvrouw, weduwe van Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een
kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den derden der Maand van September eenduizend achthonderd veertien, des middags om [nogmaals:] om Twaalf uren uit Catharina Eeltink weduwe van wijlen Evert Bongers dagloonster woonachtig ten huize van Wessel van der
Linde No 170 onder Sillevold geboren, en aan hetwelk de moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Evert / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Wessel van der Linde, oud Negenenvijftig jaren, Landbouwer woonachtig te
Sillevold, en van Hendrik Beijer oud eenënzestig jaren, Dagloner woonachtig te Sillevold / Van
welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij
geteekend met Hendrika Boenink, bovengenoemd hebbende de getuigen, Wessel van der Linde, en Hendrik Beijer, op onze gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven, ten gezegden dage en Jare. / hendrika boenink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Boenink:
11-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 11-11-1814 No 52 / Heden den Elfden der
Maand November eenduizend achthonderd veertien, des Voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vyftig Jaren, Vroedvrouw, weduwe van Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg,
welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Negenden der Maand
van November eenduizend achthonderd veertien, des middags om Twee uren uit Maria Tangelder, oud Twee ëntwintig Jaren, zonder beroep woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk
de moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Hendrika Gerharda / De gezeide
verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Zwarts oud eenëndertig
jaren, Schoenmaker woonachtig te Terborg en van Theodorus Hulscher oud Vijfëntwintig jaren,
Klompenmaker woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de getuigen, ten gezegden dage en
Jare. / hendrijka boenijnk / Jan Zwarts / T Hulscher / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Boenink:
19-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 19-11-1814 No 53 / Heden den Negentienden
der Maand November eenduizend achthonderd veertien, des Voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Hendrika Boenink, oud Vijftig Jaren,
Vroedvrouw, weduwe van Johannes van Reeken, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zeventienden der
Maand van November eenduizend achthonderd veertien, des nademiddags om Vier uren uit
Theodora Johanna Aleida Boesveld, oud een ëntwintig Jaren zonder vast beroep, woonachtig
ten Huize van haren Vader Harmanus Boesveld, No 25, te Terborg, geboren, en aan hetwelk de
moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Harmanus. / De gezeide verklaring
en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Hommelink oud Zes endertig jaren,
Landbouwer woonachtig te Terborg, en van Willem Vlaswinkel oud dertig jaren, Kleermaker
woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na
gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Aangeefster, en getuigen ten gezegden dage en
Jare. / Jan Hommelink / W: Vlaswinkel / hendrika boeneink / Pliester vice Burgemr // [cc 19821999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Boenink:
6-2-1816: Geboortenregister gemeente Terborg, 6-2-1816 No 9. / Heden den Zesden der maand
Februarij eenduizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester gedelegueerden Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Terborg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrika Boenink, weduwe van
wijlen Johannes van Reeken, Vroedvrouw oud Vijf ën Vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [#zijne
huisvrouw] Antonia Wetink Dochter van Derk Wetink, en Zwaantjen Harst oud Tweeën twintig
jaren, op Zondag den Vierden der Maand Februarij, des voordemiddags ten Elf uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij (!) verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit, /
waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Wetink, Oom, TimmerDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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man, oud Vijf ën Vijftig jaren, en van Peter van der Meulen, Stoelendraaijer oud Zevenëntwintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten
deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, en alle doorhalingen mede goedgekeurd. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Buenk:
14-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 14-8-1816 No 39 / Heden den veertienden der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien uren,
zijn voor ons Mr Ambrosius Steenlack Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland, verschenen / Reind Buenk Timmerman oud een
en vyftig jaren, vader van de Overledene / en Fredrik van Straten oud een en dertig jaren Stoelemaker, Buurman van de overledene beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den twaalfden der maand Augustus des jaars 1816 des voormiddags ten negen
uren, in het huis No 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één jaren is overleden Hendrica Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bunk:
1-12-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 942): [sub «1824 baptizati
sunt»] 1. Dec: / Joannes / Filius illeg: Hendrinae Bunk et Patris ignoti / Gerrardus Reyers et
Sophia Simmeling Susc[:] // [cc 31-10-2007/5-1-2008 tB]
– Hendrica (?) (Hendr) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 277),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 37:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 37
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendr Buunk
– Geboortedatum: 5 April 1755
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/11-6-2004 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1138),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 159:
– Woonplaats: Wyken
– Huisnummer: 139
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 14)
– Naam: Hendrina Buunk
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 overleden / 4 vertrokken naar Sub No 142 / 5 vertrokken Sub No
114 / 9 vert mei 1828 na Aalt[en] / 12 overleden / No 6 Zie Sub No 114 / No 3 Zie Sub N o 288 //
[cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendriena) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3449),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 530:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 402
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendriena Beunk
– Geboortedatum: den 22 Junij 1806
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6) G.W. Ruesink vertrokken den 24 August~ 1826 naar de gemeente
Wisch. / 4 Hendrina Beunk vertr Mei 1828. naar Wisch / 7 Grada Freriks vertr naar Wisch //
[cc 26-8-2004/17-3-2005 tB]
– Hendrica (Hendrika) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 5158),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 887:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 627
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrika Buunk
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 gehuwd en vertrokken / 3 id~ id~ / 4 vert naar Bergh / 5, 6 vertrokken // [cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
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– Hendrica (Jetta) Buenk:
26-3-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2524):
– Kind: Johanna Alberdina van Kampen
– Geboren: 26-3-1865
– Gedoopt: 30-4-1865
– Vader: Bernardus van Kampen
– Moeder: Jetta Buenk // [cc 22-4-2009/3-11-2009 tB]
– Hendrica (Jetta) Buenk:
31-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2712):
– Kind: Hermina Louisa van Kampen
– Geboren: 31-1-1867
– Gedoopt: 24-2-1867
– Vader: Bernardus van Kampen
– Moeder: Jetta Buenk // [cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]
– Hendrica (Jetta) Buenk:
29-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2929):
– Kind: Gerrit Jan van Kampen
– Geboren: 29-1-1869
– Gedoopt: 28-2-1869
– Vader: Bernardus van Kampen
– Moeder: Jetta Buenk // [cc 6-5-2009/4-10-2009 tB]
– Hendrica (Jetta) Buenk:
11-4-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3291):
– Kind: Bernardus van Kampen
– Geboren: 11-4-1872
– Gedoopt: 26-5-1872
– Vader: Bernardus van Kampen
– Moeder: Jetta Buenk // [cc 4-6-2009/23-8-2009 tB]
– Hendrica (Jetta) Buenk:
6-2-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3620):
– Kind: Hendrietta Frederika van Kampen
– Geboren: 6-2-1875
– Gedoopt: 29-3-1875
– Vader: Bernardus van Kampen
– Moeder: Jetta Buenk // [cc 9-6-2009/28-6-2009 tB]
– Hendricus (Henricus) Boyink:
12-9-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 12 Sept. / baptizata est Antonia / parentes Henricus Rabelinck et Bernardina wolters / patrini Henricus Boyink et joanna
Rabelinck. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Boenink:
?-4-1742: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1742, onder het opschrift: “1742:”] / [nummer:] 520. Hendrik Boenink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Bajing:
15-4-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 15. Dito. [= April.] / Derck
Thus; wedeman van Gertruijt de wit uijt Our. / en Helena Bajings Dogter van Hendrick Bajing
uijt Our. / den 6 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Boenink:
?-4-1745: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1745, onder het opschrift: “1745”] / [nummer:] 585. Hendrik Boenink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Buenk:
15-3-1754: Hendrik Buenk, daghuurder, geb. 15-3-1754 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld
in AHA-document 8110906a nr. 795 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Buuink:
11-4-1779: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779 / April 11. / Derk Willem Kleine Buuink,
Z v. wijl Hendrik Kleine Buuink / van onder Boekholt, / en Willemina Welmans. d.v. wijl.
Hendrik Welman uijt Mechelen. / beide onder Gendringen / alhier getrouwt Maij 2. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Beuink:
15-4-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April 15.] / Hendrik Beuink Z.v.
Jan Hendrik Beuink uijt Munsterland. onder Boekholt / en Janna Boumans. d.v. Derk Bouman
van Ulft. onder Gendringen. / [getrouwd:] 6 Maij // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Beunck:
20-2-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 20-2-1815 No 33 / In het jaar achtien honderd vijftien den Twintigsten Februarij zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Hendrik Beunck en Willem Kerkmeyer geburen
welke ons hebben verklaard dat op den achttienden Februarij dezes jaars des avonds ten half
twaalf uren in het huis No. 508 is overleden Laurents Kramps oud drie Jaren Zoon van Johannes
Wilhelmus, en van Emilia Kuipers / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / [handtekening van de ambtenaar:] J: de
Bruijn // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Beunck:
18-10-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 18-10-1815 No 176 / In het jaar achtien
honderd vijftien den agtienden October zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Cornelis Bronsveld oud agt & dertig Jaren van beroep Kleermaker wonende te Zutphen welke ons hebben (!) verklaard dat op den Zestienden October dezes
jaars des morgens ten Elf uren in het huis No. 499 is overleden een dochtertje Zynde doodgeboren uit hem declarant en Aaltjen Boesewinkel; deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid
van Jan Kerkmeijer oud twee en zestig Jaren Koopman, en Hendrik Beunck oud agt & dertig
Jaren schoenmaker, beide wonende te Zutphen. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en
hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de getuigen de vader verklarende niet te Kunnen Schrijven. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (2x) (Hendrik/Hendrik) Beunck:
15-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 15-11-1815 No 205 / In het jaar achtien
honderd vijftien den Vijftienden November zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat gecompareerd Jan Kerkmeijer en Jan Willem Kramps gebuuren welke
ons hebben verklaard dat op den Vierentwintigsten November dezes jaars des morgens ten Een
uren in het huis No. 509 is overleden Hendrik Beunck oud Zes Maanden Zoon van Hendrik en
Antonetta Coops. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Beunck:
27-12-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 27-12-1815 No 234. / In het jaar achtien
honderd vijftien den Zeven & twintigsten December zijn voor ons Burgemeester Van Zutphen
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jan Kerkmeyer en Christoffel Emond geburen welke ons hebben verklaard dat op den Zes en twintigsten December dezes jaars des
avonds ten Zeven uren in het huis No. 509 is overleden Harmanus Johannes Beunck oud drie
jaren Zoon van Hendrik Beunck en van Antonetta Coops. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr /
AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Boeyink:
14-3-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 14-3-1816 No 26 / Op heden den Veertiende Maart Een duizend acht honderd zestien voormiddags om tien uren zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland,
verscheenen Gerrit Jan Wuestenesch oud Veertig Jaren Landbouwer en Antony Busschers oud
twee en twintig Jaren Landbouwer beide in Miste woonachtig / dewelke ons hebben verklaard,
dat heeden morgen ten Vier uren overleden is Hendrik Boeyink oud Een en Veertig Jaren
Landbouwer geboren en gewoond hebbende in deze Gemeente, Eheman van Harmina Piepers
wonende op Klein Harmelink in Miste en Zoon van wylen Jan Berend Boeyink en wylen Berendjen Bouman. / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze akte
opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de tweede comparant daar de eerste verklaarde niet te Kunnen Schryven nevens ons is getekend. / Antonij Busker / H. Willink Az: //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (?) (Hendr) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 277),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 37:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 37
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendr Buunk
– Geboortedatum: 5 April 1755
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/11-6-2004 tB]
– Hendricus (Hendrikkus) Buunk (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 280),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 37:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 37
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendrikkus [Buunk?, Salemink?]
– Geboortedatum: 21 July 1819
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/11-6-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Buunk:
27-7-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 862): 27 July [1841] is geboren en den
22 Augustus gedoopt / Martinus / Zoon van Hendrik Buunk en Gerretje Brunsveld. // [cc 6-72009/29-6-2010 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Beunk:
29-4-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1852):
– Kind: Hendrikus Beunk
– Geboren: 29-4-«1854» (!)
