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BANNINK
(ook

BANNINCK, BANNING, BANNINGH, KLEIN BANNINK,
BENINK, BENNIK, BENNIKS, BENNINCK,
BENNING, BENNINGS, BENNINK e.d.)

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een willekeurig aangelegde verzameling afschriften van allerlei aard. De gegevens
zijn op elke naam alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van standaardnamen
en worden voortdurend met nieuwe teksten aangevuld. Deze transcripties zijn zeer geschikt
voor genealogisch onderzoek.
Deze eerste editie van de collectie Bannink is nr. 145 in deze reeks. De volgorde van de
afzonderlijke inschrijvingen in de originele bron is aangegeven door middel van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde dossiers is aan het
eind van dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties.
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– A... (alfabetisch-chronologisch op standaardnamen):
– Aleida (Aeltien) N.N. ~ Banninck:
?-6-1666: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6-1666, onder het opschrift:
“Anno 1666 / Op het PinxterFeest sijn aengekomen.”] / [nummer:] 354. Jan Banninck / 355.
Aeltien sijn huijsvrou. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Eultje) Bennings:
1-7-1775: RBS 760 (doop/trouwboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1775. / 1 julii / Coram me
testibusque J haefkensceit et M Eijsing matrimonium Contraxerunt Joannes Teboekhorst et Eultje Bennings. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleijda) Benning:
28-4-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 171): 28. Apri[lis] [1813.] / Baptizata est
Catharina / filia legitima Jo~is Henrici Winands et Agnetis Mulder Conj: / Susceperunt Peter
Mulder, et Aleijda Benning. // [cc 23-3-2007/11-9-2008 tB]
– Aleida (Alijda) Benning:
21-11-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 482): 21. Nov: [1817.] / Baptizata est Berndina / filia legitima
Theodori Reijers, et Joannae te Boekhorst Conj: / Suscepêre Theodorus Reijers, et Alijdae Benning. // [cc 29-8-2007/10-5-2008 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2682),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 389:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 303
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Aaltjen Bennink
– Geboortedatum: den 8 Febr. 1772
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5 6 7 [achter een accolade:] uit de gemeente vertrokken in 1825 November naar Anholt / 4 Catharina vertrokken Mei 1828. naar Anholt
[cc 5-8-2004/18-12-2004 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1807 geboren (AHA-volgnr. 2925),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 442:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [335>] 336
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 9)
– Naam: Aaltjen Bennink
– Geboortedatum: [datum niet ingevuld] 1807
– Godsdienst: [gereformeerd?]
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No [#10, 11 en 12] – 6, 7 & 8 Vertrokken Mei 1828 naar Wisch / N o
10, 11, 12 & 13 vertrokk~ Mei 1829 naar Wisch
[cc 12-8-2004/3-2-2005 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 23-8-1799 geboren (AHA-volgnr. 3226),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 484:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 376
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: [#Aaltjen Bannink]
– Geboortedatum: den 23 August 1799
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 19-8-2004/28-2-2005 tB]
– Aleida (Aleida) Banning:
28-12-1829: Overlijdensregister gemeente Gendringen (Gendrings afschrift), 28-12-1829 No 86
/ Heden den achtentwintigsten der maand December eenduizend achthonderd negenentwintig
des voormiddags ten tien uren, Zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester
en ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provintie Gelderland verschenen Johannes Kaal bakker oud negenentwintig Jaren en Hendrik Schadron dagloner oud
vijfenveertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op
heden maandag den achtentwintigsten der maand december eenduizend achthonderd negenentwintig des morgens ten zes uren in het huis N o 101 in Gendringen binnen deze Gemeente in
den ouderdom van vier en tachtig Jaren is overleden Jan te Boekhorst Zonder beroep geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van Aleida Banning Zoon van wijlen de
Ehelieden Derk te Boekhorst en Hendrina Vogel / 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 den eerstgenoemden Comparant, verklarende den laatstgenoemden door ons aangezocht
Zijnde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Aleida (Aleida) Benning:
12-1-1838: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 12 / [ged.:] February 11 / 1838 /
Aleida / D V Derk Willem benning en Altjen Neiman / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bannink:
18-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1978):
– Kind: Gerrit Anneveldt
– Geboren: 18-2-1859
– Gedoopt: 27-3-1859
– Vader: Lambertus Anneveldt
– Moeder: Aaltjen Bannink
[cc 4-3-2009/29-12-2009 tB]
– Aleida (Aleida) Bennink:
24-5-1921: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 24 Mei / 1921. / Gerrit Hendrik Ramaker en
Aleida Bennink // [cc 1982-1999 tB]
– Andreas (Dries) Bennink:
3-6-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 3-6-1815 No 98. / In het jaar achtien honderd
vijftien den derden Junij zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat gecompareerd Dries Bennink en Christiaan Zandbergen gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den derden Junij dezes jaars des morgens ten agt uren in het huis No. 709 is overleden Engbert Meijer oud drie Maand Zoon van Jan Fredrik Meijer en Johanna Harmsen / 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]
– Antonius (Teunis) Arentsen [Arends] ~ Bannink:
25-12-1682: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1682, onder het opschrift: “Op Kersmis aengekomen”] / Teunis Arentsen op Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antoon) Banning:
30-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 30-1-1838 No 10. / Heden den Dertigsten der
maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Landbouwer, oud Negen en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 96, en Theodorus Bouwman,
daglooner, oud Acht en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 105. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des
namiddags ten Vier uren, in het huis No. 104. te Vethuizen binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Vijf maanden is overleden Hendrikus Banning, geboren en woonachtig geweest
te Vethuizen voornoemd, Zoon van Antoon Banning, Landbouwer, en Theodora Nijland, Ehelieden, te Vethuizen 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 den eersten declarant,
terwijl de tweede verklaart heeft niet te Kunnen Schrijven. / H Braam / E:V:Grotenhuis // [cc
1982-1999 tB]
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– Antonius (Antoon) Banning:
26-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1838 No 27. / Heden den Zes en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren
zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Christoffel Dijker, Landbouwer,
oud vijf en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 109. en Antoon Banning, Landbouwer, oud Acht en dertig jaren, wonende te Vethuizen in deze Gemeente No. 104.
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Maart dezes jaars, des
Nachts ten Een uren, in het huis No. 107. te Vethuizen binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van drie en twintig Jaren is overleden Bernardus Hongerkamp, Boerenwerkdoende, geboren en
woonachtig geweest te Vethuizen voornoemd, ongehuwde Zoon van Jan Hendrik Hongerkamp,
Eigenwerkdoende, en Johanna Limbeek, Ehelieden te Vethuizen voornoemd wonende. / 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, terwijl de tweede verklaard heeft niet te Kunnen
Schrijven. / C Dijker / E:V:Grotenhuis // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (?) (Tonny) Banning:
29-9-1996 (rouwadvertentie): [kruisteken] / “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel
hebben hun tijd.” Pred. 3.1 / Temidden van haar dierbaren is op zondagavond 29 september
1996 overleden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve mama en oma Marietje Banning-Loeters
in de leeftijd van 72 jaar. / Didam: Jan Banning / Venray: Tonny Banning [en] Mariken [en]
Joris / Utrecht: Marga Banning / Arnhem: Hans Banning [en] Marjan Buiting [en] Jan [en] Eva /
Duiven: Ceciel Banning [en] Harrie Lenting [en] Joost [en] Janine [en] Steef / Zonnebloemstraat 10, 6942 WX Didam / De avondwake zal worden gehouden op woensdag 2 oktober om
19.00 uur in de parochiekerk Maria O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Didam. Hierna is er
gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de aula aan de Deken Reuvekamplaan aldaar. /
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 oktober om 15.00 uur in genoemde kerk, waarna
de begrafenis volgt op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkwijkweg te Didam. / Samenkomst voor de uitvaartplechtigheid in de kerk. / Gelegenheid tot condoleren in zalencentrum
“Het Zwijnshoofd”, Lieve Vrouweplein 4 te Didam, na afloop van de begrafenis. // [cc 19821999 tB]
– Arentsen [Arends] ~ Bannink:
25-12-1682: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1682, onder het opschrift: “Op Kersmis aengekomen”] / Teunis Arentsen op Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Arendjen) Bennings:
11-6-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Jun 11 / Johannes te Boekhorst. Z v.
wijl. Hendrik Te Boekhorst uijt Mechelen, / en Arendjen Bennings. d.v. Wessel Benning uijt
Anhold [<Anhald] nu wonend onder [<in] Gendringen. / [alhier getrouwd] Jul 9 [<2] // [cc
1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arent) Banninck:
?-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:] 90. Arent Banninck / 91.
ende sijn huijs-vrouw. / [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]
– Arnoldus (Arent) Banninck:
16-1-1655: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 109, sub “Anno 1655.”):
Arent Banninck wewunaer van Toenisken Vale. van Hengelo / ende Griete Hesselincks van
Geesteren. / [getrouwd:] [#”Anno 1655. 14 Ap”?] den 16 Jan: [1655] // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) Banninck:
1658: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 157, sub “Anno 1658.”): Henrick
Hermsen Henrick Hermsens Sone van Holten / ende Maria Arents Arent Janssens Banninck
Dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) ~ Bannink:
25-12-1682: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1682, onder het opschrift: “Op Kersmis aengekomen”] / Teunis Arentsen op Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) Bannink:
?-4-1701: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1701, onder het opschrift:
“Op Paeschen. 1701.”] / [nummer:] 129. Arent Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banninck:
30-10-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 / 30. octob: / Baptizati sunt
Joannes et Henerina Gemini / Parentes Wilhm feuck et Maria Boess / Patrini 1mi [uitgeveegd:
prolis] Arnoldus Banninck et Jantje Janssen / Patrini 2dâ prolis Henrick Brouwr et Berntje
Welsinck // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banning:
12-6-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 12 Junii. / Baptizata est
Joanna / Parentes henricus welman et Aleijda pael. / Patrini arnoldus banning et Elijsabeth
ratelbants. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banning:
24-1-1745: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1745. / den 24 Jan. / Arnoldus Banning.
Zoon van wijlen Derck Banning uijt Meggelen. / en Aleida Bloemers. Dogter van Jan Bloemers
uijt Millingen. / dese zijn alhier gecopuleert den 7. Febr. 1745 // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arnoldus) Banningh:
21-10-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 21 10ber / Baptizata est
Dorothea / Parentes arnoldus banningh et Aleijda bloemers / patrini henricus welp et margaritha hackvoorts gerarda bloemers assistens // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banning:
5-11-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. 5 novembris / Baptizata est
gerarda / Parentes arnoldus banning et Aleijda bloemers / Patrini Theodorus Tuss, [#et]
gerarda banninghs et Joanna bloemers. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banning:
18-1-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / die decimâ octavâ Jan: /
Baptizatus est Henricus / parentes arnoldus banning et Aleijda bloemers / patrini Joannes banning Theodorus hubers assistens et Christina neijenhuijs / [in margine: “datum 19. Junij 1804”
(of: 1824?)] // [cc 1982- 1999 tB]
– Arnoldus (2x) (Arnoldus/Arnoldus) Banninck:
23-8-1756: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1756. / 23. august: / Baptizatus est
Theodorus / Parentes Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers; / Patrini Gisbertus van Latum et
Derske Gosling. / eodem die [= 23. august:] / Baptizata est Joanna / Parentes ut Supra [= Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers]; / Patrini Hendrik te Boekhorst et Helena Berndsen. // [cc
1982- 1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Banninck:
27-8-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 27. Aug: / Derck Jan Idinck
weduwenaer van wijlen Mechelt de Witt uijt Our onder Gendringen. / en Eeultjen Bloemers,
weduwe van wijlen Arnoldus Banninck uijt Mechelen onder Gendringen. / dese zijn den 17
Sep: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bannink:
1-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: Sept 1. / Gerrit Beekman, Z.v. Jan
Beekman / en Hendrina Banninks. d.v. wijl. Arnoldus Bannink, / beide onder Gendringen. /
getr: Sept. 15. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bennink:
3-6-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-6-1816 No 31 / Heden den Derden der
maand Junij 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 Roelof Harmen Jan Bennink Landbouwer oud Negen en
Veertig jaren, en Arnoldus Bennink Koopman oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente in het dorp Zelhem woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeden der
[#ma] [nogmaals (voorgedrukt):] der maand Junij dezes jaars achttienhonderd en zestien, des
Nademiddags ten vyf uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van acht en twintig jaren is
overleden Hendrik Grutterink Koopmans bediende, laastelyk zyn verblyf gehouden hebbende
ten Huyze van zyn vader Gerrit Grutterink Herbergier in het dorp Zelhem anders woonachtig
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geweest te Lochem / 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 de Comparanten met ons is getekend / R:H:J: Bennink / A. Bennink / Hem Becking // [cc 23-9-2002/25-8-2003 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bennink:
28-6-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 28-6-1816 No 34 / Heden den acht en twintigsten der maand Juny achttien honderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Arnoldus Bennink Koopman in Kruydeniers waren oud
een en veertig jaren, en Evert Roenhorst dagloner oud vyf en vyftig Jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, beide in deze Gemeente in het Dorp Zelhem woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op [#den] heden den acht en twintigs[ten] der maand Juny dezes jaars achttienhonderd en zestien, des morgens ten drie uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van
twee en twintig jaren is overleden Janna Janssen Ehevrouw van Gart Schreur in het Dorp Zelhem 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 de Comparanten met ons is getekend / A Bennink / E: Roenhorst /
Hem Becking // [cc 23-9- 2002/25-8-2003 tB]
– Arnoldus (Arend) Bannink:
3-12-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 3-12-1849 [nummer] 68 / Voor ons Berend
Luymes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie
Gelderland, zijn op heden den derden der maand December des jaars achttien honderd negen en
veertig, verschenen Arend Bannink van beroep Wever oud drie en veertig jaren en Arend Jan
Mensink van beroep Landbouwer oud Vyfendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig –
door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wijk N no 19 te Gelselaar binnen deze Gemeente, op Zaturdag den eersten der maand December des jaars achttien honderd negen en veertig, des nademiddags ten Een uren is overleden Willem Nijmeijer in leven Arbeider oud eenenzestig jaren geboren en woonachtig in deze Gemeente, weduwenaar van Harmina Schrotmans
alhier overleden en Zoon van wylen de Echtgenoten Jan Nymeyer en van Geertrud Berendsen –
Zynde geen bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door
ons geteekend met de beide aangevers. / A Bannink / A Jan Mensink / Luymes // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Klein Bennink:
12-2-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 12-2-1849 [nummer] 11 / Voor ons Berend
Luymes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie
Gelderland, zijn op heden den twaalfden der maand February des jaars achttien honderd negen
en veertig, verschenen Arend Jan Riethorst van beroep Arbeider oud drieenvyftig jaren, en
Arend Jan ten Broeke de Weerd Landbouwer oud tweeenvyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig – door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk N no 10 te Gelselaar binnen deze Gemeente, op maandag den twaalfden der maand February des jaars achttien honderd
negen en veertig, des morgens ten Vier uren is overleden: Arend Jan Klein Bennink oud ruim
drie jaren geboren en woonachtig in deze Gemeente Zoon van Jan Willem Klein Bennink StrooDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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dekker en van Janna Boskamp beide in deze Gemeente wonende en geen bloed of aanverwant
van de aangevers / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend met den tweeden
aangever terwyl den eersten uit hoofde van ongeletterdheid niet Kan teekenen / A j ten Broeke
de Weerd / Luijmes // [cc 11-1-2001/2-10-2001 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Bennink:
10-7-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-7-1882 No. 96 / Heden den tienden der
maand July achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Arend Jan Bennink van beroep landbouwer oud drie en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruid Vossers, zijne huisvrouw zonder beroep op zaterdag den achtsten der maand Julij achttien honderd twee en tachtig, des
nachts ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No 135 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Johan Hermanus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Hendrikus Derksen van beroep kleermaker oud acht en veertig jaren, en Johan
Fredrik Wisman van beroep schoenmaker oud 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Bennink:
4-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-1-1886 No. 4. / Heden den vierden der
maand January achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Derksen van beroep kleermaker oud een en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Bernardina, Clementina, Krabbe, zijne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den tweeden der maand January achttien honderd zes en
tachtig, des morgens ten zeven uren, ten huize van hem comparant in Bredenbroek Wijk C N o.