– Gedoopt: 30-8-1857
– Vader: Jan Willem Beunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 4-3-2009/11-1-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Buunk:
23-9-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 322): / 23-9-1798. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haaren Z Hendrik Jan / geb: d 23: Sept. / ged: d:
30 dito / get. de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Beuning:
31-12-1837 / geboren 1821 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 459),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 62
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 4]
– Naam: Hendrik Jan Beuning
– Geboortejaar: 1821
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Buunk:
2-5-1928: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-5-1928 No 121 / Heden den tweeden Mei
negentienhonderd-acht-en-twintig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: Hendrik Boxma, oud zes en twintig jaren, machinist, wonende te
Gendringen, die verklaarde, dat op Dinsdag een Mei dezes jaars, des namiddags te vier uur, te
zijnen huize nummer twee honderd twee en twintig te Gendringen, is geboren een kind van het
vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Grietje Nijenhuis zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind wordt gegeven de voornaam van: Sietske / Gedaan in tegenwoordigheid
van: Karel Lodewijk ter Steeg, zadelmaker oud negen en veertig jaren, wonende te Gendringen
en Hendrik Jan Buunk, machinist, oud zes en dertig jaren, wonende te Gendringen / Waarvan
akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Buijenk:
25-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 25-1-1816 [nummer] 11 / Heden den vijf
en twintigsten der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des agter middags om vier
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Evert Buijenk Landbouwer oud Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Jantjen Kapelle oud twee en dertig
jaren, op woensdag den vier en twintigsten der maand Jannuarij, des voordemiddags ten Elf
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven
van Hendrik Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Sevrien Bijvank Landbouwer, oud drie en dertig jaren, en van Gradus Berkelder Landbouwer
oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Bunynck:
1576: Herman Bunynck; vermeld in AHA-document 576aa // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmanus) Buyink:
28-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 28-2-1823 No 16 / Heden den achtentwintigste
der maand februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Bernadus Preijer oud vijf
en veertig jaren, wever / en Bernadus Grijs oud Een en twintig jaren, Houtskolenbrander, /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des Voordemiddags ten Elf
uren, in het huis No. 33 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier Jaren is overleden
Gart Buyink Zonder beroep, geboren onder Sillevold Zoon van de Ehelieden Harmanus Buyink, dagloner, en van Aaltje Gillink, woonachtig onder Sillevold. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beunk:
12-9-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1038):
– Kind: Hermanus Beunk
– Geboren: 12-9-1846
– Gedoopt: 25-10-1846
– Vader: Gerrit Jan Beunk
– Moeder: Harmina Ketelarij // [cc 26-11-2008/21-4-2010 tB]
– Hermanus Hendricus (Hermanus Hendrikus) Buunk:
15-4-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2343):
– Kind: Hermanus Hendrikus Buunk
– Geboren: 15-4-1863
– Gedoopt: 31-5-1863
– Vader: Lammert Buunk
– Moeder: Jantjen Harmsen // [cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]
– Hermanus Johannes (Harmanus Johannes) Beunck:
27-12-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 27-12-1815 No 234. / In het jaar achtien
honderd vijftien den Zeven & twintigsten December zijn voor ons Burgemeester Van Zutphen
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jan Kerkmeyer en Christoffel Emond geburen welke ons hebben verklaard dat op den Zes en twintigsten December dezes jaars des
avonds ten Zeven uren in het huis No. 509 is overleden Harmanus Johannes Beunck oud drie
jaren Zoon van Hendrik Beunck en van Antonetta Coops. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr /
AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 45

– Hermina (Harmina) Buenk:
15-5-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 15-5-1820 No 17 / Heden den vijftienden der maand mei een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om negen uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrikus Abbink landbouwer oud vijftig
jaren, en Willem Remmelink assessor dezer gemeente oud dertig jaren, beide in de Buurschap
Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der
maand mei 1820 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 62 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Harmina Buenk weduwe van Hendrik Jan
Remmelink en huisvrouw van Berend Dimmendal Landbouwer in opgemelde buurtschap woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons, benevens door comparanten is onderteekend / H Abbenk / W Remmelink / S Horsting
// [cc 20-9-2002/3-4-2006 tB]
– Hermina (Harmina) Beunk:
12-1-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2422):
– Kind: Johanna Looman
– Geboren: 12-1-1864
– Gedoopt: 28-2-1864
– Vader: Derk Jan Looman
– Moeder: Harmina Beunk // [cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
– Hermina (Harmina) Beunk:
1-12-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3256):
– Kind: Harmina Beunk
– Geboren: 1-12-1871
– Gedoopt: 28-1-1872
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Theodora Vriese // [cc 3-6-2009/29-8-2009 tB]
– Ida (Ida) Buenk:
17-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-2-1843 No 19. / Heden den eventienden
der maand February achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jansen van beroep Kleermaker oud Zes en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Ida Buenk, Zyne huisvrouw op Donderdag den Zestienden der maand February achttien honderd drie en veertig, des morgens ten
elf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 106, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Theodorus. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Lodewyk Herhard van beroep Veldwachter oud Zes en Zestig jaren, en Theodorus Reijers van beroep daglooner oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Ida (Ida) Buenk:
6-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-3-1843 No 13 / Heden den Zesden der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Hendrik Agterhof, van beroep daglooner oud achtenveertig jaren, en
Johan Hendrik Schadron van beroep daglooner oud Zeven en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyfden der maand Maart
achttien honderd drie en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 106 in Gendringen,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken is overleden Theodorus Jansen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Gerrit Jansen Kleermaker, en van Ida Buenk, ehelieden in deze Gemeente woonachtig / En hebben wij hiervan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend nadat de Comparanten, daartoe door ons aangezocht Zynde, verklaard hadden niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc
1982-1999 tB]
– Jacoba (Jacoba) Buunk:
27-2-1839: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 830): 27 Febr. [1839] is geboren en gedoopt den 24 Maart / Antony / Zoon van Garret Hendrik Langeler en Jacoba Buunk // [cc 4-72009/28-7-2010 tB]
– Jacoba (Jacoba) Buunk:
18-9-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 864): 18 September [1841] geboren en
den 24 October gedoopt / Jenneke / Dochter van Gerret Hendrik Langeler en Jacoba Buunk //
[cc 6-7-2009/27-7-2010 tB]
– Jacoba (Jacoba) Buunk:
28-12-1843: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 891): [onder het kopje «1844.»:] / Geboren 28 December 1843 en den 28sten Januarij 1844 gedoopt / Garretje / Dochter van Garret
Hendrik Langeler en Jacoba Buunk // [cc 9-7-2009/27-7-2010 tB]
– Jacobus (Jacobus) Bunk:
16-6-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-6-1834 No 73 / Heden den Zestienden der
maand Juny des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om negen uren, is voor
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Stevens, daglooner oud Zes en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 52 /
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Zyne Ehevrouw Willemina Geurtsen, oud veertig jaren, op Zaturdag den veertienden der maand Juny
dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Hendrik / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Gerrit Hendriksen Eigen werk doende oud twee en Zestig jaren, wonende
te Grootazewyn in deze Gemeente No. 50 en van Jacobus Bunk dagloner oud Vyfendertig
jaren, wonende te Grootazewyn in deze Gemeente No. 51 opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 47

schreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met Declarant en Getuigen. /
[in de marge:] Geboorte van Hendrik Stevens. / [daaronder met potlood:] Overleden 24 Julij
1852. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Buenk:
3-11-1678: RBS 3 (trouwboek N.H. kerk Aalten): 1678. / Den 3. 9bris. / Jan Kemperman N.W.
van sal. Cornera Spoormakerinck tot Ulft onder Gendringen / [ende] Jenneken Buenk D. van
Roelof Buenck in Lintel. / getrouwt den 17. 9br~. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Böonk:
?-4-1732: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1732, onder het opschrift: “1732:”] / [nummer:] 236. Janna Böonk // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Boonk (?):
?-4-1737: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1737, onder het opschrift: “1737:”] / [nummer:] 346. Henrik Jan Starink, & uxor ejus Janna [slecht leesbaar:
Boonk?] met attest van D: Ad: [Olivier? (:beschadigd)] V:d:m: te Steendre // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Beuink:
1-12-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776. / Decemb 1. / Gerrit Lensing. Z.v. wijl
Sander Lensing onder Boekholt. thans onder Etten / en Janna Beuink. wedwe van wijl: Jan
Gieben onder Gendringen. / getrouwt alhier [sc.: Dec:] 22. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Buunk:
31-12-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 88a): Jan Buunk, en
Jantjen Derksen Eheluijden / hare dogter Jenneken / geboren den 31. Dec. / gedoopt den 4. Jan.
1784. / Getuijge was Dersken Buunk // [cc 6-8-1999/7-9-2002 tB]
– Johanna (Anna) Buenk:
22-4-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April] 22. / Evert Wilting Z.v. Jan
Hendrik Wilting onder Netterden, / en Anna Buenk d.v. Johan Christian Buenk onder Zeddam /
[verzonden] na Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Beuinks:
22-7-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: Jul] 22 / Hendrik Geurtzen Z.v. Jan
Geurtzen [#uijt] onder Netterden / en Jenneken Beuinks [<Beunks] d.v. Peter Beuink
[<Beunk] uyt Asewijn onder Zeddam. / [verzonden] na Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Buenk:
23-2-1790: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1790 / Den 23 februaj Janna Büenk
overled[e]n // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Janna) Beuink:
24-4-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / April 24 / Gradus Lentzink wedwenr van
wijl: Janna Beuink / en Geertruid Hartjes. d.v Hendrik Hartjes / beide onder Gendringen / getrouwt Maij 15 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anneken) Beuink:
28-1-1794: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] janü 28 / [ged.:] Feb 2 / 1794 / Anneken. /
D.V. Jannes Beüink en Aaltjen Eggink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Bunk:
2-2-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 223): [8>] 2dâ Febr~ [1814.] / Baptizata est
Jo~a Willemina / filia legitima Gerardi Hakvoort, et Joannae Bunk Conj: / Suscepêre Jan
Hakvoort, et Joanna Hijman. // [cc 24-5-2007/3-9-2008 tB]
– Johanna (Jenneken) Buunk:
15-8-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 15-8-1816 [nummer] 66 / Heden den Vijftienden der maand Augustus een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om twee uren,
is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Grietjen Heersink Geadmiteerde vroedvrouw oud Zeventig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke [#zijne huisvrouw] Jenneken Buunk
Zonder bedrijf oud twintig jaren, op donderdag den Vijftienden der maand Augustus, des morgens ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen
te willen geven van Johanna Geertruijd / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Laar Landbouwer, oud acht en Zestig jaren, en van Hendrik Willem Heusinkveld Landbouwer oud Zeven en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Buunk:
26-4-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 26-4-1817 No 28 / Heden den Zesentwintigsten der maand April eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om negen
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Everd Elshof Landbouwer oud Zevenendertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Gerret Brunsveld Landbouwer oud Zevenentwintig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfentwintigsten der maand April des jaars 1817,
des Nademiddags ten Vyf uren, in het huis No. 118 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Vyftig jaren is overleden Janna Buunk, weduwe van Gerret Bruyl, in genoemde Buurschap woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Beunk:
11-7-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 12 July / 1818 / Jan Hendrik /
z v Baerend Bosman en Johanna Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Beunk:
10-2-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 20 February / 1820 / Jan Hendrik / Z V Baerent [Boesman>] Bosman en Johanna Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Bönck:
29-9-1820: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-9-1820 No 4 / In het jaar achttien honderd
en twintig, den Negenentwintigsten der maand September, des voormiddags ten negen uren,
zijn voor Ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen:
Engelbertus Nieland oud Agt-en-twintig jaren, Boerenknegt geboren te Zeddam en woonachtig
in dit ambt Meerderjarige zoon van wijlen Gerardes Nieland te Zeddam overleeden en van desselfs nagelatene weduwe Willemina Giesen zonder Beroep te Zeddam wonende hier meede
tegenwoordig en hare toestemming gevende ter eenre; – en Anna Geurtzen oud Twee-en-twintig
jaren Zonder Beroep geboren in dit Ambt en woonachtig in dit ambt, Meerderjarige dochter van
wijlen Hendrikus Geurtzen onder dit ambt overleeden en van diens nagelatene weduwe Joanna
Bönck Dagloonster te Azewijn in dit ambt woonachtig hier meede tegenswoordig en hare toestemming gevende. ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Steven Engelbert Knaven Kastelein oud Zes-en-vijftig jaren, Johannes Gerhardus Romp GerigtsDienaar oud een-endertig jaren, Steven Nieuwenhuis Landbouwer oud twee-en-dertig jaren, en Jan Wilting veldwagter oud vier-en-veertig jaren de twee eersten te Gendringen, en de twee anderen onder Netterden woonachtig Zijnde geene van allen aan de Comparanten vermaagschapt / door partijen
als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken. En aangezien er geene redenen bestaan, om dit verzoek van de
hand te wijzen, zoo hebben wij aan hetzelve willende voldoen, voorgelezen, de stukken bij de
wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de
wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt gedaan. / 2o Een Certificaat van den Schout des
ambts Zeddam, ten blijke dat aldaar de afkondigingen zonder oppositie zijn ergaan / 3o Doopattest van den Bruidegom; / 4o ’t Doodattest van desselfs vader. / 5o desselfs Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 6o Het Doopattest der Bruid, / 7o het Doodattest van den
vader der Bruid. – verklarende de Moeder, dat hoewel de namen in dit attest niet juist gespeld
zijn, als in het Doop attest der Bruid, hetzelve echter is dat van haren overleedenen Man, vader
van de Bruid. / Vervolgens hebben wij voorgelezen het zesde hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkanderen tot man
en vrouw verlangen te nemen, het geen door elk afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde,
zoo hebben wij, in naam der Wet verklaard, dat Engelbertus Nieland en Anna Geurtzen door het
huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk acte opgemaakt, en in de beide registers ingeschreven
is. En na gedane voorlezing is dezelve door ons geteekend. met den Bruidegom de Bruid en de
Getuigen hebbende de Moeders van de Comparanten verklaard niet te kunnen schrijven. / [N.B.:
dit is de laatste huwelijksakte in de registers van de voormalige gemeente Netterden] // [cc
1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Buenk:
22-11-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 22-11-1820 No 35 / Heden den twee
en twintigsten der maand november een duizend acht honderd en twintig, des nade middags om
half een uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Lammert Winkelhorst landbouwer oud twee en dertig jaren, en Jan Luccassen landbouwer oud Zeven en twintig jaren,
beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den twintigsten der maand november 1820 des nademiddags ten drie uren, in het huis No.
154 binnen dit Ambt, in den ouderdom van negen en vijftig Jaren is overleden Arentje Wensink
landbouwster weduwe van Hendrik Bosveld, en dochter van wijlen de ehelieden Lubbert Wensink en Johanna Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door comparanten is onderteekend. / L Winkelhorst / L
Luccassen / S Horsting // [cc 17-4-2003/14-4-2006 tB]
– Johanna (Johanna) Beunk:
18-2-1822: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 24 Febru / 1822 / Aleida / d v
Baerent Bosman en Johanna Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Buning:
22-12-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 806): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»] 22 Dec: / Willemina Berdina / F:l: Joannis Wilting et Joannae Jansen Par: / Joanna
Buning et Theodora Simes Susc: // [cc 26-10-2007/6-2-2008 tB]
– Johanna (Hanna) Beunk:
2-8-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 10 Augustus / 1823 / Fredrik / z
v Baerent Boesman en Hanna Beunk / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Bunk:
24-1-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 954): [sub «Anno Domini
1825 baptizati sunt»] 24 Jan: / Joannes / F:l: Bernardi Salemink et Joannae Bunk Par[:] / Joannes Schreur et Theodora Salemink Susc: // [cc 31-10-2007/3-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Beunk:
22-7-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] July 22 en [ged.:] Augustus 7 / 1825 /
Hendriena / D V Baerent Bosman en Johanna Beunk / [get.:] de vader en moeder // [cc 19821999 tB]
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– Johanna (Johanna) Bunk:
14-12-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 14-12-1825 No 138 / Heden den Veertienden
der maand December een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om tien uur, is
voor ons Arnold Rietveld, Burgemeester [#Schout] en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Peter Bunk van beroep Dagloner
oud vyf en veertig jaren, woonachtig te Groot Azewyn, in dit Schoutambt, dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Dochter, welke zijne ehevrouw Johanna
Klaauwer oud vyf en dertig jaren, op dingsdag den dertienden der maand December dezes jaars,
des morgens om vyf uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Berendsen oud Zes en dertig jaren, van beroep dagloner, en van Jan Tomezen oud [niet ingevuld] jaren, van beroep Landbouwer beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met den Declarant en Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Johanna Bunk] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Buunk (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 278),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 37:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 37
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna [Buunk?]
– Geboortedatum: 8 Octob 1795
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/11-6-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 647),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 82:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 82
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Beunk
– Geboortedatum: 2 Febr 1793
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 22-4-2004/19-7-2004 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 52

– Johanna (Johanna) Bunk:
14-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 14-1-1827 No 4 / Heden den Veertienden der
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om twee uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Gradus Bunk, dagloner oud Zes en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een dochter welke Zyne Ehevrouw Catharina Venneman oud Zeven en twintig Jaren [#jaren],
op Maandag den Vyftienden der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Negen uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lamert Dyker Landbouwer, oud acht en Veertig jaren, en van Evert Hansen dagloner oud Zes en dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Eerst genoemde getuigen hebbende de declarant
en laats genoemde getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van
Johanna Bunk. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Hanna) Beunk:
17-3-1827: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maart 17 / [ged.:] April 8 / 1827 / Johanna
/ D V Baerent Bosman en Hanna Beunk / [get.:] vaeder en maeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Hanna) Beunk:
10-4-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 26 April / 1829 / Johanna / D
V Baerent Bosman en Hanna Beunk / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Buenk:
29-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1831 No 15. / Heden den Negenentwintigsten der maand Januarij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf
uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes van
Niel Schoemaker oud Negenentwintig jaren, en Hendrik Gielink Dagloner oud Eenen Zestig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den
achtentwintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten
acht uren, in het huis No. 82. in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier
Jaren is overleden Hendrina Bosman Zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente,
Dochter van de Ehelieden Berend Bosman en Johanna Buenk, dagloners in deze Gemeente
woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Getuigen / H Gielink /
J Van Niel / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 53

– Johanna (Johanna) Buunk:
26-9-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-9-1831 No 96 / Heden den Zes en twintigsten der maand September één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien
uren, is voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Bosman,
Klompemaker oud Zes en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde,
dat Johanna Buunk, Zijne huis vrouw oud acht en dertig jaren, op Zondag den Vyf en twintigsten der maand September een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten drie uren,
ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind
van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrina / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Hendrik Romp, wieldraaijer oud Zes en
Dertig jaren, en Jacobus Koldewy, Smit oud Zeven en twintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke
voorlezing door ons is onderteekend. / met de getuigen, verklarende den Comparant daartoe
door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. / G H Romp / J. Koldewij / v.Woelderen
// [cc 1-4-1999/12-8-2002 tB]
– Johanna (Hanna) Beunk:
25-9-1831: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septemb 25 / [ged.:] October 2 / 1831 /
Hendriena / D V Baerent Bosman en Hanna Beunk / [get.: niet ingevuld] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Buenk:
22-2-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 198):
– Kind: Jan Buenk
– Geboren: [niet ingevuld]
– Gedoopt: 22-2-1835
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Johanna Buenk // [cc 3-10-2008/25-7-2010 tB]
– Johanna (Jans) Beuning:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 460),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 62
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 5]
– Naam: Jans [Beuning]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
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– Johanna (Johanna) Beuning:
31-12-1837 / geboren 1825 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 597),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 72
– Aantal gezinsleden: 5 [dit is nr. 4]
– Naam: Johanna Beuning
– Geboortejaar: 1825
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Buunk:
1-10-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 821): Den 1e October [1838] is geboren
en 21 october gedoopt / Garret Hendrik / Zoon van Hendrik Hendriks en Johanna Buunk // [cc
2-7-2009/27-7-2010 tB]
– Johanna (Janna) Buunk:
9-10-1844: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 903): Geboren 9 October [1844] en 3
November gedoopt / Arend / onechte Zoon van Janna Buunk. // [cc 9-7-2009/27-7-2010 tB]
– Johanna (Antje) Buunk:
5-2-1845: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 908): 1845 / Geboren 5 Februarij en 9
Maart gedoopt / Antje / dochter van Derk Jan Buunk en Harmina Colenbrander // [cc 10-72009/26-5-2010 tB]
– Johanna (Janna) Buunk:
15-9-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1104):
– Kind: Frederik Zaalmink
– Geboren: 15-9-1847
– Gedoopt: 3-10-1847
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Janna Buunk // [cc 26-11-2008/14-4-2010 tB]
– Johanna (Enneken) Beuink:
12-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1848 No 5. / Heden den twaalfden
der maand January achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Gielink, van beroep daglooner, oud een en veertig jaren, en
Gerrit Hendrik Janssen, van beroep Zadelmaker, oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den twaalfden der maand January
achttien honderd acht en veertig, des morgens ten negen uren, in het huis N o. 31 in Gendringen,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zestig jaren is overleden Steven van Roden, Nachtwaker, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, vroeger weduwenaar van
Hendrina Munninks, laatstelyk eheman van Enneken Beuink, Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Jan van Roden en Catharina Beuinks. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. / J: Gielink / G H Janssen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Buenk:
22-1-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 22-1-1848 No 2. / Heden den twee en twintigsten der maand January achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jacobus Romp, Stoelenmaker, oud Zes en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Gerrit Hendrik Romp, Wielendraaijer, en Johanna Willemina
Welsink, ehelieden, in deze Gemeente woonachtig, ter eenre; en Aleyda Bosman, dienstmeid,
oud vijf en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van
wylen Berend Bosman, en van diens nagelatene weduwe Johanna Buenk, Zonder beroep, mede
in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd
(!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den tweeden en op zondag
den negenden Januarij achttien honderd acht en veertig, binnen deze Gemeente, volgens de wet,
en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie . 3.
Het geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorte attest der Bruid, en / 5. Het doodattest
van haren [#moeder] [√doorhaling van het woord moeder goedgekeurd.] vader / De Ouders van
den Bruidegom, en de moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver
toestemming te geven tot dit huwelyk. / De Bruid heeft onder eede verklaard, dat hare moeder,
voorkomende in het overgelegde doodattest haars vaders onder den naam van Johanna Buunk,
een en dezelfde persoon is, vermeld in het mede overgelegde geboorte attest onder den naam
van Johanna Buenk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane
aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouweiijk (!) alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat
verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der
Wet verklaard, dat Jacobus Romp, en Aleijda Bosman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit
alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Gradus Jacobus van Roden, Kleermaker, oud Zeven en dertig jaren, Martinus
Enklaar, Verver, oud Zes en twintig jaren, Zwager van den Bruidegom, Egbert Egberts, verver,
oud vijf en twintig jaren, insgelyks Zwager van den Bruidegom, en Jan van Rooden Boerenwerk
doende, oud vyf en twintig jaren, alles in deze Gemeente woonachtig / Van al hetwelk wij deze
acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve,
na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de ouders van den Bruidegom, en de getuigen, hebbende de Bruid en derzelver moeder, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. / J: Romp / G H Romp / D: W:
Welsink / G J van Roden / M Enklaar / E Egberts / J Van Rooden / v.Woelderen // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Johanna) Buunk:
27-4-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1391):
– Kind: Everdina Johanna Zaalmink
– Geboren: 27-4-1851
– Gedoopt: 1-6-1851
– Vader: Willem Zaalmink
– Moeder: Johanna Buunk // [cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUENK (nr. 136 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 56

– Johanna (Jenneken) Buunk:
5-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2909):
– Kind: Jenneken Buunk
– Geboren: 5-10-1868
– Gedoopt: 25-10-1868
– Vader: Tonij Hendrik Buunk
– Moeder: Jacoba Bruggeman // [cc 5-5-2009/5-10-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Boenink:
18-1-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 18-1-1873 No 5. / Heden den achttienden
Januarij des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Jan Hesselink oud achtendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente en Jacobus Willemsen, oud vijfendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze
gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den zeventienden Januarij dezes jaars des namiddags ten twee ure, in deze Gemeente is overleden Gerrit Gerritsen, oud achtendertig jaren, van
beroep arbeider, geboren te Zelhem, wonende in deze gemeente, zoon van Derk Jan Gerritsen,
arbeider wonende te Zelhem, en van Johanna Boenink, overleden en echtgenoot van Johanna
Schil, / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de
comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Buunk:
15-11-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3712):
– Kind: Johanna Willemina Meijerink
– Geboren: 15-11-1875
– Gedoopt: 26-12-1875
– Vader: Christiaan Meijerink
– Moeder: Johanna Buunk // [cc 10-6-2009/17-6-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Buijink:
18-2-1878: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-2-1878 No. 26. / Op heden den achttienden
Februarij des jaars achttien honderd acht-en-zeventig, zijn voor Ons Andreas Jacobus Thomas,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Ede, Provincie Gelderland,
verschenen: Hendrik Ansink, oud acht en zestig jaren, van beroep timmerman, en Jan Bussink
oud vijf en twintig jaren, van beroep timmerman, wonende beiden te Bennekom, / die Ons verklaard hebben, dat Hendrik Hendriks, zonder beroep, geboren te Bennekom en wonende aldaar,
ongehuwde Zoon van wijlen de echtelieden Evert Hendriks en Johanna Buijink op Zaturdag
den Zestienden Februarij dezes jaars, des avonds ten tien ure, in den ouderdom van vier en zeventig jaren binnen deze Gemeente is overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door Ons Ambtenaar, is geteekend met de Comparanten. / H: Ansink / J Bus
sink / AJ Thomas // [cc 21-9-2001/31-10-2001 tB]
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– Johanna Catharina (Anna Catharina) Buenk:
29-9-1822: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1822 / Septbr 29 / Frerik Reusink
en Anna Catharina Buenk / van Aalten // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Catharina (Anna Catharina) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1575),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 243:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 190
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Anna Catharina Beunk
– Geboortedatum: den 25 Novemb 1768
– Godsdienst: Gerefo[rmeerd]
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 10-6-2004/1-9-2004 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruijd) Buunk:
15-8-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 15-8-1816 [nummer] 66 / Heden den Vijftienden der maand Augustus een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om twee uren,
is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Grietjen Heersink Geadmiteerde vroedvrouw oud Zeventig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke [#zijne huisvrouw] Jenneken Buunk
Zonder bedrijf oud twintig jaren, op donderdag den Vijftienden der maand Augustus, des morgens ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen
te willen geven van Johanna Geertruijd / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Laar Landbouwer, oud acht en Zestig jaren, en van Hendrik Willem Heusinkveld Landbouwer oud Zeven en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruida) Buynink:
8-12-1864: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1864. / 8 December. / Johanna,
Geertruida Buynink / [van:] Millingen – Keeken. / met att. naar Epe, 29 July 1866. / [hiervoor
werd genoemd: Hendrik, Simon Strijkers] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Buenck:
10-10-1830: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 711): Oct. 10 [1830] is geboren de
Dochter van Hendrik Hendriks en Johanna Hendrika Buenck; / gedoopt den 24 dito / genaamd Mientjen. // [cc 21-6-2009/27-7-2010 tB]
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– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Buunk:
29-3-1840: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 839): 29 Maart [1840] is geboren en gedoopt 19 April / Gerret Hendrik / Zoon van Hendrik Hendriksen en Johanna Hendrika Buunk
// [cc 4-7-2009/28-7-2010 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Buunk:
13-2-1843: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 878): Geboren den 13 February [1843]
en 19 Maart gedoopt / Johanna / Dochter van Hendrik Hendriks en Johanna Hendrika Buunk.