134 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Leo, Wilhelmus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Arend Jan Bennink van beroep landbouwer oud acht en dertig jaren, en Thomas, Hermanus Evers van beroep gemeentebode 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]
– Bannink ~ Velswyk:
3-6-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-6-1816 No 30 / Heden den derden der maand
Junij achttien honderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Herman Becking
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Marten Zemmelink op Bannink oud acht en vyftig jaren, en Hendk Willem
Eenink Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, na buuren doch geen bloed verwanten beide in
deze Gemeente in de Buurschap Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den tweeden der maand Junij [nogmaals (voorgedrukt):] der maand Juny dezes jaars achttienDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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honderd en zestien, des voormiddags ten Elf Uuren [nogmaals (voorgedrukt):] uren, binnen
deze Gemeente in den ouderdom van Zeventig Jaren jaren is overleden Maria Massink weduwe
van Derk Waarlo ook in deze gemeente in de gemelde Buurschap by haar Zoon Jan Massink
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 tweeden getuyge met ons is getekend Kunnende den eersten niet Schryven / Hendrik Willem Enink / Hem Becking // [cc 23-9-2002/25-8-2003 tB]
– Berendina (Berntjen) Bannink:
29-9-1696: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1696, onder het opschrift:
“Anno 1696. In September. of op Michilij.”] / [nummer:] 17. [#Beerdinen?] [^Berntjen] Bannink vrou van Hendrik Onstenk. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Bennink:
16-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 39): 16. Sept: [1811] / Baptizata est
Aleijda / filia legitima Wilhelmi Franken, et Berndinae Bennink Conj: / Susc: Joannes Franken, et Maria Bennink. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Berendina (Berndina) Benning:
22-4-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 589): 22. Apr: [1819] / Baptizatus est Joannes / f: leg: Jo~is
Theodori Krieger, et Berndinae Benning Conj: / Susc: Bernt Benning, et Jacomina Gevink. //
[cc 31-8-2007/28-3-2008 tB]
– Berendina (Bernardina) Benning:
26-3-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 664): [1821.] / 26. Martii /
Baptizatus est Jo~es Wilhelmus / f: leg: Jo~is Theodori Krieger, et Bernardinae Benning Conj:
/ Susc: Theodorus Henricus Krieger, et Henrica Koning. // [cc 14-9-2007/8-3-2008 tB]
– Berendina (Berdina) Beuning (sc. Benning?):
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 (Bernardina) Bennink:
28-2-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 956): [sub «Anno Domini
1825 baptizati sunt»] 28 Feb: / Aleidis / F:l: Joannis Theodori Krieger et Bernardinae Bennink
P[ar]: / Joannis Bennink et Aleida [Rabelink>] Rabeling Susc: // [cc 31-10-2007/3-1-2008 tB]
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– Berendina (Berndiena) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-12-1795 geboren (AHA-volgnr. 2815),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 406:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 320
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Berndiena Bennink
– Geboortedatum: den 31 Decemb 1795
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
– Berendina (Berendina) Bennink:
7-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1875 No. 1. / Heden den Zevenden der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhardus Brus van beroep Landbouwer oud vyf en dertig jaren, en
Johannes Hendrikus Snelting van beroep Landbouwer oud vijf en vijftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk C
No. 62 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren
en acht maanden Johannes Krieger, Kleermaker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Jan Theodorus Krieger, en Berendina Bennink / 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. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus (Berent) Bannijnck:
?-4-1690: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1690, onder het opschrift:
“Op Paaschen Ao 1690.”] / Berent Bannijnck. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Banning:
2-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 2 meert. / Baptizatus est
Bernardus / Parentes gerardus banning et Elsken aerntzen / Patrini henricus hövel et helena
banninghs // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Bannink:
?-4-1747: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 628): [(pasen?) 1747,
onder het opschrift: “1747:”] / Berend Bannink // [cc 1982- 1999 tB]
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– Bernardus (Bernadus) Bennink:
15-5-1765: Bernadus Bennink, akkerman, geb. 15-5-1765 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 441 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Banning:
10-11-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. Nov. den 10. / Bernardus Banning Z: v.
wyl. Gradus Banning uyt Our. / en Jacomina Lovings dogter van Jan Loving onder Silwold. wonend onder Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Banning:
2-2-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 den 2 februwari is bernadus
banning overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Banning:
28-1-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / [sc.: Jan] 28 / Derk Jan. Grevink, Z.v.
Jannes Grevink / en Jacomina Lovink. wedw~e van wijl Bernardus Banning onder Gendringen. / getrouwt. [sc.: Feb] 11 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bannink:
28-12-1776: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 113r, rechterkolom): / 1776 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 28 decemb:”] / Bernardus Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bennink:
5-5-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / Maij. 5 / Bernardus Bennink. Z.v. Hermen Bennink onder Gendringen / en Henderica Könnink. d.v. Gerrit Jan Könnink uijt het Anholdse / getrouwt Maij 26 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berent) Bannink:
12-5-1799: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 348): / 12-5-1799. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / haren Z Berent / geb: d. 12 Maij / ged: d: 13 dito / get
de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernt) Benning:
22-4-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 589): 22. Apr: [1819] / Baptizatus est Joannes / f: leg: Jo~is
Theodori Krieger, et Berndinae Benning Conj: / Susc: Bernt Benning, et Jacomina Gevink. //
[cc 31-8-2007/28-3-2008 tB]
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– Bernardus (Bern) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 10-5-1767 geboren (AHA-volgnr. 2641),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Bern Bennink
– Geboortedatum: den 10 mei 1767
– Godsdienst: R C
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 25-4-1800 geboren (AHA-volgnr. 3690),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 571:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 426
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 6)
– Naam: Bernadus Bannink
– Geboortedatum: den 25 April 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Theodora Bouwman vertrokk~ Mei 1827 naar Wisch / 6 B: Bannink vert 1827 Decemb naar Sillevolde / 8 & 9. [#& 10] vertrokken Maart 1828. / 10 is [#gebleven] vertr naar het Bredenbroek / 11. Oosterholt H: vert naar Uenk Aug 1829
[cc 2-9-2004/28-3-2005 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bennink:
6-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1836 No 2. / Heden den Zesden der
maand Januarij een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Wellink landbouwer
oud vyf en vyftig jaren, en Johannes Verholt, dagloner oud Zestig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den vyfden der maand January een
duizend acht honderd zes en dertig des avonds ten negen uren, in het huis No. 298 [<398] in
Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van negen en zestig is overleden Bernardus
Bennink, landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, [#ehevrouw] [√de
doorhaling van het woord ehevrouw goedgekeurd] eheman van Hendrika Konnink, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Harmen Bennink en Maria
Langena / 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Bennink:
18-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1879 No. 7. / Heden den Achttienden der maand January achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Antoon Krieger van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig
jaren, en Johannes Theodorus Belterman van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand January achttien honderd negen en zeventig, des middags ten vier uren, in
het huis Wijk C No. 60 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier
en vyftig Jaren en Vyf maanden Johanna Geertruid Bennink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Aalten, en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Joannes Henricus
Snelting, Landbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Bernardus Bennink en Johanna Willemina Tammel. / 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. / A Krieger / J.T. Belterman / VDLaar. // [cc 3011-2000/20-6-2002 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bannink:
28-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-11-1904 No. 250 / Heden den achtentwintigsten November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar
ter Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Bannink oud zevenendertig jaren, van beroep fabriekarbeider
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Antonetta Maria Rensen, zonder beroep op den zevenentwintigsten November dezes jaars, des [#zevenentwintig] [√morgens
/ Renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd.] ten acht ure, ten huize van hem aangever
te Pol nummer zevenenzestig a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrikus Wilhelmus / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Smeenk, oud tweeenzeventig
jaren, van beroep winkelier en Theodorus Hendrikus Hafkenscheid oud zevenenveertig jaren,
van beroep fabriekarbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend
met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Besselink [Besselink] ~ Bannink Kot:
3-2-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-2-1816 No 6 / Heden den derden der maand
February achttien honderd en zestien, des nademiddags om twee uren, zijn voor ons Herman
Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Marten Zemmelink op Bannink Landbouwer oud acht en vyftig
jaren, en Evert Jan Beeftink Boere Knecht oud Zes en twintig jaren, beide in deze Gemeente
Buurschap Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heden den derden der maand February dezes jaars achttienhonderd en zestien, des Morgens ten drie uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Hendrik Willem
Besselink Klompenmaker woonende op den Bannink Kot in de gemelde Buurschap [#woonachtig geweest] Velswyk Zynde ongetrouwd / 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 Tweden getuyge met ons is getekend alzoo den
eersten niet kan schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Caecilia (?) (Ceciel) Banning:
29-9-1996 (rouwadvertentie): [kruisteken] / “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel
hebben hun tijd.” Pred. 3.1 / Temidden van haar dierbaren is op zondagavond 29 september
1996 overleden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve mama en oma Marietje Banning-Loeters
in de leeftijd van 72 jaar. / Didam: Jan Banning / Venray: Tonny Banning [en] Mariken [en] Joris / Utrecht: Marga Banning / Arnhem: Hans Banning [en] Marjan Buiting [en] Jan [en] Eva /
Duiven: Ceciel Banning [en] Harrie Lenting [en] Joost [en] Janine [en] Steef / Zonnebloemstraat 10, 6942 WX Didam // De avondwake zal worden gehouden op woensdag 2 oktober om
19.00 uur in de parochiekerk Maria O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Didam. Hierna is er
gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de aula aan de Deken Reuvekamplaan aldaar. /
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 oktober om 15.00 uur in genoemde kerk, waarna
de begrafenis volgt op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkwijkweg te Didam. / Samenkomst voor de uitvaartplechtigheid in de kerk. / Gelegenheid tot condoleren in zalencentrum
“Het Zwijnshoofd”, Lieve Vrouweplein 4 te Didam, na afloop van de begrafenis. // [cc 19821999 tB]
– Carolus (Carel) Bannink:
13-7-1787: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 237): Derk Langwarden, en Mechtelt Bannink Eheluijden / haren Soon Hendrik Jan / geboren den 13. Julij / gedoopt
den 15. dito / Getuijge was Carel Bannink // [cc 15-4-2000/29-8-2002 tB]
– Casparus (Casparis) Banning:
13-10-1711: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 13-10- 1711 / Baptizatus est gerhardus / filius Casparis banning et Mechtildis Lamers. / Susceptores Lambertus
Baars et Margaretha Alers. // [cc 1982-1999 tB]
– Casparus (Casparis) Banning:
10-2-1715: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 10-2- 1715 / Baptizata est Hildegundis / filia Casparis banning et Mechtildis Lamers. / Susceptores Andreas [te
niet?] et Hildegundis Banning. // [cc 1982-1999 tB]
– Casparus (Jasper) Banningh:
13-1-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus 1745. / 13 Januarii / Baptizatus est Jasper / parentes gerardus Banningh et Elske aerntzen / patrini wilhelmus alders et
bernardina Smeincks // [cc 1982-1999 tB]
– Casparus (IJaesper) Bannijnck:
21-5-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 21 maey is ijaesper bannijnck over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Trijne) Banninks:
?-4-1712: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1712, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1712”] / [nummer:] 340. Trijne Banninks. / D. 20 Aug. attestatie op Deventer
uytgegeven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Trijntjen) Banninks:
29-9-1723: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1723, onder het opschrift:
“Op Michili 1723.”] / [nummer:] 648. Trijntjen Banninks is met attestatie van Deventer overgekomen. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina Elisabeth (Catharina Elisabeth) Bening:
2-8-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Aug 2. / Johannes Stevering Z v. Hendrik
Stevering uijt Ulft. / en Catharina Elisabeth. Bening, dogter van Philip Bening uijt Aanholt. /
alhier getrouwt 16 // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina Elisabeth (Catharina) Bening:
18-7-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773 / [sc.: Jul.] 18. / Jannes Stevering wedwenr~ van wijl. Catharina Bening van Ulft. / en Anna Geersina Nienhuis. dogter van Jacob Nienhuis. uijt Bredenbroek onder Dinxperlo. / alhier getrouwt 8 Aug // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Stijntien) Ban.:
?-4-1667: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1667, onder het opschrift:
“Año 1667. / Op het PaeschFeest.”] / [nummer:] 371. Stijntien huijsv. van Henrick Ban. // [cc
1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Bannink:
23-2-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 23-2-1849 [nummer] 15 / Voor ons Berend
Luijmes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie
Gelderland, zijn op heden den drieentwintigsten der maand February des jaars achttien honderd
negen en veertig, verschenen Mannes Krebbers van beroep Arbeider oud drieenveertig jaren en
Arend Brunshorst van beroep Landbouwer oud Zevenendertig jaren beide in deze Gemeente
woonachtig – door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk O No 60 te Gelselaar binnen deze Gemeente, op donderdag den tweeentwintigsten der maand February des jaars achttien
honderd negen en veertig, des morgens ten Zeven uren is bevallen van een mannelyk Kind:
Christina Bannink Echtgenoot van Willem Welmers van beroep Wever alhier woonachtig –
welk Kind levenloos is aangegeven, bestaande hetzelve de Comparanten in geene bloed of aanverwantschap / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend met den tweeden
aangever, terwyl den eersten wegens ongeletterdheid niet Kan teekenen / A: Brunshorst / Luijmes // [cc 11-1-2001/3-10-2001 tB]
– Conradus (Coenradus) Benninck:
1-6-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / dito. [= den 1 Junij.] / Coenradus
Benninck Zoon van wijlen Jan Benninck uijt Dinxperlo / en Jantje Heijmans, Dogter van Jannes Heijman uijt Mechelen onder Gendringen. / dese zijn den 29 Junij hier gecopuleert. // [cc
1982-1999 tB]
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– Conradus (Coenraed) Benninck:
18-4-1756: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1756. / den 18. April. / Jan. / De
Vader Coenraed Benninck, / De Moeder Jantje Heijmans, / De Vader getuijge alleen. // [cc
1982-1999 tB]
– Derk: zie sub Theodorus
– Derkske, Dorothea: zie sub Theodora
– Elisabeth (Elske) Banninck:
16-3-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 16 martii / Baptizata est
Hermana / parentes Henricus tenholder et Elske banninck / patrini henricus ten holder et Henrica hartheuvel. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elske) Bannings:
24-4-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 24 aprilis / Baptizatus est
Henricus / parentes Joannes Ten holder et hendrina haekshorst / patrini gerardus Ten holder et
Elske bannings // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elske) Bannincks:
15-9-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 15 September / Baptizata
est gerarda / Parentes Henricus alders et gertrudis boshuysen [<boeshuysen] / patrini Jan Schmit
et elske bannincks. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elske) Banningh:
30-9-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 30 september / Baptizatus
est Everhardus / parentes henricus Ten holder et elske banningh / patrini henricus alders et Eva
frijselder. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Banninghs:
18-8-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 18 august: / Baptizatus est
Joannes / Parentes Joannes overgoor et henrica alders / Patrini henricus alders et Elsken banninghs // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elske) Banninghs:
7-11-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 7 november / Baptizatus est
Joannes henricus / Parentes henricus Ten holder et elske banninghs / Patrini henricus alders et
wilhelmina Kops // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Benninck:
26-11-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / 26 Nov: / bap: Johanna /
Filia Joîs Verholdt ê Angelae Len[ts?]en [lees: Lenzen], / levantibus Hartjen Verholdten, et Elisabetha’ Benninck. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 18

– Elisabeth (Elsken) Bannink:
7-9-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 7-9-1816 [nummer] 30. / Heden den Zevenden der maand September eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om elf uren,
zijn voor ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Roelof Tekkelenborg Tapper
oud drie en Veertig jaren, SchoonZoon des overledenen – en Derk Sprokkelhorst Landbouwer
oud Vyftig jaren deszelfs nabuur beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand September des jaars 1816, des voormiddags ten tien
uren, in het huis N o. 7 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zeventig jaren is
overleden Geert Ebbekink Tapper Zoon van wijlen Hendrik Ebbekink en wijlen Elsken Bannink, weduwnaar van wijlen Garritjen ten Broeke / 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 nevens de Comparanten ten dage en Jare voornoemd. / F W Lambergh / R Tekelenborg / D Sprokkelhorst // [cc
1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Bannink:
14-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 14-5-1823 No 28 / Heden den Veertienden der
maand Mei 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 Jan Willem Heijink wever oud zes en veertig
jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eene dochter welke zijne huisvrouw Elizabeth Bannink oud twee en veertig jaren, op woensdag den veertienden der maand Mei 1823, des voordemiddags ten half twee 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 Johannes Dehne gegageerd
soldaat oud vier en zestig jaren, en van Reint Lammers wever oud zeven 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 / Janwillem Heyenk / J:
Dehne / Reynt Lammers / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Engelberta (Engele) Bannink:
12-7-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 12-7-1816 No 14 / Heden den twaalfden der
maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om vijf U’uren [nogmaals
(voorgedrukt):] uren, zijn voor ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Jan
Derksen Schoemaker van beroep oud drie en vijftig jaren, en Jurrien Schothorst, Voerman oud
vijf en dertig jaren beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den twaalfden der maand Julij des jaars 1816 des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 46
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en veertig jaren is overleden Jan Peter Urbaan, Zoon van wijlen Jan Diedrich Urbaan en Engele Bannink / 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 / P:J:H:
Velsen / G:J: Dercksen / J: Schothorst // [cc 1982- 1999 tB]
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– Engelbertus (Engel) Benninks:
21-4-1777: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1777 / April 21. / Engel Benninks. /
[versonden na] Lobith 12 Feb 1788. // [cc 1982-1999 tB]
– Esselina (Essele) N.N. [Bannink?]:
?-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:] 66. Derck op Banninck
Kerckmr~ / 67. Essele sijn huys-v. / [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]
– Esselina (Esselina) Banninks:
16-4-1767: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 101v, linkerkolom): / 1767. /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 15 April”] / [na: “den 16 aangenomen”] / Esselina Banninks // [cc 1982-1999 tB]
– Essen (Essen) Bannink:
29-3-1768: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 102v, linkerkolom): / 1768 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 29 Maart 1768.”] / Essen Bannink / attest naar Woudenberg 3 Jañ: 1770 // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Banningh:
15-3-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 15 martii. / Baptizata est
Everdina / parentes gerardus banningh et Elske aerntzen / patrini Theodorus Kock [of kock?]