// [cc 8-7-2009/27-7-2010 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Buunk:
26-1-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 921): 1846. / Geboren 26 Januarij en 22
Februarij gedoopt / Jantje / dochter van Hendrik Hendriksen en Johanna Hendrika Buunk. //
[cc 10-7-2009/26-7-2010 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Buenk:
4-2-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2519):
– Kind: Johanna Hendrika Buenk
– Geboren: 4-2-1865
– Gedoopt: 26-3-1865
– Vader: Rudolf Buenk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 22-4-2009/3-11-2009 tB]
– Johanna Hermina (Johanna Hermina) Buijnink:
31-5-1865: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1865. / Mei 31. / Johannes, Hendrikus Krijlen en
Johanna, Hermina Buijnink. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hermina (Johanna Hermina) Buynink:
10-2-1866: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1866. / 10 February. / Johanna,
Hermina Buynink. / [van:] Millingen – Keeken. / met att. naar Aalten 15 Maart 1866. / [hiervoor werd genoemd: Ja Ga te Scheggert] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Lamberta (Johanna Lammerdina) Buunk:
21-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2914):
– Kind: Johanna Lammerdina Buunk
– Geboren: 21-10-1868
– Gedoopt: 29-11-1868
– Vader: Lammert Buunk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 5-5-2009/5-10-2009 tB]
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– Johanna Maria (Johanna Maria) Buijing:
15-11-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 15-11-1819 No. 75 / Op heden den
Vijftienden November achttien honderd en negentien, des voormiddags ten Negen uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Buijing oud Twee en Dertig Jaren,
Daghuurder / en Louis Henrij Streng oud Vijftig Jaren, Bode van dit Stads bestuur / wonende
beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Johanna Maria Buijing geboren te
Wageningen, dochter van Jan Buijing voornoemd en Maria de Wolf beide ten nagemelde Sterfhuize woonachtig op den Vijftienden November dezes Jaars S’morgens om zes uren in den
ouderdom van Een Jaar in de Rouwen hofstraat dezer Stad La A No 34 is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boeinck(s):
25-2-1646: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 6, sub “Anno 1645.”): Warner Boeinck [^j.m.] Jan Boeincks Sone van Hengeloe / ende Engele Boevinck j.d. van Zall:
Herman Boevinck / beijde woonachtigh in Hengelo / den 25 Feb. [1646] na drij voorgaende
kercken-geboden in het houwelik bevestigt. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Böeinck:
2-11-1648: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 31, sub “Año 1648.”): Jan
Böeinck Willem Böeincks nagelatene Sone van Zelhem. / Ende Roeloff (!) Husinck Stephen
Husincks nagelatene dochter van Hengeloh. / 2 Novemb. 1648. cop. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Böeinck:
24-12-1649: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 48, sub “Año 1649.”):
Reijnt Antinck Derck Antincks Sone van Hengeloe, / ende Aeltien Gotinck Weduwe van Jan
Böeinck. / cop. 24 decemb. [1649] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boenink:
?-4-1745: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1745, onder het opschrift: “1745”] / [nummer:] 570. Jan Boenink / met attest nae Zutphen den 21 Maij 1749 // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boonk:
6-4-1746: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 599): [6-4-1746, onder het opschrift: “1746 Tot Lidmaten aengenomen den 6 april.”] / Jan Boonk // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannis) Buenk:
25-12-1751: Jannis Buenk, boerderij, geb. 25-12-1751 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 802 // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joan) Bunck:
19-2-1758: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 245 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Joan Bunck
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/sector: Zeddam
– Geboortedatum: 19. Fevr: 1758. // [cc 29-8-2008/13-12-2008 tB]
– Johannes (Jannis) Beunk:
2-5-1761: FA 7539 nr. 31 [inscription 13-8-1811]: Jannis Beunk, wever te Gendringen, geb. 25-1761; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 31 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boenk:
16-4-1772: RBS 1412 (overlijdensregister N.H. kerk Ruurlo, 1772-1806; AHA-volgnr. 16):
1772 / Den 16 Dito [= 16-4-1772] is Jan [^Boenk] op het oldenboom gestorven en op den 18
dito [= 18-4-1772] begraven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Buunk:
31-12-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 88a): Jan Buunk,
en Jantjen Derksen Eheluijden / hare dogter Jenneken / geboren den 31. Dec. / gedoopt den 4.
Jan. 1784. / Getuijge was Dersken Buunk // [cc 6-8-1999/7-9-2002 tB]
– Johannes (Jan) Bunck:
Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Nov. 25] / Jan Bunck. Z v. wijl: Frerik Bunck
uijt Haalderen. / en Hendrica Bussink. d.v. Gerrit Bussink van onder Dinxperlo. nu beide onder
Gendringen / [getrouwd] Jan 15 – 1792. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Beuink:
27-1-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Jan] 27. / Jannes Beuink. Z.v. Steven Beuink uijt Dinxperlo. / en Eultjen Egging. d.v. Antoni Egging uijt Gendringen / getrouwt
Feb 17 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Buunk:
24-12-1793: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1793 / Dec. 24 / Jannes Buunk /
van Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Beuink:
28-1-1794: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] janü 28 / [ged.:] Feb 2 / 1794 / Anneken. /
D.V. Jannes Beüink en Aaltjen Eggink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (N.N.) Beuink:
Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 20 April / 1794 / Gerrit. Z.V. Wijlen Gerrit [Herbis>] Herbers en Lotta Weimans / [get.:] aaltjen Beüink geboren Egging // [cc 19821999 tB]
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– Johannes (Jannes) Beuink:
11-7-1796: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 17 Julï / 1796 / Steven. / Z.V.
Jannes Beuink en Aaltjen Egging / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Beunk:
6-9-1797: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 / [ged.:] 10 Septem / 1797 / Gertjen / D V
Jannes Beunk en Aeltjen Egging / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Buenk:
28-12-1800: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Desembr 28 / 1800 / [ged.:] Janya: 1 /
1801 / tünneken. / D.V. Jannes Büenk en Aeltjen Eggings / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Buying:
3-9-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 3-9-1817 No. 56 / Op heden den Derden
September des Jaars agttien honderd en Zeventien, des namiddags ten drie uren, compareerden
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Een en Vyftig Jaren, Aanspreker en Louis Henry Streng oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur wonende
beide te Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Aaldert Buying, man van Petronella
van Helten [of Hilten?], geboren te Harlingen Zoon van wijlen Jan Buying Zynde de Naam van
de Moeder gelijk mede de plaats van Geboorte en overlyden van beide ouders onbekend op den
Derden September dezes Jaars S’middags om twaalf uren in den ouderdom van Zeventig Jaren
in de Riemsdykstraat dezer Stad La A N o 19 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bunck:
10-3-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 10-3-1818 No 8 / Heden den Tiende der
maand Maart eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om Elf uren, zijn voor ons Mr
frederik, Willem, Jacob, de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Overbeek, Dagloner oud Zes en
Zestig jaren en Gerrit Hendriksen tapper oud Een en vijftig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Maandag dag den Negende des nademiddags ten
Een uren in het huis No. 207 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van vijf en Zestig jaren is
overleden Jan Bunck, daglooner, geboren te Azewijn woonachtig in dit Schout ampt, Eheman
van fijken Pasmans, Zoon van Christ: Bunk, en Wilhelmina Boscapel, by de overleeden. / Ons
[er staat voorgedrukt: O ons] van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan
deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na
duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den laatste Comparant nadat de eerste
daartoe aangezocht, verklaart had niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Buijing:
15-11-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 15-11-1819 No. 75 / Op heden den
Vijftienden November achttien honderd en negentien, des voormiddags ten Negen uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Buijing oud Twee en Dertig Jaren,
Daghuurder / en Louis Henrij Streng oud Vijftig Jaren, Bode van dit Stads bestuur / wonende
beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Johanna Maria Buijing geboren te
Wageningen, dochter van Jan Buijing voornoemd en Maria de Wolf beide ten nagemelde Sterfhuize woonachtig op den Vijftienden November dezes Jaars S’morgens om zes uren in den
ouderdom van Een Jaar in de Rouwen hofstraat dezer Stad La A No 34 is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Buijing:
6-3-1820: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 6-3-1820 No. 16 / Op heden den Zesden
maart des jaars agttien honderd en twintig, des namiddags ten half Een uren, compareerde voor
Ons Carel Anthonij Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Jan Strumper Vader oud Negen en vijftig Jaren, Tuinman / en Jan
Buijing oud twee en dertig Jaren, Arbeider / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben
verklaard, dat Teuntje Strumper ongehuuwd dienstmeid geboren te Wageningen, dochter van
Jan Strumper geboren te Wageningen en Dirkje van den Oosterkamp geboren te Rheenen beide
woonachtig te Wageningen; op den vierden maart dezes jaars des morgens ten drie uren in den
ouderdom van vijf en twintig jaaren in de Jeude Straat dezer Stad La A no 44 is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens
ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Buijing:
12-10-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 12-10-1821 No. 34 / Op heden den
Twaalfden October des jaars agttien honderd een en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Buijing oud Vier en Dertig
Jaren, Arbeider / en Bart van Beukering oud Veertig Jaren, Schoenmaker beide wonende te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Paulina Buijing dochter van Jan Buijing voornoemd en Maria Wolven oud Twee en Dertig Jaren beide geb. te Wageningen de Elfde October
’s morgens om half Zes Uuren in de Rouwen hoffstraat l. [= littera] A. No 39 in den ouderdom
van Vier Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de comparanten benevens ons is geteekend. / M.A. van Ommeren / Jan Buijing / B. V.
Beukering // [cc 4-2-2002/5-3-2002 tB]
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– Johannes (Jannes) Buenk:
14-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-1-1822 No 7 / Heden den veertienden
der maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Derk van de
Velde dagloner oud negen en veertig Jaren, en Jannes Buenk wever oud Zes en vyftig Jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den twaalfden der maand January achttien honderd twee en twintig des avonds ten Elf uren, in het huis
No. 88 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van veertien dagen is overleden.
[de punt is abusievelijk voorgedrukt] Hendrika Visser dochter van Derk Visser en Anna Hamerslag aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb
ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [:de punt is abusievelijk
voorgedrukt] nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te Kunnen
Schryven / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/26-8-2002 tB]
– Johannes (Jannis) Buenk:
10-5-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-5-1822 No 34 / Heden den tienden der
maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten elf uren, zijn voor
mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jannis Buenk Landbouwer oud Zeventig Jaren, en Jan Reusink Akkerman oud vier en twintig Jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den negenden der
maand Mei achttien honderd twee en twintig des middags ten twaalf uren, in het huis No. 390 in
Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes Jaren is overleden. [de punt is
abusievelijk voorgedrukt] Maria Demkes dochter van Jan Demkes Akkerman en van Berendjen
Rensink aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [de punt is abusievelijk
voorgedrukt] met Reusink verklarende [slecht leesbaar: den?] Buenk daartoe aangezocht van
niet te Kunnen Schryven / J Ruesink / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/19-8-2002 tB]
– Johannes (Jan) Buunk:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 9-1-1823 No 1 / Heden den Negenden der
maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Wolter Rademaker,
landbouwer oud vijftig jaren, / en Berend Scholten oud twee en veertig jaren, landbouwer /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der
maand Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des S’avonds ten Zeven uren, in het
huis No. 243. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zestig jaren is overleden
Jan Buunk, wever geboren onder Varsseveld, eheman van Geertruid ter Beest, Zonder beroep
woonachtig onder Varsseveld; / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Beunk:
12-3-1824: Overlijdensregister gemeente Steenderen, 12-3-1824 nummer 14. / Heden den
Twaalfden dag der maand Maart van den jare achttien honderd vier en twintig, des voormiddags
tien uuren zijn voor Evert Godevrid Planten Schout en Secretaris, mitsgaders Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat des Schoutambts Steenderen, Provincie Gelderland, verschenen Berend
Hiddink van beroep Herbergier oud Zevenenveertig jaren, en Evert Jan Bisschop, Molenaar oud
negenendertig jaren, beide binnen dezen Ambte woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat
op Donderdag den Elfden der maand Maart des morgens om Zes uren, in den Toldijk huis No.
186 binnen dezen Ambte, in den ouderdom van Zes en zestig Jaren overleden is Jan Beunk weduwenaar van Harmina Booltink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven; voorts na gedane voorlezing, door de comparanten, nevens ons geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Bunk:
1-12-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 942): [sub «1824 baptizati
sunt»] 1. Dec: / Joannes / Filius illeg: Hendrinae Bunk et Patris ignoti / Gerrardus Reyers et
Sophia Simmeling Susc[:] // [cc 31-10-2007/5-1-2008 tB]
– Johannes (Johannes) Buunk (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 281),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 37:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 37
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Johannes [Buunk?, Salemink?]