et henrica kackvoort. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Baning:
26-3-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 26 martii / Baptizata est
Everdina / parentes gerardus Baning et Elske aerntzen / patrini wilhelmus Bister et geske
Knippenborg // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Bannings:
6-4-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 6-4-1819 No. 72 / Op heden den Zesde April
agttien honderd en negentien des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Cornelis Haak oud Zeven en veertig Jaren, Lantaarnaansteker / en Pouwel Stikkelman oud vier en veertig Jaren, Arbeider wonende beide bij de Beek / welke ons hebben verklaard, dat Jacobus Rikken, Zonder beroep, gehuwd met Christina Maassen, voormaals weduwnaar van Everdina Bannings, heden morgen om acht uren ten Zynen huise in de buurt van
comparanten in den ouderdom van ruim twee en tachtig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons is getekend hebbende comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Everhardus (Evert) Bangens:
13-1-1743: Trouwboek N.H. kerk te Gendringen: Anno 1743. / den 13. Jan[uari] / Jan Alberts,
zoon van Albert Aelberts van westervoort. / En Helena Bangens, Dogter van Evert Bangens
uijt Ulft. / desen zijn den 17 Febr: alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Bannink:
15-1-1816: Geboortenregister gemeente Geesteren, 15-1-1816 [nummer] 4 / Heden den Vyftienden der maand Januarij een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om half twaalf uren,
is voor ons Mr. Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Jan Harmen ter Spenke Zynde
wever oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Berendina Kosters, zynde
werkster oud drie en dertig jaren, op zaturdag den dertienden der maand Januarij dezes jaars,
des nachts ten één 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
Evert Bannink Koopman, oud dertig jaren, en van Jan Lubberdink Landbouwer oud een 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 met den Declarant en Getuigen ten dage en
jare voornoemd. / F W Lambergh / J: H Ter Spenke / E. Bannink / J Lubberdink // [cc 14-112001/21-12-2001 tB]
– Everhardus (Evert) Bannink:
30-1-1816: Geboortenregister gemeente Geesteren, 30-1-1816 [nummer] 8 / Heden den Dertigsten der maand Januarij een duizend achthonderd zestien, des namiddags om drie uren, is voor
ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Derk Pasman Landbouwer oud twee en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Reintjen Vruwink Landbouwersche oud Zes en
dertig jaren, op Zondag den acht en twintigsten der maand January dezes jaars, des voormiddaags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Hendrika / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Evert Bannink Koopman, oud dertig jaren, en van Jan Kosters Klompemaker oud drie 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 met den Declarant en eerstgenoemden Getuige ten dage en jare voornoemd; terwijl laatstgenoemden Getuige verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / F W Lambergh / D pasman / E: Bannink // [cc 14-11- 2001/2-1-2002 tB]
– Everhardus (Evert) Bannink:
8-7-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 8-7-1816 [nummer] 24 / Heden den achtsten
der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om elf uren, zijn voor ons
Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Evert Bannink Koopman oud dertig jaren,
vader des overledenen – en Hendrik Pasman Landbouwer oud drie en Zeventig jaren nabuur
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beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der
maand Julij des jaars 1816, des morgens [#middags] [√De doorhaling van een woord in de elfde
regel wordt goedgekeurd] ten acht uren, in het huis No. 24 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen maanden [#jaren] [√De Doorhaling van het woord “jaren” goedgekeurd] is overleden Garrit Bannink Zonder beroep Zoon van eerstgenoemden Comparant, en Berendjen Breukers / 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 nevens de Comparanten ten dage en jare voornoemd. / E Bannink / H: Pasman / F W Lambergh // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Bannink:
19-8-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 19-8-1816 [nummer] 27. / Heden den
Negentienden der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om elf
uren, zijn voor ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Harmen Hilhorst Landbouwer oud acht en Vijftig jaren, Vader des Overledenen – en Evert Bannink Koopman oud
dertig jaren Zijnde deszelfs Nabuur beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den achtienden der maand Augustus des jaars 1816, des voormiddags ten tien
uren, in het huis No. 85 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven maanden [#jaren]
[√De doorhaling van een woord in de twaalfde regel wordt goedgekeurd] is overleden Jan Harmen Hilhorst Zonder Beroep Zoon van eerstgemelden Comparant en Janna Groot Markink / 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 nevens de Compaanten ten dage en jare voornoemd. / F W Lambergh / H: Hilhorst / E Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Bannink:
20-8-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 20-8-1816 [nummer] 28. / Heden den twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om elf uren,
zijn voor ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Albert Kelholt Landbouwer
oud Zes en Veertig jaren, nabuur des overledenen – en Evert Bannink Koopman oud dertig
jaren deszelfs Nabuur beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den Negentienden der maand Augustus des jaars 1816, des voormiddags ten half twaalf uren,
in het huis N o. 36 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventien jaren is overleden
Hendrik Maatboer zonder beroep, zoon van wijlen Arend Maatboer en wijlen Jenneken Kisten /
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 nevens de Comparantenj ten dage en Jare voornoemd / F W Lambergh / A
Kel Hold / E Bannink // [cc 1982- 1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
19-7-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-7-1893 No. 27 / Op heden den Negentienden Juli achttien honderd drie-en-negentig, zijn voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
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Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Evert
Jan Bannink, landbouwer, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende in de gemeente Zelhem; meerderjarige Zoon van de echtelieden Garrit Bannink, landbouwer, en Berendina Johanna Oosterink, Zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Zelhem, ter eenre, / En Jannetta
Rosegaar, Zonder beroep, oud acht en dertig jaren, geboren in de gemeente Zelhem en wonende
in deze gemeente; meerderjarige dochter van de echtelieden Lammert Rosegaar, landbouwer, en
Aaltjen Berkelaar, Zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Zelhem, ter andere Zijde /
ons overleggende de navolgende stukken: / 1o Een geboorte-extract van den bruidegom. / 2o Een
bewijs van zijne voldoening aan de Nationale militie. / 3o Een geboorte-extract van de bruid. /
4o Een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelyksafkondigingen in de gemeente Zelhem. /
van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen binnen deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den tweeden en negenden Juli dezes jaars / Gehoord de verklaring der partijen dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten 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 Evert
Jan Bannink en Jannetta Rosegaar door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte
getuigen als: Garrit Bannink, landbouwer, oud zes en zestig jaren, vader van den bruidegom;
Jan Gerrit Rosegaar, landbouwer, oud veertig jaren en Frederik Bernard Rosegaar, landbouwer,
oud zeven en dertig jaren, beiden broeders van de bruid en allen wonende in de gemeente Zelhem, en Johannes Seinhorst, landbouwer, oud Zes en [#vyftig] [√dertig / Renvooi en doorhaling
van een woord goedgekeurd.] jaren, wonende in deze gemeente. / En is dezelve na voorlezing
door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de getuigen. / [met potlood in de
marge: “A no 194 Wals”] // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
19-7-1893: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1893. / 19 Juli / Evert Jan Bannink en Janetta
Rozengaar // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
27-9-1913: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-9-1913 No 85 / Heden den zevenentwintigsten September negentien honderd-dertien, zijn voor ons Wilhelmus [#September]
[√doorhaling van een geschreven woord in regel twee van boven goedgekeurd.] Stefanus Tervoert Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Jan Willem Boland oud tweeenvijftig jaren, van beroep landbouwer en Evert Jan Bannink oud tweeenvijftig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den zesentwintigsten September dezes
jaars, des avonds ten half elf ure, in het huis nummer elf te Wals binnen deze gemeente, in den
ouderdom van [#Margaretha Brentjes, zonder beroep] [√vijfenvijftig jaren / Renvooi en doorhaling van vier geschreven woorden in regel twaalf van boven goedgekeurd.] is overleden: Margaretha Brentjes, zonder beroep, geboren in de gemeente Schermbeck en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Johan Herman te Boekhorst, landbouwer, wonende in deze gemeente;
dochter van de echtelieden Gerhard Brentjes, landbouwer en Margaretha Neerveld, zonder beroep beiden overleden in de gemeente Schermbeck / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt,
en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
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– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
10-12-1920: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-12-1920 No 120 / Heden den tienden
December negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, GemeenteSecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Evert Jan Bannink oud negen en vijftig jaren, van beroep landbouwer en
Gerrit Jan Wikkerink oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in
deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den tienden December dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, in het huis nummer dertien te Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom
van twee en zestig jaren is overleden: Theodorus Hemming, landbouwer, geboren en wonende
te Gendringen, zoon van de echtelieden Johannes Hemming en Theodora Otten, beiden overleden / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
1925: Archief gemeente Gendringen, afschrift van ongedateerde huisnummerkaarten (omstreeks
1925?) van de buurtschap De Wals onder Gendringen, met de naam en voornamen van het gezinshoofd en eventuele andere bijzonderheden: Wals 12. Evert Jan Bannink / [inwonende personen:] Anna Johanna Helmink / Johanna Berendina Helmink // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Bannink:
6-6-1946 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed tot onze diepe droefheid in het
Diaconessenhuis te Utrecht, onze geliefde Vader en Behuwdvader Evert Jan Bannink / weduwnaar van Jannetta Rosegaar / in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaar. / G.J. Bannink
/ L. Bannink / H[ermina] Th[eodora] Bannink-Wentink / Gendringen, Wals, 6 Juni 1946. / De
begrafenis is bepaald op Dinsdag 11 Juni te Gendringen. Vertrek van huis 12 uur. / [rechtsonder:] Beekman // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Fredrik) Bennink:
1-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-2-1843 No 9. / Heden den eersten 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 Derk Willem Bennink van beroep Landbouwer oud negen en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aaltje Nyman, Zyne huisvrouw
op Dingsdag den een en dertigsten der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, des namiddags ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No. 323, binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Fredrik. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Arnoldus Belterman van beroep Landbouwer oud vier en dertig jaren, en Arend Venneman van beroep daglooner oud vier 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 den eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde,
daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd
hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
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– Fredericus (Frederik) Bennink:
31-1-1843: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 31 / [ged.:] February 12 / 1843 /
Frederik / Z V Derk. Willem Bennink en Altjen Neilant / [get.] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertruida) Bannings:
16-3-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 16-3-1820 No 13 / Heden den Zestienden der
maand Maart een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om tien uren, zijn voor
ons Gerhardus Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt
Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Peter Kremer van beroep winkelier oud vier en veertig jaren, – en Albert Roording oud drie en twintig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden der maand Maart
des jaars achttien honderd en twintig, des avonds ten vijf uren, in het huis No. 161 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig jaren is overleden Hendrik Buiting Eheman van
Gertruida Bannings / 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 Declaranten. / G Melchers. / A Rooding / P.
Kremer // [cc 21-3-2002/10-6- 2002 tB]
– Geertruida H. (G.H.) Ruesink-Benning:
3-1-1950 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): “Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.” Psalm 23. 1. / Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, heute mittag 13,30 Uhr
unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Groβmutter, Schwester, Schwägerin und Tante / Frau
Wwe. Wilhelm Benning / Johanna geb. Gemmink / im 77. Lebensjahr zu sich in sein Reich zu
nehmen. / In tiefem Leid: [Dinxperlo:] G.H. Ruesink-Benning [und] J. Ruesink / [Isselburg:]
H. Benning [und] A. Benning-Radstaak / [Gendringen:] H. Boland- Benning [und] W. Boland /
und Enkel / Isselburg, Dinxperlo (Holland) Waals b. Gendringen, den 3.1.1950 / Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 6. Jan. 1950 vom Sterbehause aus. Trauerfeier ¼ Stunde vorher. // [cc 1982-1999 tB]
– Georgia (Jorden) Banninck:
25-12-1661: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1661, onder het opschrift: “Op Christdag eiusdem anni.”] / [nummer:] 293. Jorden Banninck dochter in den Oortwijck en nu Jan Cnipscheers vrou. // [cc 1982- 1999 tB]
– Gerharda (Griete) Banninck:
25-12-1678: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1678, onder het opschrift: “Año 1678 in decemb. op het Christfeest.”] / [nummer:] 506. Mr~ Hendrick Kleermaker
Soone van Griete Banninck // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grietie) Banninx:
?-6-1680: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6-1680, onder het opschrift:
“Aengekomen op t’Pinxterfeest (1680):”] / Grietie Banninx van Aernholt. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Geertjen) Banninks:
?-4-1711: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1711, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1711.”] / [nummer:] 312. Geertjen Banninks. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Banningh:
17-9-1713: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao Eod. [= 1713] / eadem die
[den] 17 septemb. / baptizatus est Arnoldus Rouen / filius legitmus Wilhelmi Rouwen et Christina vogels. / patrini Joes te poel et Gerardus Godden anna Geekerken et Gerarda Banningh. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Banninx:
3-9-1724: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): [ged.:] 3-9-1724 / Gerarda Buckers
/ ex legtm~o thoro honest: parentu~ Jou~ bucker et Joa~ Schutte / nata et bapta~ est in Eccla
Sta~ Walb: in Nett: / levantbs~ eam e` fonte baptli~ henrico verwaijen, Everhardo Weijers et
Gerarda banninx, Joa~ Meijmans, Wilhelmina Roemers. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Bannink:
10-4-1729: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [10-4-1729, onder het opschrift:
“Anno 1729: Den 10 April:”] / [nummer:] 149. Gerritjen [^Roelofsen] Bannink. / 1736 den 14
jun: met attest nae Zutphen // [cc 1982- 1999 tB]
– Gerharda (Gerharda) Bannings:
9-4-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 9 April / Bapz Johanna
Maria / Fil: Theodori Kroesen, et Aleidae [niet ingevuld] / Levantibus Wilhelmo Aalders, et
Gerharda’ Bannings. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Banninghs:
5-11-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 5 novembris / Baptizata
est gerarda / Parentes arnoldus banning et Aleijda bloemers / Patrini Theodorus Tuss, [#et] gerarda banninghs et Joanna bloemers. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertjen) Bannings:
19-1-1776: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1776 / Den 19 Januarij is Gertjen
Bannings [sc.: overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Garritjen) Kleijn Bannink:
20-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 10): Hendrik Kleijn
Bannink, en Geertruij van Laar Eheluijden / hare dogter Garritjen / geboren den 20. Febr: /
gedoopt den 24. dito / Getuijgen waren de Vader, en Harmina Kleijn Bannink. // [cc 6-81999/14-9-2002 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Benink:
23-3-1815: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1815 / Maart 23 / Manes Reerink. /
Gerritjen Benink. / Vertrokken met kk~ attestatie naar Hengelo. d: 15de Maart 1826. // [cc
1982-1999 tB]
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– Gerharda (Garritjen) Bannink:
9-7-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 9-7-1824 No 39 / Heden den Negenden der
maand Julij een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half negen uren,
is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Stoltenborg dagloner oud een
en dertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Garritjen Bannink oud negen en twintig jaren, op
donderdag den achtsten der maand Julij 1824, des nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berend / waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Christiaan Hartman dagloner oud
zeven en tachtig jaren, en van Gerritjan Bongers dagloner oud vier 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 hebbende de getuigen verklaard niet te
kunnen Schrijven / J H: Stoltenborg / S Horsting // [cc 12-6- 2001/14-3-2002 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bannink:
9-2-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 69):
– Kind: Johanna Stoltenburg
– Geboren: 9-2-1833
– Gedoopt: 17-3-1833
– Vader: Jan Hendrik Stoltenburg
– Moeder: Gerritje Bannink
[cc 3-10-2008/19-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Bannink:
30-4-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 208):
– Kind: Willem Stoltenborg
– Geboren: 30-4-1835
– Gedoopt: 17-5-1835
– Vader: Jan Hendrik Stoltenborg
– Moeder: Gerritjen Bannink
[cc 9-10-2008/19-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Bannink:
2-6-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 360):
– Kind: Gerrit Stoltenburg
– Geboren: 2-6-1837
– Gedoopt: 18-6-1837
– Vader: Jan Hendrik Stoltenburg
– Moeder: Gerritjen Bannink
[cc 30-10-2008/18-6-2010 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Bannink:
17-2-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 565):
– Kind: Gerrit Jan Stoltenborg
– Geboren: 17-2-1840
– Gedoopt: 22-3-1840
– Vader: Jan Hendrik Stoltenborg
– Moeder: Gerritjen Bannink
[cc 7-11-2008/18-6-2010 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Bennink:
18-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-3-1878 No. 50 / Heden den Achttienden
der maand Maart 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, Gerrit Jan Bennink van beroep Landbouwer oud acht en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Dina Johanna Veldhorst Zyne
huisvrouw, Zonder beroep op Zondag den Zeventienden der maand Maart achttien honderd acht
en zeventig, des middags ten Vyf uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No. 65
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Grada Willemina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Lambertus Belterman van beroep Landbouwer oud negen en
Veertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud vyf en twintig 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.
/ G J Bennink / L Belterman / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Banning:
13-10-1711: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 13-10- 1711 / Baptizatus est gerhardus / filius Casparis banning et Mechtildis Lamers. / Susceptores Lambertus
Baars et Margaretha Alers. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
10-11-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 10 november / Baptizatus
est Henricus / Parentes gerardus banningh et elsken aerntzen / Patrini Joannes aerntzen et gerarda van haell. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banning:
2-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 2 meert. / Baptizatus est
Bernardus / Parentes gerardus banning et Elsken aerntzen / Patrini henricus hövel et helena
banninghs // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Banninck:
15-2-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 15. Febr. / Baptizata est
[#Gerhardus Banninck et Elsken Arentzen] Johanna / Parentes Gerhardus Banninck et Elsken Arntzen / Patrini Antonius Sesinck et Joanna Bannincks // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
25-3-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 25 meert. / Baptizata est
Henrica / Parentes gerardus banningh et Elsken aerntzen / Patrini Joannes overgoor et henrica
hackvoorts. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bannink:
?-4-1744: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 78v, linkerkolom): 1744. / [na:
“op paaschen sijn na gedane belijdenisse des geloofs, en beloften tot Ledematen der Kerke aangenomen”] / Gerrit Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
13-1-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus 1745. / 13 Januarii / Baptizatus est Jasper / parentes gerardus Banningh et Elske aerntzen / patrini wilhelmus alders et
bernardina Smeincks // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
23-1-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 23 Januari / Baptizata est
geske / parentes antonius Sesingh et hermina aerntzen / patrini gerardus banningh et henrica
van hall Joanna aerntzen assistens // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
21-11-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 21 novembris / Baptizata
est geske / parentes gerardus banningh et Elske aerntsen / patrini Joannes banningh et christina hijlders // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Banningh:
15-3-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 15 martii. / Baptizata est
Everdina / parentes gerardus banningh et Elske aerntzen / patrini Theodorus Kock [of kock?]
et henrica kackvoort (!). // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Baning:
26-3-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 26 martii / Baptizata est
Everdina / parentes gerardus Baning et Elske aerntzen / patrini wilhelmus Bister et geske
Knippenborg // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Geradus) Banning:
8-10-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / den 8. Oct: / Hendrick Banning
zoon van Geradus Banning uijt Our onder Gendringen. / en Giesbertha van Vorde, Dogter van
wijlen N:N: van Vorde uijt Gander Laetst gewoondt onder Gendringen. / dese zijn den 29. Oct:
hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Graesdus) Bannynk:
18-11-1770: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1770 / den 18 noverb (!) is graesdus
bannynk ov[er] le[den] // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Banning:
28-4-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [sc.: April.] den 28. / Gerlich van
Aken Zoon van Hendrik van Aken / en Janna Bannings dogter van wijl Gradus Banning beide
uyt Our // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Banning:
10-11-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. / Nov. den 10. / Bernardus Banning Z: v.
wyl. Gradus Banning uyt Our. / en Jacomina Lovings dogter van Jan Loving onder Silwold.
wonend onder Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grad) Banning:
31-5-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Maij 31 / Gradus Hillers Z v wijl. Hend.
Hillers uyt Ulft / en Gesina Bannings d.v. wijl Grad Banning uyt Our. / beide onder Gendringen / alhier getrouwt 14 Jun // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bennink:
13-7-1801: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 19 July / 1801 / Gerrit. / Z.V.
[^Jan] Willem [Beunink>] Bennink en Janna anzink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (?) (G:) Bannink:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over
de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van
de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 450. G: Bannink // [cc 1-6-2001/1-72001 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bennik:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 14. / Naam en voornaam: Bennik, Henricus / Geboortedatum: 1786. 2 Maij / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom / Beroep: Bakker / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Bennik en Cristina Klaapsing / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Gehuwd / Getal der kinderen: 1 / Nummer bij de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 77. // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16- 6-2000 tB]
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– Gerhardus (Garrit) Bannink:
22-4-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 22-4-1816 [nummer] 13 / Heden den twee
en twintigsten der maand April eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om tien
uren, zijn voor ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Bannink Landbouwer oud twee en twintig jaren, en Albert Kelholt Landbouwer oud Zes en Veertig jaren Nabuuren der overledene beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den een en twintigsten der maand April des jaars 1816, des namiddags ten drie uren, in het
huis No. 35 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren is overleden
Triene Duistermaat werkvrouw weduwe van Jan Hilhorst / 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 nevens de Comparanten ten dage en jare voornoemd. / F W Lambergh / G Bannink / A Kelholt // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Banning:
20-5-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 20-5-1816 No 7. / Heden den Twintigsten der
maand Mei eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,
Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Banning oud vyfenveertig jaren, van beroep Landbouwer – en Hendrik van Valburg oud achtenvyftig jaren van beroep Landbouwer / beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand
Mei des jaars 1816 des namiddags ten half vyf uren, in het huis N o. 66. binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van vyfendertig jaren is overleden Hendrik van Hall, van beroep dagloner
Echtgenoot van Hendriena Harmsen. / 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, benevens den tweeden Comparant /
Na duidelyke voorlezing van bovenstaande Acte heeft den Comparant Gerret Banning verklaard
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Bannink:
8-7-1816: Overlijdensregister gemeente Geesteren, 8-7-1816 [nummer] 24 / Heden den achtsten
der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om elf uren, zijn voor ons
Mr Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Evert Bannink Koopman oud dertig jaren,
vader des overledenen – en Hendrik Pasman Landbouwer oud drie en Zeventig jaren nabuur
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der
maand Julij des jaars 1816, des morgens [#middags] [√De doorhaling van een woord in de elfde
regel wordt goedgekeurd] ten acht uren, in het huis No. 24 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen maanden [#jaren] [√De Doorhaling van het woord “jaren” goedgekeurd] is overleden Garrit Bannink Zonder beroep Zoon van eerstgenoemden Comparant, en Berendjen
Breukers / 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 nevens de Comparanten ten dage en jare voornoemd. / E Bannink / H: Pasman / F W Lambergh // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Banning:
3-2-1817: Geboortenregister gemeente Angerlo, 3-2-1817 No 3 / Heden den derden der maand
Februarij een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om tien uren, is voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik van Valburg, van beroep Landbouwer oud vijfenvijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Christina Willemsen oud drieëntwintig jaren, op Zondag
den tweeden der maand Februarij, des namiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Christiaan. / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Ebbers, dagloner, oud negenëndertig
jaren, en van Gerret Banning, Landbouwer oud Zevenenveertig 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 benevens den Comparant en eerste getuige, hebbende den tweeden getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bannink:
29-8-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 29-8-1818 No 30 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des nade middags om vier
uren, zijn voor ons Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kroets, Dagloner
oud acht en vyftig jaren en Manes van Uem, Akkerman, oud zes en zeventig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op vrydag den acht en twintigsten des
middags ten twaalf uren in het huis No. 203 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van zeven
en zeventig jaren is overleden Joanna Banninks geboren en woonachtig in dit schoutambt weduwe van Willem te Boekhorst dochter van wylen Gerret Bannink en Aaltjen Gasselinks / 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 nadat de comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Bannink:
11-4-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 11-4-1821 No 23 /
Heden den Elfden der maand April een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Fredericus Westerveld dagloner oud drie en vyftig jaren, en Hendrik Kemink ook Dagloner oud
Een en Veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
Dingsdag den tienden der maand April achttien honderd een en twintig des avonds ten tien uren,
in het huis No. 114 in Ulft binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en tachtig Jaaren
is overleden. [lees: overleden:] Johanna Bannink weduwe van Geerlich van Aaken en dochter
van wylen Gerardus Bannink en Elisabeth Harmsen / 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. /
met westerveld nadat Kemink daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Banning:
9-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 9-1-1822 No 1. / Heden den negenden der
maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing van beroep dagloner oud Zeven en
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud eenënveertig jaren, op
Dingsdag den achtsten der maand January, des avonds ten acht uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerret Banning van beroep Landbouwer, oud Zeven en veertig jaren, en van Berend Jansen van beroep dagloner oud Zevenendertig
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 terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard hebben niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Banning:
8-12-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 8-12-1823 No 44. [de laatste akte van deze
jaargang:] / Heden [den] achtsten der maand December een duizend acht honderd drie en twintig, des voor[de]middags om Elf uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Ipskamp van beroep arbeider oud acht en Twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Aleida
Lot oud dertig jaren, op Zaturdag den Zesden der maand December, des morgens ten drie uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikkus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Banning
van beroep Landbouwer, oud zes en dertig jaren, en van Willem Gudden arbeider van beroep
oud negen 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, terwijl de Comparant en de
hierboven genoemde getuigen verklaart hebben niet te kunnen Schryven. // Het tegenwoordig
Register inhoudende vier en Veertig Actes van Geboorte, geslooten door my Schout van Angerlo / Angerlo den 1 January 1824. / J Jansen // [N.B.: omdat na akte nr. 36 van deze jaargang
geen voorgedrukte formulieren meer beschikbaar waren is dit document geheel met de pen opgesteld; voor de transcriptie heb ik toch de voorgedrukte tekst gebruikt, waardoor de spelling
hier en daar wat afwijkt van het origineel; cc 20-6- 1997 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Banning:
7-7-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 7-7-1824 No 29. / Heden den Zevenden der
maand Julij een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Evert Abbing, van beroep arbeider oud negenenveertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Versteeg oud drie enveertig jaren, op Dingsdag
den Zesden der maand July, des namiddags ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Karel. / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Banning van beroep Landbouwer, oud negenenveertig jaren, en van Berend Jansen van beroep dagloner oud negenendertig 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 terwyl den Comparant en bovengenoemde getuigen verklaard hebben
niet te Kunnen Schryven. / [overdwars in de marge:] Goed voor vijf en veertig Centen. / Doesborgh den 12 Julij 1824. / No 789 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Bannink:
16-5-1826: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 16-5-1826 No 32 / Heden den Zestienden der
maand Mei één duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags om Negen uren, zijn
voor ons Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit Bannink landbouwer oud acht en
Zestig jaren, en Evert Lusink Metzelaar oud een en Vyftig jaren, Geburen beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Veertienden der maand Mei des
jaars achttien honderd zes en twintig, des morgens ten Drie uren, in het huis No. 289 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden Berendjen Mennink
landbouwster, huisvrouw van Teunis Roessink, landbouwer, nalatende haren Eheman en Drie
Kinderen / 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 benevens de Comparanten / G Bannink / E Lusink / De ambtenaar voornoemd / J A Luitjes // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Baning:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 10-2-1801 geboren (AHA-volgnr. 1095),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 156:
– Woonplaats: Wyken
– Huisnummer: 136
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 6)
– Naam: Gerhardus Baning
– Geboortedatum: den 10 February 1801
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Gerhardus Baning & Bernardus Schepers vertr Mei 1827. / No 8 &
9. vertrokken Mei 1827 / 5 overleden / No 10 & 13 vert Mei 1829
[cc 13-5-2004/8-8-2004 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1812 geboren (AHA-volgnr. 1115),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 157:
– Woonplaats: Wyken
– Huisnummer: 137
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 11)
– Naam: Gradus Bannink
– Geboortedatum: [niet ingevuld] 1812
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9.) Gradus Vonk vert[rokken] na[ar] Sub No 150 / 8) Gerrit Janssen
id[em] [naar?] Sub No 165 / 10 Hendriksen, Johanna / Geesken vert[rokken] naar Sub No 285
[cc 13-5-2004/8-8-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3284),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 510:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 382
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 10)
– Naam: Gerrit Bennink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4) Willemina vertrokken Mei 1827. / 7) Adolf van Arragon 1826
Mei vertrokken / 8) W. Brussen naar Dinxperlo Mei 1828
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Gerhardus (Garrit) Bannink:
29-4-1830: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 29-4-1830 No 17. / Heden den Negen en twintigsten der maand April één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om Negen
uren, zijn voor ons Jan Arnoldus Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit Bannink van beroep
Landbouwer oud twee en Zeventig jaren, en Hendrik Jan Doornink van beroep boere Knecht
oud Zes en twintig jaren, geburen, niet verwandt beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Acht en twintigsten der maand April des jaars achttien honderd en dertig, des Middags ten half drie uren, in het huis No. 302 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Een jaar en Vier maanden is overleden Reindina Ter Woerst, Dochter van
Fredrik ter Woerst Wewer en Everdina Nyhuis / 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 benevens de Comparanten
/ G Bannink / h i deurnink / De Ambtenaar Voornoemd J A Luitjes // [cc 17-7-2003/24-9-2005 tB]
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– Gerhardus (Garrit) Bannink:
10-3-1831: Overlijdensregister gemeente Ruurlo, 10-3-1831 No 5 / Heden den tienden der
maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om Tien uren, zijn
voor ons Jan Arnold Luitjes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ruurlo, Provincie Gelderland, verschenen Garrit Bannink Landbouwer oud drie en Zeventig jaren, en Garrit Jan Oldenboom Landbouwer oud dertig jaren, geburen, niet verwandt
beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der
maand Maart des jaars achttien honderd een en dertig, des morgens ten Elf uren, in het huis No.