– Geboortedatum: 23 January 1825
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/11-6-2004 tB]
– Johannes (Jannis) Beunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 677),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 86:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 86
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 6)
– Naam: Jannis Beunk
– Geboortedatum: [6 Sept 1795>] 12 Augus 1751
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: 17 April 1789
– Vertrokken of overleden: – // [cc 22-4-2004/19-7-2004 tB]
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– Johannes (Johannes) Beunink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1343),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 208:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 166 [N.B.: ingeschreven tussen 164 en 165]
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 10)
– Naam: Johannes Beunink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Dit huisgezin van No 1. tot en met No 7. vertr mei 1827. naar Sub No
177 A. // [cc 3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Johannes (Jannes) Buenk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3158),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 474:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 366
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Jannes Buenk
– Geboortedatum: den 26 mei 1751
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5. Gradus Ruesink Mey. 1826. Vertrokken na de Zuderwyk. / No
6 Leusen Mechelina en No 8 Arend Freriks vertrokken Mei 1827 / 10 vertrokken Mei 1828 naar
Dinxperlo. // [cc 19-8-2004/27-2-2005 tB]
– Johannes (Jan) Buunk:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 36 / Heden den Vijfden der
maand April één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half twaalf uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Buunk, eigen
werk doende oud Vier en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat
Hendrina Huethorst, Zijne huisvrouw oud Zeven en twintig jaren, op Zondag den derden der
maand April een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Een uren, ten huize van
hem Comparant in IJsselhunten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Jan / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend van Uum, dagloner oud Vier en Veertig jaren, en Frederik Kraayenbrink, dagloner oud Een en Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna
dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden getuigen, verklarende den Comparant en eerstgenoemden getuige daartoe door ons aangezocht Zijnde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
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– Johannes (Jannes) Buenk:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 315. Jannes Buenk // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes (Jannes) Buunk:
4-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1833 No 39 / Heden den Vierden der
maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Derk Huieskens, nachtwaker
oud Vier en tachtig jaren, en Thomas Evers, Schoemaker oud Vijf en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden dingsdag den Vierden
der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten acht uren, in het huis
No. 92 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren is
overleden Jannes Buunk, Zonder beroep, geboren te Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze
gemeente, weduwenaar van wijlen Aaltjen Eggink, en Zoon [van] Berend Buunk en Jenneken
Agterhof / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. / j d huieskens / T Evers /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Buenk:
22-2-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 198):
– Kind: Jan Buenk
– Geboren: [niet ingevuld]
– Gedoopt: 22-2-1835
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Johanna Buenk // [cc 3-10-2008/25-7-2010 tB]
– Johannes (Jan) Beunk:
5-5-1904: Geboortenregister gemeente Steenderen, 5-5-1904 No 38. / Op heden den vijfden der
maand Mei een duizend negen honderd en vier, is voor ons Cornelis Dirk Godevrid Planten,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der
Gemeente, verschenen: Jan Gosselink oud drieenvijftig jaren, van beroep landbouwer wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Woensdag den vierden der maand Mei
dezes jaars, des avonds ten zeven uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize staande te Toldijk, is geboren een kind, van het mannelijk geslacht uit Aaltje Halfman, zijne echtgenoote,
zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd worden Stephanus Marinus. / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Beunk oud drieenzestig jaren, van beroep landbouwer en van Hendrik Jan Dijkman oud zesentwintig jaren, van
beroep klompenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, door den Comparant als Getuigen
ten deze medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven
en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Beunk:
28-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 28-8-1905 No 75. / Op heden den achtentwintigsten der maand Augustus een duizend negen honderd en vijf, is voor ons Hendrik Jan
Scholten Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der Gemeente, verschenen: Jan Gosselink oud vijfenvijftig jaren, van beroep landbouwer wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Zondag den zevenentwintigsten der
maand Augustus dezes jaars, des nachts ten drie uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize
staande te Toldijk, is geboren een kind, van het mannelijk geslacht uit Aaltje Halfman, zijne
echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd worden
Hendrik / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Beunk oud
vierenzestig jaren, van beroep landbouwer en van Jan Joling oud zesendertig jaren, van beroep
daglooner beide wonende binnen deze Gemeente, door den Comparant als Getuigen ten deze
medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Boeyink:
14-3-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 14-3-1816 No 26 / Op heden den Veertiende Maart Een duizend acht honderd zestien voormiddags om tien uren zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland,
verscheenen Gerrit Jan Wuestenesch oud Veertig Jaren Landbouwer en Antony Busschers oud
twee en twintig Jaren Landbouwer beide in Miste woonachtig / dewelke ons hebben verklaard,
dat heeden morgen ten Vier uren overleden is Hendrik Boeyink oud Een en Veertig Jaren Landbouwer geboren en gewoond hebbende in deze Gemeente, Eheman van Harmina Piepers
wonende op Klein Harmelink in Miste en Zoon van wylen Jan Berend Boeyink en wylen Berendjen Bouman. / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze akte
opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de tweede comparant daar de eerste verklaarde niet te Kunnen Schryven nevens ons is getekend. / Antonij Busker / H. Willink Az: //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Christianus (Johan Christian) Buenk:
22-4-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April] 22. / Evert Wilting Z.v. Jan
Hendrik Wilting onder Netterden, / en Anna Buenk d.v. Johan Christian Buenk onder Zeddam
/ [verzonden] na Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Joh. Hendrik) Beuink:
18-10-1778: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779 / [:bedoeld is: 1778] [sc.: Oct] 18. / Derk
Reiers, Z.v. Gerrit Reiers onder Millingen, / en Berendina Beuink d.v. Joh. Hendrik Beuink
van onder Boekholt, gewoont hebbende onder Rees – en Gendringen / versonden na Rees. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Beuink:
15-4-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April 15.] / Hendrik Beuink Z.v.
Jan Hendrik Beuink uijt Munsterland. onder Boekholt / en Janna Boumans. d.v. Derk Bouman
van Ulft. onder Gendringen. / [getrouwd:] 6 Maij // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Buenk:
27-3-1792: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1792 / Maart 27. is. Jan. Hendrik
Büenk overl[e]den // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Buunk:
3-6-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 730):
– Kind: Jan Hendrik Buunk
– Geboren: 3-6-1842
– Gedoopt: 24-7-1842
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 20-11-2008/31-5-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Buunk:
21-2-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 21-2-1816 No 10 / Heden den een en twintigsten der maand February achttien honderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem Buunk oud Zes en twintig jaren, Landbouwer en Harmanus Koopman oud Zes en twintig jaren, insgelyks Landbouwer beide in deze Gemeente in de Buurschap Halle woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand February dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten vyf uren,
binnen deze Gemeente in den ouderdom van acht en vyftig jaren is overleden Liebe of Elizabeth
Vels Ehevrouw van Jan Wassink op Haank, in deze gemeente Buurtschap Halle woonachtig
[#geweest] / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door den eersten Comparant met ons is getekend Kunnende den tweden niet schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Buunk:
3-6-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 730):
– Kind: Jan Hendrik Buunk
– Geboren: 3-6-1842
– Gedoopt: 24-7-1842
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 20-11-2008/31-5-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem)Buunk:
3-5-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 883):
– Kind: Everdina Buunk
– Geboren: 3-5-1844
– Gedoopt: 23-6-1844
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 21-11-2008/11-5-2010 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Buunk:
29-12-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 996):
– Kind: Wesselina Buunk
– Geboren: 29-12-1845
– Gedoopt: 15-2-1846
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 26-11-2008/27-4-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Buunk:
4-8-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1249):
– Kind: Grada Buunk
– Geboren: 4-8-1849
– Gedoopt: 30-9-1849
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 8-1-2009/24-3-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Buunk:
22-9-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1609):
– Kind: Antonia Buunk
– Geboren: 22-9-1853
– Gedoopt: 9-4-1854
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 20-2-2009/15-2-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Beunk:
29-4-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1852):
– Kind: Hendrikus Beunk
– Geboren: 29-4-«1854» (!)
– Gedoopt: 30-8-1857
– Vader: Jan Willem Beunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 4-3-2009/11-1-2010 tB]
– K...:
– Lamberta (Lammerdiena) Buenk:
19-12-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 119):
– Kind: Lammerdiena Buenk
– Geboren: 19-12-1833
– Gedoopt: 29-12-1833
– Vader: Garrit Jan Buenk
– Moeder: Gerritjen Garritsen // [cc 3-10-2008/26-7-2010 tB]
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– Lamberta (Lammerdina) Buunk:
19-9-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 865): 19 September [1841] geboren en
den 24 October gedoopt / Lammerdina / Dochter van Derk Jan Buunk [en] Harmina Colenbrander. // [cc 6-7-2009/26-5-2010 tB]
– Lamberta (Lammerdina) Buunk:
16-10-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 936): 1846. / Geboren 16 October en
15 November gedoopt / Lammerdina en Garritjen / tweel: dochters van Derk Jan Buunk en
Harmina Colenbrander. // [cc 11-7-2009/26-5-2010 tB]
– Lambertus (Lammert) Beunk:
13-4-1832: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 314: 1832 / den 13 April zyn alhier op Belydenis des geloofs, tot Ledematen aangenomen, en den 15 dito bevestigt, / Aleida Elizabeth Bruil / Gerretjen Janssen, / Hendrika Engelina Maatkamp / Gerretjen ter Maat / Jacoba Otten, / Grada Johanna ter Maat, / Wilhelmina Grotenhuis, / Gerret Jan Salemink, / Hendrikus, Martinus, Johannes Hendriksen / Jan
Kranen / Hendrik Jan Veldhorst / Derk Willem ter Maat / Gerret Jan Bussink, / Gerret Willem
Janssen, / Gerret Jan Gervelink, / Dersken Ovink, / Jenneken Wolsink, / Zwenneken Wolsink, /
Wilhelmina Wentink, / Hendrika Scholten / Lammerdina Lieftink / Grada ten Brink, / Aaltjen
Brussen, / Berendina ten Brink / Gradus Janssen / Lammert Beunk / Klaas GrootWassink /
Derk Jan Berendhous, / Hendrik Jan Kramp, / Derk Jan Mellink / Bernadus Wissink / Hendrik
Otten. // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (Lammert) Buunk:
25-3-1840: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 840): 1840 / 25 Maart is geboren en gedoopt 26 April / Johanna / Dochter van Hendrik Jan Beumer en Gerretje Helbergen // [in de
marge (samen met de volgende dopeling, Lammert Buunk):] Deze twee door Ds Horst. // [cc
4-7-2009/27-7-2010 tB]
– Lambertus (Lammert) Buunk:
4-4-1840: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 841): 4 April [1840] is geboren en gedoopt 26 April / Lammert / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander // [in de
marge (samen met de vorige dopelinge, Johanna Beumer):] Deze twee door Ds Horst. // [cc 4-72009/27-5-2010 tB]
– Lambertus (Lammert) Buenk:
15-8-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2203):
– Kind: Gerrit Jan Buenk
– Geboren: 15-8-1861
– Gedoopt: 29-9-1861
– Vader: Lammert Buenk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
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– Lambertus (Lammert) Buunk:
15-4-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2343):
– Kind: Hermanus Hendrikus Buunk
– Geboren: 15-4-1863
– Gedoopt: 31-5-1863
– Vader: Lammert Buunk
– Moeder: Jantjen Harmsen // [cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]
– Lambertus (Lammert) Beunk:
11-12-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2601):
– Kind: Evert Willem Beunk
– Geboren: 11-12-1865
– Gedoopt: 28-1-1866
– Vader: Lammert Beunk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 22-4-2009/28-10-2009 tB]
– Lambertus (Lammert) Buunk:
21-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2914):
– Kind: Johanna Lammerdina Buunk
– Geboren: 21-10-1868
– Gedoopt: 29-11-1868
– Vader: Lammert Buunk
– Moeder: Jantje Harmsen // [cc 5-5-2009/5-10-2009 tB]
– Lambertus (Lambert) Buunk:
1-2-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 1-2-1873 No. 6. / Heden den eersten February
des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, is voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verschenen
Peter Schuijling, van beroep arbeider, oud achtendertig jaren, wonende in deze gemeente, welke
ons heeft verklaard, dat op den eenendertigsten Januarij dezes jaars ten acht ure des voormiddags Zijne Echtgenoote Theodora Brussen, zonder beroep, in zyn huis Lett. D No. 8 in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan welke zal worden gegeven de voornaam van Hendrik. /
Van welke aangifte, geschied in tegenwoordigheid van Harmen Bruil oud Zesenzeventig jaren,
van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en van Lambert Buunk oud dertig jaren,
van beroep boerenknecht, wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben opgemaakt welke
in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door
ons benevens door den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Lina: zie sub Carola
– Maria (Maria) Böonk:
?-4-1747: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 641): [(pasen?) 1747,
onder het opschrift: “1747:”] / Maria Böonk // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria (Maria) Buunk:
24-4-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 17): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / hare dogter Geertruij / geboren den 24. April / gedoopt den 28. dito / Getuijgen waren de Vader, en Maria Buunk. // [cc 6-8-1999/14-9-2002 tB]
– Maria (Maria) Buenk:
3-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 3-5-1823 No 26 / Heden den Derden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des voordedemiddags om tien uren, is voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Jan Nusselder landbouwer oud vier en dertig
jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eene dochter welke zijne huisvrouw Maria Buenk oud vier en twintig jaren, op vrijdag den
tweeden der maand Mei 1823, des middags ten twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Frederika / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Barink landbouwer oud vier en
zestig jaren, en van Arnoldus Hoeven dagloner oud vier en dertig jaren, beide woonachtig onder
dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na
in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en eerste getuige, hebbende tweede getuige verklaard niet
te kunnen schrijven / Everd Jan Nusselder / F W Barink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beunk:
18-6-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 87):
– Kind: Lambertus Nusselder
– Geboren: 18-6-1833
– Gedoopt: 30-6-1833
– Vader: Everd Jan Nusselder
– Moeder: Maria Beunk // [cc 3-10-2008/15-1-2010 tB]
– Maria (Maria) Beunk:
8-8-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 223):
– Kind: Wesselina Nusselder
– Geboren: 8-8-1835
– Gedoopt: 2-9-1835
– Vader: Evert Jan Nusselder
– Moeder: Maria Beunk // [cc 9-10-2008/15-1-2010 tB]
– Maria (Maria) Beunk:
16-11-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 465):
– Kind: Johanna Nusselder
– Geboren: 16-11-1838
– Gedoopt: 2-12-1838
– Vader: Evert Jan Nusselder
– Moeder: Maria Beunk // [cc 5-11-2008/5-7-2010 tB]
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– Maria (Maria) Buunk:
13-6-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 731):
– Kind: Frederik Nusselder
– Geboren: 13-6-1842
– Gedoopt: 24-7-1842
– Vader: Evert Jan Nusselder
– Moeder: Maria Buunk // [cc 20-11-2008/15-1-2010 tB]
– Maria (Maria) Beunk:
26-4-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1075):
– Kind: Geziena Hendrika Hendriksen
– Geboren: 26-4-1847
– Gedoopt: 9-5-1847
– Vader: Derk Jan Hendriksen
– Moeder: Maria Beunk // [cc 26-11-2008/18-4-2010 tB]
– Maria (Maria) Buunk:
14-9-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1428):
– Kind: Everd Jan Hendriksen
– Geboren: 14-9-1851
– Gedoopt: 19-10-1851
– Vader: Derk Jan Hendriksen
– Moeder: Maria Buunk // [cc 8-1-2009/1-3-2010 tB]
– Maria (Maria) Buenk:
27-11-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1882):
– Kind: Hermanus Hendriksen
– Geboren: 27-11-1857
– Gedoopt: 27-12-1857
– Vader: DerkJan (!) Hendriksen
– Moeder: Maria Buenk // [cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Maria (Maria) Beunk:
10-6-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2185):
– Kind: Gezina Hendriksen
– Geboren: 10-6-1861
– Gedoopt: 30-6-1861
– Vader: Derk Jan Hendriksen
– Moeder: Maria Beunk // [cc 13-3-2009/2-12-2009 tB]
– Martinus (Martinus) Buunk:
27-7-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 862): 27 July [1841] is geboren en den
22 Augustus gedoopt / Martinus / Zoon van Hendrik Buunk en Gerretje Brunsveld. // [cc 6-72009/29-6-2010 tB]
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– Mechtildis (Mechteld) Buinck:
24-8-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / den 24. Aug: / Winandt Lodewijck, wewenaer van Mechtelt Buinck uijt Gendringen / en Elsken Hevelings. Dogter van wijlen Derck Heveling uijt Binen. / dese zijn den 14. Sep: alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (weduw:) Boeninks:
8-2-1747 (AHA-volgnr. 66) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en Rigterampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Lijste der Dooden van de
Stadt Borgh van den 30 Septemb: 1746”: 1747. / Den 8 Febr: / de Weduw: Boeninks // [cc
1982-1999 tB]
– O...:
– Paula (Paulina) Buijing:
12-10-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 12-10-1821 No. 34 / Op heden den
Twaalfden October des jaars agttien honderd een en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Buijing oud Vier en Dertig
Jaren, Arbeider / en Bart van Beukering oud Veertig Jaren, Schoenmaker beide wonende te
Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Paulina Buijing dochter van Jan Buijing voornoemd en Maria Wolven oud Twee en Dertig Jaren beide geb. te Wageningen de Elfde October
’s morgens om half Zes Uuren in de Rouwen hoffstraat l. [= littera] A. No 39 in den ouderdom
van Vier Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de comparanten benevens ons is geteekend. / M.A. van Ommeren / Jan Buijing / B. V.
Beukering // [cc 4-2-2002/5-3-2002 tB]
– Petrus (Peter) Buenk:
25-12-1781: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 226 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Peter Buenk
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/sector: Zeddam
– Geboortedatum: 25 Dec: 1781. // [cc 29-8-2008/10-12-2008 tB]
– Petrus (Peter) Beuink:
22-7-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: Jul] 22 / Hendrik Geurtzen Z.v. Jan
Geurtzen [#uijt] onder Netterden / en Jenneken Beuinks [<Beunks] d.v. Peter Beuink
[<Beunk] uyt Asewijn onder Zeddam. / [verzonden] na Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]
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– Petrus (Peter) Buenk:
30-7-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 30-7-1818 No 24 / Heden den Dertigsten der
maand Juli eenduizend achthonderd achttien, des middags om twaalf uren is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus te Boekhorst, kleermaker oud drie en
dertig jaren, woonachtig in Groot Azewyn dewelke ons verklaarde, dat Johanna van Uem oud
drie en dertig jaren, zyne huisvrouw op Woensdag den Negen en twintigsten der maand Juli des
morgens ten Zes uren ten huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van
een kind van het vrouwelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven van Willemina / waarvan
deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Peter Buenk dagloner oud een en dertig jaren en van Arnoldus te Wiel, timmerman
oud acht en twintig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend. / met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Buenk:
1-12-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 1-12-1818 No 44 / Heden den Eersten der
maand December eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Geerligs, Dagloner oud vyf en veertig jaren, woonachtig in dit Schoutambt dewelke ons verklaarde, dat Maria Klaauwer oud vyf en
dertig jaren, Zyne huisvrouw op Zaturdag den acht en twintigsten der maand November des
morgens ten negen uren ten huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van
een kind van het vrouwelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven van Hendrina / waarvan
deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Jan te Boekhorst, landbouwer oud vyf en vyftig jaren en van Peter Buenk, dagloner
oud dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peeter) Buenk:
19-2-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 19-2-1820 No. 12 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Negentienden der maand Februarij des namiddags ten vier uren, is voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Arnoldus te
Boekhorst Kleermaker oud Vier en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde,
dat Jenneken Van Uum oud drie en dertig jaren Zijne huisvrouw op Donderdag den Zeventienden dezer maand februarij des namiddags ten Acht uren, ten huize van hem Comparant in de
Buurschap Groot Azewijn in dit Ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
waaraan de voornaam van Johanna [#te Boekhorst] is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in
beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Peeter Buenk
dagloner oud veertig jaren en van Jan Wilting dagloner oud drie en dertig jaren woonachtig te
groot Azewijn in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met
den Comparant en eerste Getuige hebbende den laatsten daartoe aangezocht verklaard niet te
kunnen schrijven wordende de doorhaling van twee woorden in deze geapprobeerd. // [cc 19821999 tB]
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– Petrus (Peeter) Buenk:
16-12-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-12-1820 No. 49 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Zestienden der maand December des namiddags ten drie uren, is voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Peeter Buenk
dagloner oud veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna Klauwer oud dertig jaren Zijne huisvrouw op donderdag den veertienden der maand December des
morgens ten agt uren, ten huize van hem Comparant te Groot Azewijn in dit Ambt is bevallen
van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Willem is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jacob Overbeek dagloner oud Twee-en-Zeventig jaren en van Jan Wilting Dagloner
oud drie-en-dertig jaren woonachtig in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze
acte geteekend. / met den Comparant hebbende de getuigen daartoe aangezogt verklaard niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bunk:
2-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-5-1822 No 64 / Heden den Tweden der maand
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des Nade middags om twee uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Arnoldus te Boekhorst, kledermaker oud Zes en dertig jaren,
woonachtig te Groot Azewijn in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne Ehevrouw Johanna van Uum oud Vijf en dertig jaren,
op Woensdag den Eersten der maand Mei dezes Jaars des Morgens ten vier uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Peter Bunk dagloner oud
Twee en veertig jaren, en van Jan Kuster dagloner oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij,
na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / met den declarant en Eerstgenoemde getuigen Verklarende den tweden getuigen niet te
Kunnen schryven. / [in de marge: Geboorte van Wilhelmus te Boekhorst] // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bunk:
14-12-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 14-12-1825 No 138 / Heden den Veertienden
der maand December een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om tien uur, is
voor ons Arnold Rietveld, Burgemeester [#Schout] en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Peter Bunk van beroep Dagloner
oud vyf en veertig jaren, woonachtig te Groot Azewyn, in dit Schoutambt, dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Dochter, welke zijne ehevrouw Johanna
Klaauwer oud vyf en dertig jaren, op dingsdag den dertienden der maand December dezes jaars,
des morgens om vyf uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Berendsen oud Zes en dertig jaren, van beroep dagloner, en van Jan Tomezen oud [niet ingevuld] jaren, van beroep Landbouwer beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met den Declarant en Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Johanna Bunk] // [cc 1982-1999 tB]
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– Petrus (Peter) Bunk:
10-3-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-3-1835 No 23. / Heden den Tienden der
maand Maart een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Negen uren zijn voor
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Peter
Bunk, daglooner, oud Zes en vyftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 46.
/ en Gradus Visser, daglooner, oud drie en Dertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 45. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden der maand Maart dezes
jaars, des Avonds ten half tien uren, in het huis No. 47. te Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vijftien Jaren is overleden Willem Berndsen, zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, Zoon van Hendrik Berndsen, daglooner,
en Berendina Overbeek, Ehelieden te Groot Azewijn voornoemd woonachtig. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Willem Berndsen. // [cc 1982-1999 tB]
– Phyke: zie sub Sophia
– Q...:
– Reinerus (Reind) Buenk:
14-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 14-8-1816 No 39 / Heden den veertienden der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien uren,
zijn voor ons Mr Ambrosius Steenlack Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland, verschenen / Reind Buenk Timmerman oud een
en vyftig jaren, vader van de Overledene / en Fredrik van Straten oud een en dertig jaren Stoelemaker, Buurman van de overledene beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den twaalfden der maand Augustus des jaars 1816 des voormiddags ten negen
uren, in het huis N o 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één jaren is overleden Hendrica Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reint) Buenk:
20-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 20-8-1816 No 40. / Heden den twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien uren,
zijn voor ons Mr Ambrosius Steenlack Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland, verschenen / Toon Riethorst, oud dertig jaren,
kleermaker, vader van den overledenen / en Reint Buenk, oud een en vyftig jaren Timmerman,
Buurman van den Overledenen beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand Augustus des jaars 1816 des voormiddags ten negen
uren, in het huis No 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaren is overleden Steven Riethorst. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de getuige kunnende de vader niet Schryven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reind) Buenk:
24-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 24-8-1816 No 41 / Heden den vier en
twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien
uren, zijn voor ons Mr Ambrosius Steenlack Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hengelo, Provintie Gelderland, verschenen / Reind Buenk Timmerman oud
een en vyftig jaren, vader van den overledenen / en Toon Riethorst oud dertig jaren kleermaaker
Buurman van den overledenen beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten der maand Augustus des jaars 1816 des voormiddags ten
zeven uren, in het huis N o 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken [niet doorgestreept: jaren] is overleden Bernadus Buenk. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met den eersten Comparant, kunnende den tweeden niet Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buenck:
3-11-1678: RBS 3 (trouwboek N.H. kerk Aalten): 1678. / Den 3. 9bris. / Jan Kemperman N.W.