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden
Teunis Roessink, in leven landbouwer, Weduwenaar van Berendjen Mennink / 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 en door de Comparanten / G Bannink / G J Oldenboom / De Ambtenaar Voornoemd / J
A Luitjes // [cc 4-9-2003/20-8-2006 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Banning:
31-12-1837 / geboren 1771 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA- volgnr. 498),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 66
– Aantal gezinsleden: 23 [dit is nr. 1]
– Naam: Gerrit Banning
– Geboortejaar: 1771
– Beroep: landbouwer
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/2-4-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bennink:
21-2-1848: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-2-1848 No. 67. / Op heden den Een en twintigsten Februarij des jaars achttien honderd acht-en-veertig, zijn voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, verschenen: Barnardus Haardman oud drie en zestig jaren, van beroep kleermaker en Derk Breurink oud acht en twintig jaren, van beroep Schoenmaker, beiden wonende te Bennekom welke
Ons hebben verklaard, dat Janna Bennink, geboren en wonende te Bennekom zonder beroep,
ongehuwd, echte dochter van wylen Gerrit Bennink en Christina Klappink op den twintigsten
dezer maand Februarij des avonds ten elf ure, in den ouderdom van vyftig jaren ten haren huize
te Bennekom binnen deze Gemeente is overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de beide comparanten en ons Ambtenaar is geteekend. / B Haartman / D
Breürink / D. Hendriks // [cc 6-9-2001/6-1-2007 tB]
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– Gerhardus (Garrit) Bannink:
19-7-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-7-1893 No. 27 / Op heden den Negentienden Juli achttien honderd drie-en-negentig, zijn voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Evert
Jan Bannink, landbouwer, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende in de gemeente Zelhem; meerderjarige Zoon van de echtelieden Garrit Bannink, landbouwer, en Berendina Johanna Oosterink, Zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Zelhem, ter eenre, / En Jannetta Rosegaar, Zonder beroep, oud acht en dertig jaren, geboren in de gemeente Zelhem en wonende in deze gemeente; meerderjarige dochter van de echtelieden Lammert Rosegaar, landbouwer, en Aaltjen Berkelaar, Zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Zelhem, ter andere
Zijde / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o Een geboorte-extract van den bruidegom. /
2o Een bewijs van zijne voldoening aan de Nationale militie. / 3o Een geboorte-extract van de
bruid. / 4o Een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelyksafkondigingen in de gemeente
Zelhem. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen binnen deze Gemeente, zonder
stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den tweeden en negenden Juli dezes jaars / Gehoord
de verklaring der partijen dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al
de plichten 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
Evert Jan Bannink en Jannetta Rosegaar door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze
Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen als: Garrit Bannink, landbouwer, oud zes en zestig jaren, vader van den bruidegom; Jan Gerrit Rosegaar, landbouwer, oud veertig jaren en Frederik Bernard Rosegaar, landbouwer, oud zeven en dertig jaren, beiden broeders van de bruid en allen wonende in de gemeente Zelhem, en Johannes Seinhorst, landbouwer, oud Zes en [#vyftig] [√dertig / Renvooi en
doorhaling van een woord goedgekeurd.] jaren, wonende in deze gemeente. / En is dezelve na
voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de getuigen. / [met potlood
in de marge: “A no 194 Wals”] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Bennink:
22-3-1767: Garrit Jan Bennink, akkerman, geb. 22-3-1767 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 421 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (?) (Geretjan) Bannink:
15-5-1781: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1781 / Den 15 mey is Geretjan Bannink overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
28-3-1793: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1793. / Maart. 28. / Gerrit Jan Bennink // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
4-9-1808: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1808. / 4 Sept. / Gerrit Jan Bennink. Z.v wijl
Harmen Benning / en Aaltjen Lammers. d.v. wijl Willem Lammers. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Benning:
27-11-1808: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 24 / [ged.:] 27 Nov / 1808 / Hermanus /
Z V Gerret Jan Benning en Aaltje Lamers / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Bennink:
3-2-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 10 Febru / 1811 / [Hendrina>]
Hermina / d v Gerret Jan [Benink, veranderd in:] Bennink en aaltjen Lammers / [get.:] de
vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Bennink:
20-12-1813: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 20 / [ged.:] 25 desem / 1813 / derk Willem / z v Gerret Jan Bennink en aaltjen Lammers / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Benning:
24-4-1816: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1661 No 15 / Op heden den vier en twintigsten April achtien honderd en zestien zijn voor
ons Jacob Johan Haesebroek vrederegter van het Kanton Gendringen, Kwartier van Zutphen
provincie Gelderland, ter requisitie van de Heer Johan Leopold de Haes, notaris, wonende te
Gendringen, verschenen Gerrit Jan Benning, Landbouwer, Wessel Benning, Klompenmaker,
wonende beide in Voorst, gemeente Gendringen, Gerrit Nibbelink, Landbouwer, wonende in
Bredenbroek, gemeente voornoemd en Derk Willem Wensink, Landbouwer, wonende in de Zinderhoek, gemeente Varseveld, dewelke hebben verklaard dat zij zijn eigenaar van de Zoogenaamde Tuilenweide en de daarin gelegen Kolk. – Dat die Kolk in voornoemde Tuilenweide
zoowel als die weide zelf zedert lange jaren geweest is en nog is hunlieder particulier eigendom,
van hunne ouders aangeërfd. – Dat in die Kolk zonder speciale permissie van hunlieden nooit
iemand heeft mogen vissen, dan alleen de mede comparanten Gerrit Nibbeling en Derk Willem
Wensink, die Zich dit by onderling gemaakte schikkingen hebben gereserveerd. – Dat de visch,
in die Kolk, alleen Komt uit het Anholtsche Broek, des winters, by hoog water en overstrooming; en by het vallen van het water, waardoor de opening van die Kolk verlamd en droog
wordt, daarin moet blijven. Dat het water in het begin dezer maand April weder weggevallen
zynde, aan voornoemden Mr Johan Leopold de Haes, Senior, uit hoofde van de aan denzelven
verleende permissie om daarin te mogen [vissen>] visschen, door den medecomparant Wessel
Benning, aan Zijn Edele op den vijfden April jongstleden is Kennis gegeven, ten einde daarvan,
vermits het laag water was gebruik te maken, Zoo als ook daags daaraanvolgende geschied is.
Welke verklaring door hun met eede is bevestigd. / Hiervan hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgemaakt, ’t welk de Comparanten, met uitzondering van Gerrit Jan Benning, die
verklaard heeft, niet te Kunnen Schrijven, met ons en onzen Griffier hebben geteekend. / J:J:
Haesebroeck / w Bennink / D W Wensink / G Nibbelink / P C van Woelderen Griffier // Geregistreerd te Terborgh den vierentwintigsten April agttienhonderd Zestien folio 160 verso Case
4. / Ontvangen Elf stuivers vyftig Penningen. // regt f 1-..- / [...?] 25 pC [f] ..-25- / f 1-25-. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Bennink:
16-3-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 20 Maart / 1818 / Harremanus
/ z v Gerret Jan Bennink en Altjen Lammers / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
3-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1822 No 2. / Heden den derden der
maand Januarij een duizen (!) acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt Eerste Assessor by indispositie van den Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland
verscheenen / Derk Wellink Dagloner oud veertig Jaren, en [#Derk Willem Lammers Landbouwer] [√Jan Keurntjes Dagloner / renvoy en doorhaling van vier woorden geappr] oud veertig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Woensdag den
tweeden der maand Januarij achttien honderd twee en twintig des avonds ten negen uren, in het
huis No. 351 in Voorst binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes en tachtig Jaren is
overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Harmen Bennink weduwenaar van Maria Langenaer en Zoon van wijlen Gerrit Jan Bennink en Johanna Wiltink / 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 den eerstgenoemden Comparant,
verklarende den laatstgemelden Comparant daartoe aangezocht verklaard had (!) van niet te
Kunnen Schryven / D wellenk / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/26-8-2002 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 18-9-1766 geboren (AHA-volgnr. 2833),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 409:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 323
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Jan Bennink
– Geboortedatum: den 18 Sept 1766
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: Landb.
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7 vert 1826.
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
± 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 31. Gerrit Jan Bennink // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
± 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 32. Gerrit Jan Bennink & Co // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
23-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-8-1833 No 57 / Heden den drie en
twintigsten der maand Augustus 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 Gerrit Jan
Bennink, landbouwer oud Zeven en Zestig jaren, en Willem Rodespyker, dagloner oud drie en
Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den twee en twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des
avonds ten Acht uren, in het huis No. 320 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van drie en Zeventig Jaren is overleden Derk Hendrik Krieger, Kleermaker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente weduwenaar van wijlen Jacomina Geven en Zoon van wylen
de Ehelieden Gerrit Jan Krieger en Louisa Berendsen / 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. / nadat de
Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde, verklaard hadden niet te Kunnen Schrijven. /
v.Woelderen // [cc 27-6-2003/17-5-2006 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
26-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1833 No [70, veranderd in:] 71 /
Heden den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des
voormiddags om negen uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Belterman, landbouwer oud Vyf en Twintig jaren, en Gerrit Jan Bennink
landbouwer oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op heden Zaturdag den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht
honderd drie en dertig, des nachts ten half Een uren, in het huis No. 318 in Voorst binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Veertig Jaren is overleden Gesiena Smeenk, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Ehevrouw van Antony Kroesen, landbouwer in
deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de Ehelieden Willem Smeenk en Aleida Gasselink / 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 Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / A Belterman / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/13-5-2006 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Bennink:
3-11-1839: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.: 10>] 3 / [ged.:] 10 Nvemb / 1839 / Gerret
Jan / Z V Derk Willem Bennink en Altjen Neiman / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
18-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-3-1878 No. 50 / Heden den Achttienden
der maand Maart 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, Gerrit Jan Bennink van beroep Landbouwer oud acht en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Dina Johanna Veldhorst Zyne
huisvrouw, Zonder beroep op Zondag den Zeventienden der maand Maart achttien honderd acht
en zeventig, des middags ten Vyf uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No. 65
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Grada Willemina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Lambertus Belterman van beroep Landbouwer oud negen en
Veertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud vyf en twintig 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.
/ G J Bennink / L Belterman / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
2-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-4-1879 No. 35 / Heden den Tweeden der
maand April achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Freriks van beroep Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en
Hermanus te Kamp van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Eersten der maand April achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 131 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren Hermanus Bennink, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van
Joanna Berendina Lammers, Zonder beroep te Gendringen overleden, Zoon van Gerrit Jan
Bennink en van Aaltjen Lammers, echtelieden, Landbouwers overleden te Gendringen / 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
Freriks / H te Kamp / VDLaar. // [cc 5-4-2001/11-7-2002 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
21-1-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-1-1882 No. 7 / Heden den Een en twintigsten der maand January achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Ebbers van beroep Timmerman oud Vijf en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Beyer Zijne huisvrouw,
Zonder beroep op Donderdag den Negentienden der maand January achttien honderd twee en
tachtig, des middags ten Vijf uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No 240 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Berendina Johanna / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud acht en twintig
jaren, en Gerrit Jan Bennink van beroep Gemeenteveldwachter oud acht en 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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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
7-2-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-2-1882 No. 15 / Heden den Zevenden der
maand February achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Fischer van beroep Arbeider oud Zes en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada te Boekhorst Zijne huisvrouw,
Zonder beroep op Zondag den Vijfden der maand February achttien honderd twee en tachtig,
des nachts ten half drie uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No 247 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Antonius. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud acht en twintig jaren, en Gerrit Jan Bennink van beroep Gemeenteveldwachter oud acht en 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]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
15-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-4-1882 No. 59 / Heden den Vyftienden
der maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Wilhelmus Martinus Bolder van beroep Arbeider oud een en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Lamberdina Gall Zijne huisvrouw, Zonder beroep op Vrydag den Veertienden der maand April achttien honderd twee en
tachtig, des nachts ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No 254 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Hendrikus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud acht en twintig jaren, en Gerrit Jan
Bennink van beroep Gemeente Veldwachter oud acht en 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]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
17-8-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-8-1882 No. 111. / Heden den zeventienden der maand Augustus achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Johannes Bernardus
Smeenk, Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Meuleman van beroep arbeider oud negen en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna van Uum, zonder beroep, zijne
huisvrouw op woensdag den zestienden der maand Augustus achttien honderd twee en tachtig,
des middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No 221 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Hendrika Johanna. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gradus Roes van beroep klompenmaker oud zeven en vijftig jaren, en
Gerrit Jan Bennink van beroep Gemeenteveldwachter oud negen en 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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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
11-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-1-1886 No. 10. / Heden den elfden der
maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Josephus, Johannes van Hees van beroep Pannenbakker oud vijf en veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Clara, Arnolda Smits zijne huisvrouw, zonder beroep op Zondag den tienden der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, des nachts ten vier uren, ten huize van hem comparant in Etten Wijk D. No. 270 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Petronella Maria, Wilhelmina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit Jan Bennink van beroep Gemeente veldwachter oud
twee en veertig jaren, en Thomas, Hermanus, Evers van beroep gemeentebode 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]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
27-12-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1886 No 118 [de laatste akte van
deze jaargang] / Heden den zeven en twintigsten der maand December achttien honderd zes en
tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit, Jan,
Bennink van beroep gemeenteveldwachter oud drie en veertig jaren, en Thomas, Hermanus
Evers van beroep gemeentebode oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den zes en twintigsten der maand December achttien honderd zes en tachtig des morgens ten zeven uren, in het huis Wijk D No. 257 in Etten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van vier en vijftig jaren en twee maanden
Reinira Kok zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente weduwe van Jan
Vos, molenaar overleden in deze gemeente, dochter van de echtelieden Harmen Kok, molenmaker en Maria Giesen zonder beroep, beide te Gendringen overleden / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
8-1-1889: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1889 No. 3. / Heden den achtsten der
maand January achttien honderd negen en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Bennink van beroep gemeenteveldwachter oud zes en
veertig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud drie en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Zevenden der maand January achttien honderd negen en tachtig, des nachts ten elf uren, in het huis
Wijk D No. 264 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen maanden Stephanus Bolder, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van de echtelieden Hendrikus Bernardus Bolder, metselaar en Hendrika Welling zonder beroep,
beiden in deze gemeente wonende / 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
25-1-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-1-1898 No. 13 / Heden den vijf en
twintigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Johannes Matheus Louis
Bellaard, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Gerhardus Johannes Tiemes oud een en dertig jaren, van beroep
gemeenteveldwachter wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Agata
Frederika Peters, zonder beroep op den drie en twintigsten Januari dezes jaars, des nachts ten
half vier ure, ten huize van hem aangever te Klein Bredenbroek wijk C no. een en zeventiga binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Johannes / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bennink, oud vier en vijftig jaren, van beroep gemeenteveldwachter en
Gerhardus Cornelis Vriesen oud acht en veertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
17-5-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-5-1898 No. 96. / Heden den zeventienden Mei achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Johannes te Raaij, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen:
Theodorus Philipsen oud vijfenvijftig jaren, van beroep timmerman wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Geertruida Theodora van Ooij, zonder beroep op den vijftienden Mei dezes jaars, des morgens ten zes ure, ten huize van hem aangever te Mechelen wijk
B no. elf binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Maria, Helena / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bennink, oud vierenvijftig jaren, van beroep gemeenteveldwachter en
Thomas Hermanus Evers, oud tweeenveertig jaren, van beroep gemeentebode beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bennink:
24-7-1900: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-7-1900 No. 144. / Heden den vierentwintigsten Juli negentien honderd, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrikus Ros, oud eenendertig jaren, van beroep metselaar wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Hendrika Berendina Vieberink,
zonder beroep, op den vierentwintigsten Juli dezes jaars, des nachts ten drie ure, ten huize van
hem aangever te Ulft wijk [niet ingevuld] nummer honderdrie (!) binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Jacoba Hermina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bennink,
oud Zesenvijftig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter en Antonius Wilhelmus Gerritsen,
oud drieendertig jaren, van beroep aannemer, beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (?) (G.J.) Bannink:
6-6-1946 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed tot onze diepe droefheid in het
Diaconessenhuis te Utrecht, onze geliefde Vader en Behuwdvader Evert Jan Bannink / weduwnaar van Jannetta Rosegaar / in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaar. / G.J. Bannink /
L. Bannink / H.Th. Bannink-Wentink / Gendringen, Wals, 6 Juni 1946. / De begrafenis is bepaald op Dinsdag 11 Juni te Gendringen. Vertrek van huis 12 uur. / [rechtsonder:] Beekman //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (?) (G.J.) Bannink:
30-6-1965 (rouwbrief huisarchief De Engelwijk): Heden behaagde het de Heere van leven en
dood, na een langdurig lijden tot onze diepe droefheid van onze zijde weg te nemen, onze inniggeliefde echtgenote en schoonzuster Hermina Theodora Wentink / in de leeftijd van ruim 67
jaren. / L. Bannink / G.J. Bannink / Gendringen, 30 juni 1965 / Walseweg 22 / Rouwdienst op
maandag 5 juli 1965 om 1 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Gendringen waarna de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt U beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geske) Banningh:
21-11-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 21 novembris / Baptizata
est geske / parentes gerardus banningh et Elske aerntsen / patrini Joannes banningh et christina
hijlders // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) Bannings:
31-5-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Maij 31 / Gradus Hillers Z v wijl. Hend.