van sal. Cornera Spoormakerinck tot Ulft onder Gendringen / [ende] Jenneken Buenk D. van
Roelof Buenck in Lintel. / getrouwt den 17. 9br~. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Boenck:
20-6-1680: RBS 3 (trouwboek N.H. kerk Aalten): 1680 / Den 20. Junij / Berent Tichelovent [#S
van Jan] W. van sal. Jenneken Claepsincks uijt Gendringen / [ende] Aeltjen Boencks D. van
Roelof Boenck in Lintel. / Den 1. Julij met attestatie gegaen nae Gendringen. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buenink:
31-8-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 31-8-1811 / Acte van Overlijden. No 34. / Op
heden den Een en Dertigste der maand Augustus achtienhondert en Elf des voormiddags om
Tien uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den
Burgerlijken staat, erscheenen / Roelof Buenink Municipael Raad oud vyf en vyftig jaren en
Jan Hendrik te Strote Bouwman oud veertig jaren, beide wonende [te>] in en onder Ligtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart,
dat Geertruyt te Brake Huysvrouw van Berend Boscher gewoond hebbende binnen Ligtenvoorde aangetuigen [lees: aan getuigen] niet verwand is overleden den Dertigste der maand Augustus achttienhondert en Elf in hare woninge [de>] Sub No 92. / Ingevolge deze verklaring heb ik
deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen (als kunnende [#de] getuige [#niet] schrijven)
met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buinink:
31-10-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 31-10-1811 / Acte van Overlijden. No 42 / Op
heden den Een en Dertigste der maand october achtienhondert en Elf des voormiddags om
Twaalf uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den
Burgerlijken staat, erscheenen / Roelof Buinink Municipaal Raad oud vyff en vyfftig jaren en
Jan Hendrik Kneppenborg bouwm[an] oud Een en Veertig jaren, beide wonende [te>] in en on-
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der Ligtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart, dat Theodora Wamelink, dogter van Hendrik Wamelink gewoond hebbende in
Vragen[er] aangetuigen [lees: aan getuigen] niet verwand is overleden den Een en dertigste der
maand october achttienhondert en Elf in Harer ooms woninge [de>] No 16 / Ingevolge deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen (als kunnende [#de] getuige
[#niet] schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buinink:
2-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 2-11-1811 / Acte van Overlijden. No 43. / Op
heden den Tweede der maand November achtienhondert en Elf des voormiddags om Twaalf
uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement Zutphen,
Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den Burgerlijken
staat, erscheenen / Roelof Buinink Municipael Raad oud vyff en vyfftig jaren en Jan Hendrik
Knippenborg Bouwman oud Een en veertig jaren, beide wonende [te, veranderd in:] in en onder
Ligtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben
verklaart, dat Jan Hendrik Wamelink Zoon van Jan Berend Wamelink gewoond hebbende in
Vragen[er] aangetuigen [lees: aan getuigen] niet verwand is overleden den Tweeden der maand
November achttienhondert en Elf in Zyns broeders woninge [de>] No 16 / Ingevolge deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen (als kunnende de getuige [#niet]
schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buinink:
6-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 6-11-1811 / Acte van Overlijden. No 44. / Op
heden den Zesde der maand November achtienhondert en Elf des voormiddags om Twaalf
uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement Zutphen,
Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den Burgerlijken
staat, erscheenen / Roelof Buinink Municipael Raad oud vyff en vyfftig jaren en Jan Hendrik
Knippenborg Bouwman oud een en veertig jaren, beide wonende [te, veranderd in:] in en onder
Ligtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben
verklaart, dat Hendrik Jan Wamelink Zoon van Hendrik Wamelink gewoond hebbende in Vragen[er] aangetuigen [lees: aan getuigen] niet verwand is overleden den Zesden der maand November achttienhondert en Elf in Zyns ooms woninge [de>] te Vragen[er] No 16. / Ingevolge
deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen (als kunnende de getuige [#niet] schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buinink:
20-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 20-11-1811 / Acte van Overlijden. No 52. /
Op heden den Twintigste November achtienhondert en Elf des voormiddags om elf uuren, zijn
voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den Burgerlijken staat,
erscheenen / Roelof Buinink Municipael Raad oud vyff en vyfftig jaren en Jan Derk Holkenborg Bouwman oud Een en veertig jaren, wonende in en onder Ligtenvoorde Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart, dat Derk Grobben,
Zoon van Barteld Grobben gewoond hebbende in Zeeuwent aan getuigen neet verwand is overleden den Negentienden der maand November achttienhondert en Elf in Zyne woninge No 116 /
Ingevolge deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde getuigen (als kunnende de getuige [#niet] schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Rudolphus (Roelof) Beunink:
31-5-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 31-5-1815 No 96. / In het jaar achtien honderd vijftien den Een en dertigsten Mei zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Barend Schavenberg en Roelof Beunink gebuuren welke ons
hebben verklaard dat op den dertigsten Mei dezes jaars des morgens ten Elf uren in het huis No.
278 is overleden Maria Johanna Judith Hoetink oud Zeven weken dogter van Jacobus Engelbertus en van Joanna Elisabeth Egberts. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 19821999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Beunink:
5-6-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 5-6-1815 No 99. / In het jaar achtien honderd
vijftien den Vyfden Junij zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat gecompareerd Johannes Horstink en Roelof Beunink gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den vierden Junij dezes jaars des middags ten twee uren in het huis No. 565 is
overleden Harmina Trelker oud vijfentagtig Jaren weduwe van Hendrik Riggelink nalatende
niets / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Beunink:
27-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 27-11-1815 No 207 / In het jaar achtien
honderd vijftien den Zeven en twintigsten November zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Johannes Hendricus Ravenshorst en Roelof
Beunink gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den Zes en twintigsten November dezes
jaars des morgens ten Een uren in het huis No. 276 is overleden Johanna Francisca Debora Rudolph, oud drie- & een halve maand dogter van Johan, Francois David, en van Anna, Catarina
Dorothea Meijer. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Buinink:
31-3-1817: Overlijdensregister gemeente Lichtenvoorde, 31-3-1817 No 18 / Heden den Een-enDertigsten der maand Maart eenduizend achthonderd en zeventien, des Nademiddags om Drie
uren, zijn voor ons Willem Jacob Roelvink Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Lichtenvoorde, Provintie Gelderland, verschenen / Roelof Buinink Landbouwer oud Twee-en-Zestig jaren, Zynde niet Verwandt maar gebuur / en Garrit Jan Keusink
Schoenmaker oud Twee-en-Vyftig jaren, Zynde niet Verwandt maar gebuur / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen-en-Twintigsten der
maand Maart des jaars 1817 des Morgens ten Drie uren, in het huis No. 68. binnen deze Gemeente in den ouderdom van Negen-en-Veertig jaren is overleden Jantje Klaasen, Egtgenoote
van Alje Klaasen Verwer Dochter van Klaas Jans, en Tietje Jans geboren te Werfhuizen / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons en
de beide getuigen ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Rudolphus (Rudolf) Buenk:
4-2-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2519):
– Kind: Johanna Hendrika Buenk
– Geboren: 4-2-1865
– Gedoopt: 26-3-1865
– Vader: Rudolf Buenk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 22-4-2009/3-11-2009 tB]
– Rudolphus (Rudolf) Buenk:
9-11-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2696):
– Kind: [Lia>] Lina Wilhelmina Buenk
– Geboren: 9-11-1866
– Gedoopt: 30-12-1866
– Vader: Rudolf Buenk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 26-4-2009/19-10-2009 tB]
– Rudolphus (Rudolf) Beunk:
5-3-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2945):
– Kind: Grada Beunk
– Geboren: 5-3-1869
– Gedoopt: 25-4-1869
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Vrieze // [cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Rudolphus (Rudolf) Beunk:
1-12-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3256):
– Kind: Harmina Beunk
– Geboren: 1-12-1871
– Gedoopt: 28-1-1872
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Theodora Vriese // [cc 3-6-2009/29-8-2009 tB]
– Rudolphus (Rudolf) Beunk:
1-8-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3688):
– Kind: Rudolf Gerhardus Beunk
– Geboren: 1-8-1875
– Gedoopt: 31-10-1875
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 10-6-2009/20-6-2009 tB]
– Rudolphus Gerhardus (Rudolf Gerhardus) Beunk:
1-8-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3688):
– Kind: Rudolf Gerhardus Beunk
– Geboren: 1-8-1875
– Gedoopt: 31-10-1875
– Vader: Rudolf Beunk
– Moeder: Grada Theodora Vrieze // [cc 10-6-2009/20-6-2009 tB]
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– Sophia (Phijke) Buunk:
19-4-1783: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1783 / April 19 / Phijke Buunk. /
van Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Sophia (Fijken) Buink:
7-4-1804: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 194: 1804 / Den 7 April Zijn alhier tot Ledematen aangenomen, / Theodora
Crane, / Fijken Buink / Harmina Costers / Hendrina Luimes, / Hendrik Hommelink, / Derk
Willem Luijmes // [cc 1982-1999 tB]
– Sophia (Fijke) Buenk:
22-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 22-9-1816 [nummer] 81 / Heden den twee
en twintigsten der maand September een duizend achthonderd zestien, des Voordemiddags om
Negen uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Jansen Dagloonder oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Fijke Buenk oud vier en
dertig jaren, op Zaturdag den Een en twintigsten der maand September, des morgens ten Vijf
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Berentjen / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan
Colenbrander Landbouwer, oud vyftig jaren, en van Jan Lammers Metzelaar oud Veertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Sophia (Fijken) Buenk:
1-5-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-5-1824 No 25 / Heden den Eersten der maand
Mei een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half twaalf uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen bij absentie des vaders, Cornelia Weerts vroedvrouw te Doetinchem wonende oud veertig jaren, [#woonachtig onder dit Ambt], dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke [#zijne huisvrouw] Fijken
Buenk huisvrouw van Berend Hilferink, dienende als [√plaatsvervanger bij de nationale militie
/ renvooij goedgekeurd] oud vijf en twintig jaren [√woonachtig onder dit ambt / renvooij goedgekeurd], op vrijdag den dertigsten der maand April 1824, des nademiddags ten negen uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke [hij>] zij verklaard heeft de voornaam te willen geven van
Garretjen / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Evert Kuiperij
landbouwer oud vier en veertig jaren, en van Bernadus Blekkink dagloner oud zes en dertig
jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door [den comparant>] de comparante als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de comparante en
eerste getuige; hebbende de tweede getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven / E Kuijperij / C
Weerts / S Horsting // [cc 12-6-2001/13-3-2002 tB]
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– Sophia (Fyke) Buenk:
7-6-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 33):
– Kind: Berendina Hilferink
– Geboren: 7-6-1832
– Gedoopt: 24-6-1832
– Vader: Barend Hilferink
– Moeder: Fyke Buenk // [cc 3-10-2008/26-7-2010 tB]
– Sophia (Fyken) Buunk:
16-1-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 195):
– Kind: Derk Jan Hilferink
– Geboren: 16-1-1835
– Gedoopt: 15-2-1835
– Vader: Berend Hilferink
– Moeder: Fyken Buunk // [cc 3-10-2008/25-7-2010 tB]
– Sophia (Fyken) Buunk:
10-7-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 298):
– Kind: Berend Hilferink
– Geboren: 10-7-1836
– Gedoopt: 24-7-1836
– Vader: Berend Hilferink
– Moeder: Fyken Buunk // [cc 30-10-2008/25-7-2010 tB]
– Sophia (Fyken) Beunk:
12-3-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 640):
– Kind: Atonina Beunk
– Geboren: 12-3-1841
– Gedoopt: 25-4-1841
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Fyken Beunk // [cc 7-11-2008/8-6-2010 tB]
– Stephanus (Steven) Beuink:
22-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776. / Sept. 22 [<23] / Jan. / [#Bögel. Z.v. Wijl.
Jan Bögel] van Rhoden. [#d.v.] Z.v. Janna van Roden onder Gendringen, / en Catharina Beuink
d.v. Steven Beuink. / onder Dinxperlo. wonend onder Gendringen. / versonden Dinxperlo // [cc
1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Buuink:
5-9-1779: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779. / Sept: 5. / Coenraad Bensel. wed wenr van
wijl: Geertruid Michaelis, uijt Castrup. in de graafschap Mark. gewoont hebbende onder Gendringen. / en Gerritjen Buu[i]nk d.v. Steven Buuink [<Buunk] uijt Dinxperlo. / versonden na.
Dinxperlo // [cc 1982-1999 tB]
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– Stephanus (Steven) Beuink:
27-1-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Jan] 27. / Jannes Beuink. Z.v. Steven Beuink uijt Dinxperlo. / en Eultjen Egging. d.v. Antoni Egging uijt Gendringen / getrouwt
Feb 17 // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Beuink:
11-7-1796: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 17 Julï / 1796 / Steven. / Z.V.
Jannes Beuink en Aaltjen Egging / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Buunk:
31-12-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 88a): Jan Buunk, en
Jantjen Derksen Eheluijden / hare dogter Jenneken / geboren den 31. Dec. / gedoopt den 4. Jan.
1784. / Getuijge was Dersken Buunk // [cc 6-8-1999/7-9-2002 tB]
– Theodora (Theodora) Buunk:
29-9-1840: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / Lyst
der Strafzaken [sc.: voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake van Policie over den Jare] 1840 // [No:] 17 // [Naam en Voornaam der gedaagden:] 1o Kolf of Kolks (te)
Johanna / 2o Gielink Jan / 3o Buunk Theodora // [Woonplaats:] Gendringen // [Aart der Overtreding:] by een harken van Loof en doode houtstukjes // [Aart van het Vonnis:] bij vonnis van
den 29 December de 1o gedaagde in 70 Cents boete / de 2o gedaagden in 30 Cents boete / de 3o
gedaagde in 35 Cents boete en Solidair in de Kosten groot f 2-48 // [cc 17-2-1999/22-11-2001 tB]
– Theodorus (Derk) Bunck:
4-1-1769: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 456 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Derk Bunck
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Wynbergen] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 4. Janv: 1769. // [cc 29-8-2008/21-2-2009 tB]
– Theodorus (Doores) Beunk:
3-4-1788: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1788 / Den 3 Apri[l?] is Doores beunk
overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bunink:
1-11-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / Nov. 1 / Derk Bunink wedwenr van wijl.