Hillers uyt Ulft / en Gesina Bannings d.v. wijl Grad Banning uyt Our. / beide onder Gendringen / alhier getrouwt 14 Jun // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesje) Bennink:
5-11-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 10 Novem / 1776 / geesje /
D.V. Harmen Bennink en Aeltjen Lammers / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) Bannink:
22-4-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 22 dito [= April] is Geesken Bannink overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) Banning:
18-9-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Sept. 18 / Gradus Hilders wedwenr van
wijl[en] Geesken Banning, uijt Ulft. / en Dora Banning wedwe van wijl[en] Willem Weghorst.
uijt Silvold. / getrouwt Oct: 9 // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gezina) Bennink:
21-3-1796: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1796 / Maart 21. / Gezina Bennink. /
[eerder werd vermeld: Jan Willem Bennink] // [cc 1982-1999 tB]
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– Gesina (Geesken) Benninks:
21-3-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 21-3-1814 No 14 / In den Jaare agtien hondert en Veertien den Een en twintigste maart des Nademiddags vier uuren is voor ons Vice Burgermeester bij Absentie van den Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen
departement van den Bovenijssel verscheenen Gradis Vrieselaar Landbouwer oud vijftig Jaren
en Jan Veldkamp dagloonder oud agt en veertig Jaar bij de Woonachtig in deeze gemeente
Welke ons als buurlieden verklaart hebben dat op den Negentienden Maart des Nademiddags
om vijf uuren in het huis N o 257 is overleeden Hendrik Eppink in den Ouderdom van twee en
Zeventig Jaar Landbouwer en Eheman van Johanna huigens Zoon van Wijlen Hendrik Eppink
en Geesken benninks Landbouwer en hebbende gewoont te Millingen en hebbende getuigen
met ons de tegen woordige acte geteekent na aan hun daar van voorleezing gedaan was. // [cc
1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Banninghs:
2-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 2 meert. / Baptizatus est
Bernardus / Parentes gerardus banning et Elsken aerntzen / Patrini henricus hövel et helena
banninghs // [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Bangens:
13-1-1743: Trouwboek N.H. kerk te Gendringen: Anno 1743. / den 13. Jan[uari] / Jan Alberts,
zoon van Albert Aelberts van westervoort. / En Helena Bangens, Dogter van Evert Bangens
uijt Ulft. / desen zijn den 17 Febr: alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Helena Berendina (Helene Dina) Benning:
22-2-1933: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-2-1933 No 17 / Heden den twee en
twintigsten Februari negentienhonderd-drie-en-dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen / Johan Gerhard te Boekhorst oud vijftig jaren,
landbouwer wonende te Gendringen en Bernard Berendsen oud acht en dertig jaren, landbouwer
wonende te Gendringen / die verklaarden, dat op Woensdag, twee en twintig Februari dezes
jaars, des voormiddags te vijf uur, te Wals [#in den ouderdom van] Helene Dina Benning, zonder beroep [#is overleden:] wonende te Gendringen, echtgenoote van Jan Willem Boland, landbouwer wonende te Gendringen [#geboren te] is bevallen van een, [#en wonende] kind, hetwelk
door de aangevers als levenloos wordt aangegeven. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de
wet is voorgelezen. / J G te Boekhorst / Berendsen. / [onleesbare handtekening van de ambtenaar] // [in de marge:] De doorhaling van tien gedrukte woorden in deze akte goedgekeurd / J G
te Boekhorst / Berendsen. / [onleesbare handtekening van de ambtenaar] // [cc 4-1-1999/24- 102005 tB]
– Helena Berendina (Helene Dina) Benning:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen
die haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe
van Jan Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle
verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny /
Johan / Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 /
“Antonia” verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG GendrinDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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gen / De Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de
Rouwdienst vanaf 12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Helena Berendina (Helene Dina) Boland-Benning:
27-4-1994 (rouwliturgie huisarchief Engelwijk): Orde van de rouwdienst voor Helene Dina Boland-Benning / geb. 8 mei 1907 – overl. 27 april 1994 / in de Herv. Kerk te Gendringen op 2
mei 1994 / aanvangstijd 13.00 uur / [kruisteken] / Voorganger: Drs. F.Z. Ort / Organist: Dhr. J.
Seinhorst // Orgelspel. / De organist speelt onder meer: “Gott, deine Güte reicht so weit” / Stil
gebed. / Votum en groet. / Zingen: Psalm 103 : 1 en 3. / “Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren / Hij is een God van liefde en genade / Gebed om Gods nabijheid. / Schriftlezingen:
Psalm 25, enkele gedeelten. / Openbaring 2 : 8-11 / Zingen: Gezang 463 : 1 en 4. / O Heer die
onze Vader zijt / Leg Heer uw stille dauw van rust / Zingen: Gezang 232 : 1 en 3 (oude bundel).
/ Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind / En blijft m’ook soms verborgen uw groote
macht / Voorbeden. / Zingen (staande): Lied 7 (bundel Joh. de Heer). / Als g’in nood gezeten
geen uitkomst ziet / God blijft voor u zorgen, Goed is de Heer / Zegen. / De gemeente gaat weer
zitten. / Bij het uitgaan van de kerk speelt de organist: “Veilig in Jezus’ armen”. / Hier wordt de
dienst onderbroken om op de begraafplaats te worden voortgezet. / Begrafenisformule. / Gezamenlijk gebeden “Onze Vader”. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendersken) Bannijncks:
29-9-1693: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1693, onder het opschrift:
“Op Michilij.”] / [te vinden tussen de inschrijvingen van kerstmis 1693 en pasen 1694, dus
blijkbaar een aanvulling op de inschrijvingen van Sint Michiel 1693; tB] / Hendersken Bannijncks. // [cc 27-12-1994 tB]
– Hendrica (Hendersken) Banninks:
29-9-1702: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1702, onder het opschrift:
“Op Michili.”] / [nummer:] 155. Hendersken Banninks met attestatie van Steenren. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendersken) Bannink:
?-4-1719: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1719, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1719.”] / [nummer:] 521. Hendersken Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) Banningh:
25-3-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 25 meert. / Baptizata est
Henrica / Parentes gerardus banningh et Elsken aerntzen / Patrini Joannes overgoor et henrica
hackvoorts. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bennink:
25-11-1775: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 111v, rechterkolom): / 1775 /
[na: “den 12 April aangenomen”] / van Wenterswijk 25 Nov: / Hendrina Bennink / attest naar
Zutphen 27 April 1779. // [cc 1982- 1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Banninks:
1-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: Sept 1. / Gerrit Beekman, Z.v. Jan
Beekman / en Hendrina Banninks. d.v. wijl. Arnoldus Bannink, / beide onder Gendringen. /
getr: Sept. 15. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Bennink:
30-3-1781: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] mart 30 / [ged.:] April 1 / 1781 / Hendrica / d:v: Harmen bennink en Aaltjen Lammers / [get.:] gertruyt Smalhorst geb: mellink // [cc
1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrien) Bennink:
3-4-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 3 April is Hendrien Bennink [sc.: overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Kleijn Bannink:
16-3-1793: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 104): / 16-3-1793. /
Berent Walgemoet, en Hendrica Kleijn Bannink / hare dogter Dersken / geboren den 16.
Maart / gedoopt den 17. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henders) Bannink:
7-3-1795: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 177): / 7- 3-1795. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / hare dogter Henders / geboren den 7. Maart / gedoopt
den 8. dito. / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Kleijn Bannink:
14-8-1795: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 187): / 14-8-1795. /
Berent Walgemoet, en Hendrica Kleijn Bannink / hare dogter Reintjen / geboren den 14.
augst. / gedoopt den 16. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Klein Bannink:
3-8-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 314): 3-8- 1798. / Berent Walgemoet, en Hendrica Klein Bannink / hare dogter Harmina / geb: d. 3 aug: / ged. d. 5
dito / get: d. Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bennink:
3-2-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 10 Febru / 1811 / [Hendrina>]
Hermina / d v Gerret Jan [Benink, veranderd in:] Bennink en aaltjen Lammers / [get.:] de vader
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrien) Bennink:
20-12-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 137): 20. Dec: [1812] / Baptizatus est Gerardus / filius legitimus Henrici Bekker, et Aleijdae Ter Laak Conj: / Suscepêre Bernt Hendrik Ter
Laak, et Hendrien Bennink. // [cc 23-3-2007/24-9-2008 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bannink:
9-9-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 9-9-1815 No 143 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Negenden September zijn voor ons Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Petronella Teerink geboren van Beest oud vyf en dertig Jaren,
Vroedvrouw wonende te Zutphen welke ons hebben verklaard dat op den Zevenden September
dezes jaars des avonds ten tien uren in het huis No. [niet ingevuld] is overleden Een Zoontje
Zynde dood geboren, uit Arend Jan Brokke en Hendrika Bannink geboren, deeze verklaring is
geschied in tegenwoordigheid van Antoni Volmig oud een en veertig Jaren, Hoedemaker en
Derk Hendrik Colenbrander oud vyf en twintig Jaren winkelier beide alhier woonachtig / van al
het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declarante en beide getuigen. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henders) Bannink:
17-9-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 17-9-1816 No 20 / Heden den Zeventienden
der maand September eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om Zeven uren, zijn
voor ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Adolph, U’rbaan, Schoemaker van beroep oud Zeven en dertig jaren, en Roelof Prins Bakker van beroep oud Zeven en dertig jaren
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der
maand September des jaars 1816 des nademiddags ten half een uren, in het huis N o. 3 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren is overleden Henders Bannink
Dogter van wijlen Jan Bannink en Jenneken Geerdink / 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 / P:J:H: Velsen / A.
Urbaan / R Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henders) Bannink:
14-3-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 14-3-1820 No. 80 / Op heden den veertiende
Maart agttien honderd en twintig, des namiddags ten een uren, compareerde voor Ons Mr Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat Gerrit Onstenk oud negen en vyftig Jaren, Landbouwer en Jan Hoogwyk
oud een en dertig Jaren, Voerman wonende beide in Klarendal / welke ons hebben verklaard,
dat Teunis Onstenk. Zonder beroep, ongehuwd, Zoon van wijlen Daniel en Henders Bannink,
broeder van eerste comparant den dertiende dezer omstreeks twaalf uren des middags ten huise
van eerste comparant in den ouderdom van byna Zeventig Jaren is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [den>] Ons is getekend hebbende comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. / R J Bouricius // [cc 17-4- 2000/19-1-2006 tB]
– Hendrica [Hendrina] Banning:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-12-1826 t/m 1836 reg. (AHA-volgnr. 1289),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 187:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 156
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrina Banning
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– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Maria Visschers, Wilhelmus Spiegelhof & Jan Roes vert Mei 1827 /
7 Vert den 1 Mei 1828 naar Sub No [niet ingevuld] / 8. vertrokken naar Sub No 236 July 1828
[cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1434),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 218:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 175
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 11)
– Naam: Hendrina Bannink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Hendrina Gasselink vertrokken naar Doetichem mei 1826 / Geertruid Seesink vertr mei 1827. / 3 Dersken 1827 mei «1827» gehuwd / 11 vertrokken Mei 1828
naar Sub N o 187. / 10 vert naar Sub N o 322 / 12 W: Overmaat Na Sub N o 119 / 10 Visser Maria
n[a] No 322
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1509),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 236:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 183
– Aantal bewoners: 19 (dit is nr. 17)
– Naam: Hendrina Bannink
– Geboortedatum: Zie No 187
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hendrina Heiman gehuwd te Ulft mei 1826 / 6. Arend Meyer
overl 1826 / 7. Ampting, Jan vertr 1826 / 9. Anneken Thijssen geh: 1827 / 10 Berendina Willemsen geh 1827 / 11 Jacobus Ernsten vert No 827 / 12, 13. & 14 vertrok Mei 1827 / 16 G:
Kroezen vertr naar Sub No 208
[cc 10-6-2004/29-8-2004 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Banning:
10-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-8-1827 No 82 / Heden den Tienden der maand
Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Dirk Schenning, dagloner oud twee en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke Hendrika Banning Zyne Ehevrouw, oud Zes en dertig jaren, op Donderdag
den Negenden der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Maria / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Tempel Dagloner, oud twee en veertig jaren, en van Harmen Hegman, Dagloner oud acht 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 Declarant, hebbende de Getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in
de marge:] Geboorte van Maria Schenning. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Banning:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 161): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, NieuwArchief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Koepoort Straat
– Huisnummer: A 28
– Aantal personen: 11 [dit is nr. 11]
– Naam: Hendrica Banning
– Leeftijd: 21 jaar
– Geboorteplaats: Wehl
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Werkbode
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 18-7-2003/20-9-2003 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bannink:
8-9-1830: Vredegerecht Gendringen (repertorium over de jaargang 1830), RA Arnhem, archiefblok 0232 (Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838), inv.nr. 1684: / [kolom 1 (No der acten):] 36.
/ [kolom 2 (derzelver dagteekening):] 8sten do [= September] / [kolom 3 (Natuur der acten):]
Acte van bekendheid wegens het overlyden van Hendrina Bannink, moeder van / [kolom 4
(Naam en Voornaam der partyen):] Berendina Beekman / [kolom 5 (derzelver woonplaats):]
Ulft / [kolom 6 (registratie)] / [kolom 6a (datum):] 14en Sept: / [kolom 6b (regt):] 1.08 // [cc 174-1999/9-4-2003 tB]
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– Hendricus (Henrick) Banninck:
?-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:] 36. Henrick Banninck. /
37. Geertien Janssen sijn 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]
– Hendricus (Henrick) Ban.:
?-4-1667: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1667, onder het opschrift:
“Año 1667. / Op het PaeschFeest.”] / [nummer:] 371. Stijntien huijsv. van Henrick Ban. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Henrick) Bannincks:
?-4-1669: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1669, onder het opschrift:
“Año 1669. / Op het PaesFeest.”] / [nummer:] 405. Herman Henrix Henrick Bannincks Sone
in den Noortwijk // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Banninck:
25-12-1678: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1678, onder het opschrift: “Año 1678 in decemb. op het Christfeest.”] / [nummer:] 506. Mr~ Hendrick Kleermaker Soone van Griete Banninck // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Bannink:
25-12-1682: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1682, onder het opschrift: “Op Kersmis aengekomen”] / Hendrick Bannink in Oordik // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henrik) Bannink:
?-4-1715: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1715, onder het opschrift:
“[Op Paeschen] 1715.”] / [nummer:] 435. Henrik Bannink. [en] 436. Reint Bannink. / Broers. /
[onder “Reint Bannink”:] D. 22 9br: [= november] attestatie op Zelhem uytgegeven. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Henricus) Banningh:
10-11-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 10 november / Baptizatus
est Henricus / Parentes gerardus banningh et elsken aerntzen / Patrini Joannes aerntzen et gerarda van haell. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Banning:
18-1-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / die decimâ octavâ Jan: /
Baptizatus est Henricus / parentes arnoldus banning et Aleijda bloemers / patrini Joannes banning Theodorus hubers assistens et Christina neijenhuijs / [in margine: “datum 19. Junij 1804”
(of: 1824?)] // [cc 1982- 1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Banning:
2-2-1767: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 267 (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: Hendrik Banning
– Beroep: Fermier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 2. Fevr: 1767.
[cc 29-8-2008/18-12-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bannink:
29-3-1768: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 102v, linkerkolom): / 1768 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 29 Maart 1768.”] / Hendrik Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Banning:
8-10-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / den 8. Oct: / Hendrick Banning
zoon van Geradus Banning uijt Our onder Gendringen. / en Giesbertha van Vorde, Dogter van
wijlen N:N: van Vorde uijt Gander Laetst gewoondt onder Gendringen. / dese zijn den 29. Oct:
hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Banning:
5-5-1770: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 82 (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: Hendrik Banning
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 5. Mai 1770.
[cc 29-8-2008/10-11-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kleijn Bannink:
20-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 10): Hendrik Kleijn
Bannink, en Geertruij van Laar Eheluijden / hare dogter Garritjen / geboren den 20. Febr: / gedoopt den 24. dito / Getuijgen waren de Vader, en Harmina Kleijn Bannink. // [cc 6-8-1999/149-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kleijn Bannink:
17-2-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 93): Hendrik Kleijn
Bannink, en Geertruij van Laar Eheluijden / haren Soon Derk / geboren den 17. Febr. / gedoopt
den 22. dito / Getuijgen waren de Vader, en Garritjen Van Laar. // [cc 20-11-1999/7-9-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kleijn Bannink:
12-6-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 70): / 12-6-1792. /
Hendrik Kleijn Bannink, en Geertruij Van Laar / haren Soon Jan / geboren den 12. Junij / gedoopt den 17. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) Bennik:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 14. / Naam en voornaam: Bennik, Henricus / Geboortedatum: 1786. 2 Maij / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom / Beroep: Bakker / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Bennik en Cristina Klaapsing / Getrouwd,
ongetrouwd of weduwnr: Gehuwd / Getal der kinderen: 1 / Nummer bij de loting getrokken: – /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 77. // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen;
cc 15/16-6-2000 tB]
– Hendricus (Henricus) Bennik:
11-7-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-7-1814, ongenummerde akte nr. 11 / In
het Jaar agtien honderd en veertien den Elfden der maand Julij [#agtien honderd en veertien]
[√het doorgeslagene goedgekeurd. T:P:] / Zijn voor ons burgemeester officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom Canton van Eede, provincie Gelderland gecompareerd
Aart Veenendaal en Henricus Bennik (!), Zijnde geburen van de nagenoemde, dewelke ons
verklaard hebben, dat Maria Van Veldhuizen Zonder beroep oud Vier en Tachtig Jaaren, op den
Negenden der bovengenoemde maand en Jaar des voordemiddags ten Elf U’uren in de gemeente
alhier in het huis No 50 is overleden, nalatende Kinderen. – En hebben de declaranten deeze
acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Aart VeenenDaal / Henricus Bennink / Theods Prins // [cc 13-6-2000/11-9-2001 tB]
– Hendricus (Henricus) Bennink:
6-1-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 6-1-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 1) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Zesden der maand January Zyn voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken Stand der gemeente Bennekom,
Canton van Eede Provintie van Gelderland gecompareerd Aart Veenendaal Schoenmaker oud
Twee en Vyftig Jaaren en Henricus Bennink Bakker oud Negen en Twintig Jaaren Zynde gebuuren van de nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben dat Aaltje Jacobs [openingshaakje “/:” weer doorgestreept] laatst weduwe van Gerrit van ’t Hegt Zonder beroep oud
Zes en Zestig Jaaren op den Vierden der bovengenoemden maand en Jaar des avonds ten agt
Uuren in de gemeente alhier in het huis No 55 is overleden. / En hebben de declaranten deeze
acte na dat hun dezelve was voorgelesen nevens ons ondertekend. / H: Bennink / Aart Veenendaal / Theods Prins // [cc 8-5-2002/30-9-2006 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bennink:
14-3-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 14-3-1816 No 27. / Op heden den Veertiende 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 Hendrik Bennink oud Vier en twintig Jaren Landbouwer en Berend Willem Lemmenes oud Vyf en dertig Jaren Landbouwer beide in de Buurschap Meddo woonachtig / dewelke ons hebben verklaard, dat gisteren middag ten twee uren overleden is Jan Willem Rauwerdink oud Vyf en dertig Jaren Landbouwer geboren en wonende in deze Gemeente, Weduwnaar
van Janna Berendina Rotmans en Zoon van wylen Hendrik Jan Rauwerdink en wylen Maria
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 54

Woordes gewoond hebbende in deze Gemeente. / ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de declaranten
nevens ons getekend. / H. Bennink / B W lemmenes / H. Willink Az: // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Bennink:
12-6-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 12-6-1818 No 24 / [#Heden den] Op
voorgisteren den tienden der maand Junii een duizend acht honderd en achttien, des middags
ongeveer om twaalf uren, [#zijn voor ons] is volgens aan my Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland,
[#verschenen ... oud ... jaren, en ... oud ... jaren, beide in de Buurschap ... onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den ... der maand ... 1818 des ... ten ... uren, in het
huis No. ... binnen dit Ambt, in den ouderdom van ... jaren is 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] [de hiernavolgende tekst is tussen de geschrapte regels ingevuld:] overgegeven proces verbaal van Schouwinge van den Heer Vrederegter van het kanton van Doetinchem van dien dag onder dit Schoutambt van Doetinchem in de rivier den Ouden IJssel tusschen de Stokhorst en de weide de
Zwugers verdronken gevonden een manspersoon oud na gissing circa vijftig Jaren eerst onbekend, gekleed in een blaauwe lakensche rok met kleppen, een nieuw zwart vest van viefschagt,
een oude zwarte lange viefschagten broek, zwarte wolle aangebreide koussen, aan de voeten
schoenen met ledere riemen op het lijf een linnen hembd, en om den hals een zwarten zijden
doek, alles ongemerkt. / Dezen persoon door mij doodgezien, en op mijn orders gisteren te Doetinchem begraven zijnde, zou uit de verklaring van Hendrikus Bennink borstelmaker oud in
zijn achttiende Jaar en Jan Koelman landbouwer oud een en dertig Jaren beide in Aalten wonende, na examinatie zijner kledinge mij heden gedaan, en waarvan proces verbaal is opgemaakt,
zijn geweest Barend ten Brundel, schoenmaker in Aalten woonachtig geweest. / Ik heb van dit
alles deze acte opgemaakt, in beide daartoe bestemde registers overgeschreven, en benevens
den Secretaris geteekend op heden den twaalfden Junii van het Jaar achttienhondert achttien / S
Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Bennink:
?-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. 1194 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel Bennekom // N o der Huizen: 53 / Naamen der Belasting Schuldigen: Hendrikus Bennink /
Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor
elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor den ontvanger
[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/10-2-2003 tB]
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– Hendricus (Hendrikus) Bennink:
30-8-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-8-1819 No. 70 / Op heden den dertigsten
Augustus achttien honderd en negentien, des voorde middags ten tien uren, compareerde voor
Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat / Aart Veenendaal, van beroep Schoenmaker wonende te bennekom oud
vyf en vyftig Jaren, / en Hendrikus Bennink van beroep Bakker oud drie en dertig Jaren, almede wonende te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Johannis Bier, van beroep Koopman, weduwenaar van Dina oostendorp den negen en twintigsten dezer maand des morgens om
vier uren ten zynen huize zynde Numero (49) in den dorpe Bennekom in den ouderdom van acht
en zestig Jaren is overleden. [nalatende] neven en Nichten / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. // [cc 1982- 1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Bennink:
16-5-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-5-1821 No. 61 / Op heden den Zestiende Meij
agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hendrikus Bennink van beroep bakker oud vyf en dertig Jaren, en Aart Veenendaal. van beroep Schoenmaker
oud, (!) acht en vyftig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard, dat
Cornelia van Beek. [hiernaast met potlood in de marge: “haar zoon huwt Ede 1 Febr 1823”] in
leven van beroep Zonder en laatst woonachtig te Bennekom op den vyftiende deezer maand des
S nagts ten Twaalf uren, ten huize Numero (50) te Bennekom in den ouderdom van een en veertig Jaren is overleden, nalatende deszelfs Man, Burgert Mekking, oud acht en vyftig Jaar. van
beroep Kastelijn wonende te Bennekom. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is getekend, nadat de Twede Comparant
had verklaard niet te Kunnen Schryven als Zulks niet te hebben geleerd / H Bennink / E D van
Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Banning:
30-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 30-1-1838 No 10. / Heden den Dertigsten der
maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Landbouwer, oud Negen en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 96, en Theodorus Bouwman,
daglooner, oud Acht en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 105. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des
namiddags ten Vier uren, in het huis No. 104. te Vethuizen binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Vijf maanden is overleden Hendrikus Banning, geboren en woonachtig geweest
te Vethuizen voornoemd, Zoon van Antoon Banning, Landbouwer, en Theodora Nijland, Ehelieden, te Vethuizen 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 den eersten declarant,
terwijl de tweede verklaart heeft niet te Kunnen Schrijven. / H Braam / E:V:Grotenhuis // [cc
1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Banning:
29-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 29-5-1838 No 45. / Heden den Negen en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren
zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Banning, Landbouwer,
oud Een en Zeventig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 104. en Lambertus
Diker, daglooner, oud Dertig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 94. dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Acht en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des Avonds
ten Zes uren, in het huis No. 96. te Vethuizen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Vijftien Jaren is overleden Gradus Braam, geboren en woonachtig geweest te Vethuizen voornoemd, Zoon van Hendrik Braam, Landbouwer, en Hermina Te Poel, Ehelieden, aldaar wonende. / 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. / E:V:Grotenhuis / H Banning / L. Diker // [cc 6-32002/27-5-2002 tB]
– Hendricus (?) (H.) Benning:
3-1-1950 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): “Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.” Psalm 23. 1. / Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, heute mittag 13,30 Uhr
unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Groβmutter, Schwester, Schwägerin und Tante / Frau
Wwe. Wilhelm Benning / Johanna geb. Gemmink / im 77. Lebensjahr zu sich in sein Reich zu
nehmen. / In tiefem Leid: [Dinxperlo:] G.H. Ruesink-Benning [und] J. Ruesink / [Isselburg:] H.
Benning [und] A. Benning-Radstaak / [Gendringen:] H. Boland- Benning [und] W. Boland /
und Enkel / Isselburg, Dinxperlo (Holland) Waals b. Gendringen, den 3.1.1950 / Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 6. Jan. 1950 vom Sterbehause aus. Trauerfeier ¼ Stunde vorher. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrikus Wilhelmus) Bannink:
28-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-11-1904 No. 250 / Heden den achtentwintigsten November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar
ter Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Bannink oud zevenendertig jaren, van beroep fabriekarbeider
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Antonetta Maria Rensen, zonder beroep op den zevenentwintigsten November dezes jaars, des [#zevenentwintig] [√morgens
/ Renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd.] ten acht ure, ten huize van hem aangever
te Pol nummer zevenenzestig a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrikus Wilhelmus / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Smeenk, oud tweeenzeventig
jaren, van beroep winkelier en Theodorus Hendrikus Hafkenscheid oud zevenenveertig jaren,
van beroep fabriekarbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend
met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Herman) Bannincks:
?-4-1669: 8RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1669, onder het opschrift:
“Año 1669. / Op het PaesFeest.”] / [nummer:] 405. Herman Henrix Henrick Bannincks Sone
in den Noortwijk // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
14-4-1737: Harmen Bennink, akkerman, geb. 14-4-1737 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 442 // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
5-11-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 10 Novem / 1776 / geesje / D.V.
Harmen Bennink en Aeltjen Lammers / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
10-5-1779: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 13 Maay~ / 1779 / Wessel. /
Z.V. Harmen Bennink en Aeltjen Lammers / [get.:] De Vader en Getruy [<Getry] Mellink //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
30-3-1781: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] mart 30 / [ged.:] April 1 / 1781 / Hendrica
/ d:v: Harmen bennink en Aaltjen Lammers / [get.:] gertruyt Smalhorst geb: mellink // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bannink:
14-10-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 82): / 14-10-1792. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / haren Soon Jan Willem / geboren den 14. oct. / gedoopt den 21. dito / Getuijgen de Vader, en Willemken Starink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermen) Bennink:
5-5-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / Maij. 5 / Bernardus Bennink. Z.v. Hermen
Bennink onder Gendringen / en Henderica Könnink. d.v. Gerrit Jan Könnink uijt het Anholdse /
getrouwt Maij 26 // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bannink:
7-3-1795: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 177): / 7- 3-1795. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / hare dogter Henders / geboren den 7. Maart / gedoopt
den 8. dito. / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bennink:
28-12-1796: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr.