Wilhelmina Welmans onder Gendringen, / en Wilhelmina Verholte. d.v. Hartger Verholte onder
Silvold: / getrouwt 22 Nov. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Buenk:
24-12-1791: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1791 / Den 24 Desember is de vrou
van Derk Buenk overleden // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Buuink:
13-1-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Jan] 13. / Derk Buuink wedwenr
[van] wijl: Willemina Verholt uijt Mechelen onder Gendringen, / en Derres Schluss. d. van wijl:
Jacob Schlus uijt Millingen / getrouwt Feb. 3 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Buynk:
18-3-1799: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1799 / den 18 Maart is Derk Buynk
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bunk:
21-8-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-8-1833 No 58 / Heden den Een en twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om half Elf
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Jansen, dagloner oud Zes en vyftig jaren, wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 122 / en Willem Jansen, dagloner oud Een en veertig jaren, wonende te Wynbergen
in deze Gemeente No. 115 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand
Augustus dezes jaars, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 123 te Wynbergen binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Meggeld Gebbink, geboren in het
Weerde onder het Pruisische en woonachtig geweest te Wynbergen voornoemd, dochter van
wylen de Ehelieden Hendrik Gebbink en Elisabeth Eltink, beide in het Weerde voornoemd
overleden, Eigenwerk doende, nalatende haren Eheman Derk Bunk dagloner te Wynbergen
voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den tweeden declarant terwyl de Eerste Declarant verklaard heeft niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Meggelt Gebbink. // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Buunk:
19-6-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2186):
– Kind: Derk Buunk
– Geboren: 19-6-1861
– Gedoopt: 30-6-1861
– Vader: Gerrit Willem Buunk
– Moeder: Elisabeth Lieverdink // [cc 13-3-2009/2-12-2009 tB]
– Theodorus Bernardus (Derk Berent) Buunk:
9-4-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 101): Derk Berent
Buunk, en Geesken Garvelink Eheluijden / haren Soon Arent / geboren den 9. April / gedoopt
den 11. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 20-11-1999/7-9-2002 tB]
– Theodorus Bernardus (Derk Berent) Buunk:
2-2-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 8): / 2-2-1791. / Derk
Berent Buunk, en Geesken Garvelink / hare dogter Teune / geboren den 2. Febr. / gedoopt den
6. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Bernardus (Derk Berent) Buunk:
20-2-1793: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 98): / 20-2-1793. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haren Soon Arent / geboren den 20. Febr. / gedoopt den 24. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Bernardus (Derk Berent) Buunk:
27-1-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 199): / 27-1-1796. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haren Soon Garrit / geboren den 27. Jan. / gedoopt den 31. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Bernardus (Derk Berent) Buunk:
23-9-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 322): / 23-9-1798. /
Derk Berent Buunk, en Geesken Garvelink / haaren Z Hendrik Jan / geb: d 23: Sept. / ged: d:
30 dito / get. de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
4-4-1840: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 841): 4 April [1840] is geboren en gedoopt 26 April / Lammert / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander // [in de
marge (samen met de vorige dopelinge, Johanna Beumer):] Deze twee door Ds Horst. // [cc 4-72009/27-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
19-9-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 865): 19 September [1841] geboren en
den 24 October gedoopt / Lammerdina / Dochter van Derk Jan Buunk [en] Harmina Colenbrander. // [cc 6-7-2009/26-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
5-2-1845: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 908): 1845 / Geboren 5 Februarij en 9
Maart gedoopt / Antje / dochter van Derk Jan Buunk en Harmina Colenbrander // [cc 10-72009/26-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
16-10-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 936): 1846. / Geboren 16 October en
15 November gedoopt / Lammerdina en Garritjen / tweel: dochters van Derk Jan Buunk en
Harmina Colenbrander. // [cc 11-7-2009/26-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
27-7-1848: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 958): Geboren 27 Julij [1848] en 27
Aug: gedoopt / Gradus / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander. // [cc 12-72009/26-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
30-1-1850: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 981): Geboren 30 Januarij [1850] en 10
Maart gedoopt / Gradus / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander. // [cc 23-72009/26-5-2010 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buunk:
3-10-1851: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1011): Geboren 3 October [1851] en 2
November gedoopt / Garret Jan / Zoon van Derk Jan Buunk en Harmina Kolenbrander // [cc
28-7-2009/26-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Buenk:
24-9-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2038):
– Kind: Derk Jan Buenk
– Geboren: 24-9-1859
– Gedoopt: 6-11-1859
– Vader: Gerrit Buenk
– Moeder: Berendina Vrieze // [cc 13-3-2009/18-12-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Kleine Buuink:
11-4-1779: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1779 / April 11. / Derk Willem Kleine Buuink,
Z v. wijl Hendrik Kleine Buuink / van onder Boekholt, / en Willemina Welmans. d.v. wijl. Hendrik Welman uijt Mechelen. / beide onder Gendringen / alhier getrouwt Maij 2. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / – V...:
– Wanderus (Warner) Boeinck:
25-2-1646: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 6, sub “Anno 1645.”): Warner Boeinck [^j.m.] Jan Boeincks Sone van Hengeloe / ende Engele Boevinck j.d. van Zall:
Herman Boevinck / beijde woonachtigh in Hengelo / den 25 Feb. [1646] na drij voorgaende
kercken-geboden in het houwelik bevestigt. // [cc 1982-1999 tB]
– Wessela (Wesselina) Buunk:
29-12-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 996):
– Kind: Wesselina Buunk
– Geboren: 29-12-1845
– Gedoopt: 15-2-1846
– Vader: Jan Willem Buunk
– Moeder: Johanna Veldhorst // [cc 26-11-2008/27-4-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemiena) Buenk:
7-5-1810: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1810 / den 7 Maij is Willemiena
Büenk [of Beünk?] over[le]den // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bunk:
23-3-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 632): 23. Martii [1820] /
Baptizatus [est] Bernardus / f: leg: Joannis Berendsen, et Willeminae Bunk. Conj: / Susc:
Aarnt Elsing, et Grada Bunk. // [cc 31-8-2007/20-3-2008 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Buenk:
24-3-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-3-1820 No. 18 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den vier en twintigsten der maand Maart des namiddags ten drie uren, is voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Johannes Berendsen Landbouwer oud Vijf en twintig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde,
dat Willemina Buenk oud vier en twintig jaren Zijne huisvrouw op Donderdag den drieëntwintigsten der maand Maart des Morgens ten Een uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen
in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Bernardus is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Grades Eppink Landbouwer oud vier en veertig jaren en
van Gradus Hakfoort Dagloner oud een en vijftig jaren woonachtig te Megchelen in dit ambt /
En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en eerste Getuige, hebbende den tweeden daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Buenk:
27-1-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 27-1-1824 No 1 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd vier en twintig, des nademiddags om half
drie uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Grades Buenk landbouwer oud een
en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Enneken Jolink oud acht en dertig jaren, op
maandag den zes en twintigsten der maand Januarij 1824, des voordemiddags ten elf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willemina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Nijenhuis
landbouwer oud zeventig jaren, en van Jacobus Witten landbouwer oud drie en veertig jaren,
beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen / G buenk /
derk neyenhuys / Jk Witten / S Horsting // [cc 12-6-2001/8-3-2002 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Buunk:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4476),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 731:
– Woonplaats: IJsselhunten
– Huisnummer: 531
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: Willemina Buunk
– Geboortedatum: den 3 April 1790
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 21-10-2004/18-5-2005 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Buink:
25-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1830 No 30 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten negen
uren, zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Lensing,
dagloner oud Zes en Dertig jaren, en Jan Berend Kuiper, dagloner oud Acht en Vyftig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vier
en twintigsten der maand februarij een duizend acht honderd dertig, des morgens ten drie uren,
in het huis No. 531 in IJsselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven Jaren is
overleden. [lees: overleden:] Jan Messink, Zonder beroep, geboren en woonachtig in deze gemeente, Zoon van de Ehelieden Gerrit Messink en Willemina Buink, dagloners in deze gemeente woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / nadat de Comparanten
daartoe door ons aangezocht Zynde verklaarden niet te Kunnen Schrijven. / onder goedkeuring
van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Buunk:
10-6-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1242):
– Kind: Everdina Loman
– Geboren: 10-6-1849
– Gedoopt: 12-8-1849
– Vader: Derk Jan Loman
– Moeder: Willemina Buunk // [cc 8-1-2009/25-3-2010 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Beunk:
8-1-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1525):
– Kind: Grada Looman
– Geboren: 8-1-1853
– Gedoopt: 8-2-1853
– Vader: Derk Jan Looman
– Moeder: Wilhelmina Beunk // [cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Buunk:
10-1-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 10-1-1853 No 2. / Heden den tienden January
één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen:
Derk Jan Looman, van beroep metselaar, oud zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te Yzevoorde, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter welke zyne echtgenoote Willemina Buunk, op zaturdag, den achtsten der maand January dezes jaars, des morgens ten elf uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hy verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Grada. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Meijerman, arbeider, oud achtenvyftig
jaren, en van Everd Witten, landbouwer, oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in deze GeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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meente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en tweeden getuige, hebbende de eerste getuige verklaard geen schryven te hebben geleerd. / D J Looman / E Witten / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Beunk:
16-9-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1778):
– Kind: Garrit Jan Looman
– Geboren: 16-9-1856
– Gedoopt: 26-10-1856
– Vader: Derk Jan Looman
– Moeder: Willemina Beunk // [cc 27-2-2009/17-1-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Beunk:
21-2-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2076):
– Kind: Bernard Looman
– Geboren: 21-2-1860
– Gedoopt: 29-4-1860
– Vader: Derk Jan Looman
– Moeder: Willemina Beunk // [cc 13-3-2009/14-12-2009 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Buenk:
16-11-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2810):
– Kind: Johanna Looman
– Geboren: 16-11-1867
– Gedoopt: 29-12-1867
– Vader: Derk Jan Looman
– Moeder: Willemina Buenk // [cc 29-4-2009/12-10-2009 tB]
– Wilhelmus (Willem) Böeinck:
2-11-1648: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 31, sub “Año 1648.”): Jan
Böeinck Willem Böeincks nagelatene Sone van Zelhem. / Ende Roeloff (!) Husinck Stephen
Husincks nagelatene dochter van Hengeloh. / 2 Novemb. 1648. cop. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Beuning:
10-3-1732: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 3813 (lijst van bij particulieren uitbestede wezen met het voor hen betaalde kostgeld, jaargang 1732), AHA-volgnummer 9 (de laatste inschrijving in deze lijst): 2. Kinderen van Willem Beuning de eenen oudt 16. en den aenderen 14. Jaeren van de gereformeerde religie. Wordende gealimenteert bij agniet Plins welke
Haer. Ed. en agtb: ’s Jaerlijxs uijt de provisorie. 31 guld. 4. Str. hebben Toegelegt / 31=4=,, / en
is geexpireert 10 Maert 1732. // [cc 24-3-2001/25-10-2001 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Buenk:
6-3-1785: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 272 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Willem Buenk
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/sector: Zeddam
– Geboortedatum: 6. Mars 1785. // [cc 29-8-2008/19-12-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Buenk:
16-12-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-12-1820 No. 49 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Zestienden der maand December des namiddags ten drie uren, is voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Peeter Buenk
dagloner oud veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna Klauwer oud dertig jaren Zijne huisvrouw op donderdag den veertienden der maand December des
morgens ten agt uren, ten huize van hem Comparant te Groot Azewijn in dit Ambt is bevallen
van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Willem is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jacob Overbeek dagloner oud Twee-en-Zeventig jaren en van Jan Wilting Dagloner
oud drie-en-dertig jaren woonachtig in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze
acte geteekend. / met den Comparant hebbende de getuigen daartoe aangezogt verklaard niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Boeninck:
19-3-1692: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 35: 1692 / Den 19 Mert. /
Freek Kempermans een Kint laeten Doopen gen. Steuen / getuijegen. / Jan Kemperman. / Wolter Boeninck. / Gesken Bijeuinck // [cc 21-4-2001/5-11-2001 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 28 juli 2010 )

A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)
Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing e.d.) (G)
Baars (ook Baers e.d.) (G)
Barink (ook Baarink e.d.) (G)
Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.) (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
Bongers (ook Bongards e.d.) (G)
Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.) (G)
Bulten (ook Bolten e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.) (G)
Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
Doetinchem (De Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.) (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
Druten (ook van Druten e.d.) (G)
Duenk (ook Deunk e.d.) (G)
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Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.) (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
Hamer (ook Hamers e.d.) (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.) (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.) (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.) (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
Kruisberg te Doetinchem (G)
Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
Loo (ook Looyen e.d.) (G)
Looman (ook Lomans e.d.) (G)
Loor (ook Lohr e.d.) (G)
Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
Maandag (familiedossier) (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
Mentjot (familiedossier) (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)
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Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.) (G)
Nakken (ook Nacken e.d.) (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.) (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
Poelman (ook Polman e.d.) (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.) (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.) (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
Schut (ook Schutte e.d.) (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.) (G)
Steverink (ook Stovering e.d.) (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.) (G)
Temmink (ook Temming e.d.) (G)
Terink (ook Teering e.d.) (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
Vels (ook Fels e.d.) (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
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Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.) (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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