145): / 1796 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 28 Dec: / Hermanus Bennink / van Doesburg. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmanes) Bennink:
14-10-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 27: Anno
1797 / op den 14 October / Coram Evert Poor [en] Jacobus van Hasz / Zijn op vertoont Extract
uit het Trouw Boek der Municipaliteit van Keppel binnen alhier ten fine van Proclamatie aangetekend / Harmanes Bennink Jonkman gebore te Zelhem, en ’t laast alhier gewoont, / en Johanna Albertina Elizabeta Nijenhuis Jonge Dogter geboore, en woonagtig te Keppel binnen. / den
15 October voor de Eerste maal / den 22 dito voor de twedemaal / den 29 dito voor de Derde
maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris
// [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bannink:
12-5-1799: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 348): / 12-5-1799. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / haren Z Berent / geb: d. 12 Maij / ged: d: 13 dito / get
de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Bennink:
2-10-1801: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1801 / Octob 2. / Herman Bennink.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Benning:
26-8-1806: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 31 Aug / 1806 / Herman / Z V
Jan Willem Benning en Janna Ansing / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Benning:
4-9-1808: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1808. / 4 Sept. / Gerrit Jan Bennink. Z.v wijl
Harmen Benning / en Aaltjen Lammers. d.v. wijl Willem Lammers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Benning:
24-11-1808: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 24 / [ged.:] 27 Nov / 1808 / Hermanus /
Z V Gerret Jan Benning en Aaltje Lamers / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bannink:
9-5-1816: Overlijdensregister gemeente Hengelo (Gld.), 9-5-1816 No 24 / Heden den negenden
der maand Mei 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 / Harmen [<Beren] Bannink oud vijf en vijftig
jaren, daghuurder Eheman van de overledene / en Hendrik Jan Ruegebrink [<Reugebrink] oud
een en vijftig jaren Wever, buurman van de overledene beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Mei des jaars 1816 des namiddags
ten zeven uren, in het huis No 318. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en vijftig
jaren is overleden Geeske Garvelink, huisvrouw van Harmen Bannink. en zes Kinderen. / 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 / Kunnende geen der Comparanten Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harremanus) Bennink:
16-3-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 20 Maart / 1818 / Harremanus / z v Gerret Jan Bennink en Altjen Lammers / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
3-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1822 No 2. / Heden den derden der
maand Januarij een duizen (!) acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt Eerste Assessor by indispositie van den Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland
verscheenen / Derk Wellink Dagloner oud veertig Jaren, en [#Derk Willem Lammers Landbouwer] [√Jan Keurntjes Dagloner / renvoy en doorhaling van vier woorden geappr] oud veertig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Woensdag den
tweeden der maand Januarij achttien honderd twee en twintig des avonds ten negen uren, in het
huis No. 351 in Voorst binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes en tachtig Jaren is
overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Harmen Bennink weduwenaar van Maria
Langenaer en Zoon van wijlen Gerrit Jan Bennink en Johanna Wiltink / 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 den eerstgenoemden Comparant,
verklarende den laatstgemelden Comparant daartoe aangezocht verklaard had (!) van niet te
Kunnen Schryven / D wellenk / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/26-8-2002 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 16-3-1818 geboren (AHA-volgnr. 2837),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 409:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 323
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Harmanus [Bennink]
– Geboortedatum: den 16 Maart 1818
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7 vert 1826.
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
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– Hermanus (Harmen) Bennink:
25-9-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-9-1833 No 66 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om
Elf uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt, eigenwerkdoende oud Drie en Zestig jaren, en Jan Körntjes, dagloner oud Vyf en Vyftig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den Vyf en twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des
morgens ten acht uren, in het huis No. 323 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zeven en twintig Jaren is overleden Harmen Bennink, Kleermaker geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Willem Bennink, dagloner in deze Gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Johanna Ansink / 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 den laatstgenoemden Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J Verholt / v.Woelderen // [cc 27-62003/14-5-2006 tB]
– Hermanus (Harmen) Bennink:
6-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1836 No 2. / Heden den Zesden der
maand Januarij een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Wellink landbouwer
oud vyf en vyftig jaren, en Johannes Verholt, dagloner oud Zestig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den vyfden der maand January een
duizend acht honderd zes en dertig des avonds ten negen uren, in het huis No. 298 [<398] in
Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van negen en zestig is overleden Bernardus
Bennink, landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, [#ehevrouw] [√de
doorhaling van het woord ehevrouw goedgekeurd] eheman van Hendrika Konnink, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Harmen Bennink en Maria
Langena / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bennink:
1837: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1837 / Hermanus Bennink / Att. afgegeven naar Dinxperlo 19 Aug 1843. / v.M. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bennink:
1837: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1837 / Hermanus Bennink / Att. afgegeven naar Dinxperlo 19 Aug 1843. / v.M. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harremanus) Bennink:
2-7-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb. of ged.:] [Juny>] July 2 / 1845 / Harremanus / z v Derk willem Bennink en Altjen en Altjen Nyman / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Bennink:
2-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-4-1879 No. 35 / Heden den Tweeden der
maand April achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Freriks van beroep Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en
Hermanus te Kamp van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Eersten der maand April achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 131 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren Hermanus Bennink, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar
van Joanna Berendina Lammers, Zonder beroep te Gendringen overleden, Zoon van Gerrit Jan
Bennink en van Aaltjen Lammers, echtelieden, Landbouwers overleden te Gendringen / 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 Freriks
/ H te Kamp / VDLaar. // [cc 5-4-2001/11-7-2002 tB]
– Hermina (Hermina) Bannink:
?-4-1751: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 85v, rechterkolom): 1751. / [na:
“op paaschen sijn tot ledematen der Kerke aangenomen”] / met attest: van Deventer / Hermina
Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bannings:
12-12-1751: RBS 507 (Doetinchem): Abraham Philipsen, ende Harmina Bannings, Egtel. een
dogter laten dopen den 12 xb. [1751] met naam Harmina Mechtelina. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Kleijn Bannink:
20-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 10): Hendrik Kleijn
Bannink, en Geertruij van Laar Eheluijden / hare dogter Garritjen / geboren den 20. Febr: / gedoopt den 24. dito / Getuijgen waren de Vader, en Harmina Kleijn Bannink. // [cc 6-81999/14-9-2002 tB]
– Hermina (Harmina) Kleijn Bannink:
3-7-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 24): / 3- 7-1791. / Evert
Eggink, en Harmina Kleijn Bannink / haren Soon Peter / geboren den 3. Julij / gedoopt den
10. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Kleijn Bannink:
18-1-1794: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 137): / 18-1-1794. /
Evert Eggink, en Harmina Kleijn Bannink / haren Soon Theodorus / geboren den 18. Jan. / gedoopt den 19. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Kleijn Bannink:
2-4-1797: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 264): / 2- 4-1797. /
Evert Eggink, en Harmina Kleijn Bannink / haren Soon Jan / geboren en gedoopt den 2. april.
/ Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermina (Hermina) Bennink:
3-2-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 10 Febru / 1811 / [Hendrina>]
Hermina / d v Gerret Jan [Benink, veranderd in:] Bennink en aaltjen Lammers / [get.:] de
vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmiena) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-2-1811 geboren (AHA-volgnr. 2835),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 409:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 323
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Harmiena [Bennink]
– Geboortedatum: den 3 Febr 1811
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7 vert 1826.
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
– Hermina (Hermina) Bennink:
28-3-1828: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1828 / Maart 28 / Hermina Bennink
// [cc 1982-1999 tB]
– Hildegonda (2x) (Hildegundis/Hildegundis) Banning:
10-2-1715: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 10-2- 1715 / Baptizata est Hildegundis / filia Casparis banning et Mechtildis Lamers. / Susceptores Andreas [te
niet?] et Hildegundis Banning. // [cc 1982-1999 tB]
– I...: geen gegevens.
– Jasper: zie sub Casparus
– Johanna (Jenneken) Benninks:
?-4-1713: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1713, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1713.”] / [nummer:] 351. [en] 352. Zijn Harmen van Til, en Jenneken Benninks
Eheluijden, met attestatie van Steendren tot ons overgekomen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
6-4-1727: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [6-4-1727, onder het opschrift:
“Anno 1727 op Paschen den 6 April:”] / [nummer:] 85. Janna Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
?-4-1732: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1732, onder het opschrift: “1732:”] / [nummer:] 235. Janna Bannink // [cc 1982- 1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Banninck:
15-2-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 15. Febr. / Baptizata est
[#Gerhardus Banninck et Elsken Arentzen] Johanna / Parentes Gerhardus Banninck et Elsken
Arntzen / Patrini Antonius Sesinck et Joanna Bannincks // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
?-4-1745: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1745, onder het opschrift: “1745”] / [nummer:] 591. Janna Bannink / met attest nae Doetichem den 18 jun 1745:
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
25-12-1745: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 79v, linkerkolom): 1745. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs ende beloften tot ledematen der Kerke
aangenomen dese navolgende”] / Janna Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Banninck:
23-8-1756: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1756. / 23. august: / Baptizatus est
Theodorus / Parentes Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers; / Patrini Gisbertus van Latum et
Derske Gosling. / eodem die [= 23. august:] / Baptizata est Joanna / Parentes ut Supra [= Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers]; / Patrini Hendrik te Boekhorst et Helena Berndsen. // [cc
1982- 1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannings:
28-4-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [sc.: April.] den 28. / Gerlich van
Aken Zoon van Hendrik van Aken / en Janna Bannings dogter van wijl Gradus Banning beide
uyt Our // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bening:
9-8-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / [sc.: Aug] 9 / Jan Giben wedwenr~ van
Jenneken Lamers van de Melt / en Janna Bening d.v. Jan Hend. Bening onder Boekholt. / alhier getrouwt 23 Aug // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Benink:
1-12-1776: (Trouwboek N.H. kerk Gendringen?): 1-12-1776: Gerrit Lensing, z.v.w. Sander
Lensing, onder Bocholt, thans onder Etten, / en Janna Benink, we.v.w. Jan Gieben, onder Gendringen / getrouwd alhier 22-12-1776. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Bennink:
26-3-1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 114r, rechterkolom): / 1777. /
[na: “den 26 Maart tot Ledematen aangenomen”] / Anna Bennink / attest: naar Doesborgh 8
Maij 1778 // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Janna) Bannink:
24-8-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 74): / 24-8-1792. /
Hendrik Reugebrink, en Janna Bannink / haren Soon Albert / geboren den 24. augst. / gedoopt
den 26. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
11-2-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 202): / 11-2-1796. /
Hendrik Reugebrink, en Janna Bannink / haren Soon Berent / geboren den 11. Febr. / gedoopt
den 14. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bannings:
21-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 11: Anno
1796 / op den 21 October / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen / Hendricus Kniest weduwenaar van Johanna Bannings, geboore alhier en woonagtig, /
en Ida Burgers Jonge dogter gebore alhier en woonagtig / den 23 October voor de Eerste maal /
den 30 dito voor de twede maal / den 6 e November voor de Derde maal volgens relaas van de
Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen Zijn den 6 November 1796 te
S’Heerenberg getrouwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh
den 7 November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
6-9-1797: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 278): / 6- 9-1797. /
Hendrik Reugebrink, en Janna Bannink / haren Soon Berent / geboren den 6. Sept: / gedoopt
den 10. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bannink:
3-2-1799: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 337): / 3- 2-1799. /
Hendrik Reugebrink, en Janna Bannink / hare D Hendrika / geb. d: 3. Febr. / ged: d. 10 dito /
get. de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Benink:
26-3-1812: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1812. / Maart 26 / Johanna Benink.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anneken) Benink:
19-4-1818: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1818. / April 19 / Bernard Bossmann [<Bussmann] en Anneken Benink / [beiden] van hier // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Joanna) Banninks:
29-8-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 29-8-1818 No 30 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des nade middags om vier
uren, zijn voor ons Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kroets, Dagloner
oud acht en vyftig jaren en Manes van Uem, Akkerman, oud zes en zeventig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op vrydag den acht en twintigsten des
middags ten twaalf uren in het huis No. 203 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van zeven
en zeventig jaren is overleden Joanna Banninks geboren en woonachtig in dit schoutambt weduwe van Willem te Boekhorst dochter van wylen Gerret Bannink en Aaltjen Gasselinks / 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 nadat de comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bannink:
11-4-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 11-4-1821 No 23 /
Heden den Elfden der maand April een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Fredericus Westerveld dagloner oud drie en vyftig jaren, en Hendrik Kemink ook Dagloner oud
Een en Veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
Dingsdag den tienden der maand April achttien honderd een en twintig des avonds ten tien uren,
in het huis No. 114 in Ulft binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en tachtig Jaaren
is overleden. [lees: overleden:] Johanna Bannink weduwe van Geerlich van Aaken en dochter
van wylen Gerardus Bannink en Elisabeth Harmsen / 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. /
met westerveld nadat Kemink daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bannings:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-12-1826 t/m 1836 reg. (AHA-volgnr. 1082),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 151:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 135
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 7)
– Naam: Johanna [Bannings, met potlood veranderd in:] Banning
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
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– Johanna (Johanna) Bannink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-2-1805 geboren (AHA-volgnr. 1390),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 11)
– Naam: Johanna Bannink
– Geboortedatum: den 15 Febr. 1805
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Banning:
31-12-1826 t/m 1836 (register): ?-2-1811 geboren (AHA-volgnr. 1397),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 18)
– Naam: Johanna Banning
– Geboortedatum: Feb. 11 [= 1811?]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2647),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Johanna [Bennink]
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
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– Johanna (Anna) Bangens:
12-2-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 12-2-1830 N[o] 9 / Heden den Twaalfden
der maand February één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren,
zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / den daghuurder Hendrik Lap oud Vier en Vijftig jaren, / en den schoenmaker Hermanus Staal oud dertig jaren, / beide in deze Gemeente
woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand February des jaars
achttien honderd en dertig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 526 Wijk D binnen deze
Gemeente in den ouderdom van ruim Vier en Veertig Jaar is overleden Aaltjen Kerkkamp huisvrouw van den eersten Comparant Hendrik Lap geboren te Keppel den een en dertigsten December Zeventien honderd vyf en tachtig uit wylen de Ehelieden Hendrik Kerkkamp en Anna
Bangens beiden te Keppel voornoemd 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 is onderteekend / Verklarende de
beide Comparanten niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Banning:
23-2-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-2-1838 No 17. / Heden den Drie en Twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien
uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Klaauwer, Landbouwer, oud Veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 56. en Hendrik
Diker, BoerenKnecht, oud Acht en Twintig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente
No. 57. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee en Twintigsten der maand Februarij
dezes jaars, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 48. te Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en vijftig Jaren is overleden Arnoldus te Boekhorst, Kleermaker, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, Zoon van de Ehelieden
wijlen Willem te Boekhorst, en Johanna Banning, mede te Groot Azewijn overleden, nalatende zijne Ehevrouw Johanna van Uum, nog aldaar 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, benevens
declaranten. / B Klaauwer / H. diker / E:V:Grotenhuis // [cc 1982- 1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bannink:
13-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-2-1839 No. 12 / Heden den dertienden
der maand February een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk
van Woelderen, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Hendrik Meuleman van beroep dagloner oud vyfentwintig jaren, en Johannes Lensing van beroep dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide te Oer in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand Februarij des jaars
achtien honderd negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis N o. 510a te Oer binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Gradus van Aaken,
dagloner, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wylen Johanna
Lubbers, en Zoon van wylen de ehelieden Geerling van Aaken en Johanna Bannink / 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 den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde
verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Janna) Bennink:
21-2-1848: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-2-1848 No. 67. / Op heden den Een en twintigsten Februarij des jaars achttien honderd acht-en-veertig, zijn voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, verschenen: Barnardus Haardman oud drie en zestig jaren, van beroep kleermaker en Derk Breurink oud acht en twintig jaren, van beroep Schoenmaker, beiden wonende te Bennekom welke
Ons hebben verklaard, dat Janna Bennink, geboren en wonende te Bennekom zonder beroep,
ongehuwd, echte dochter van wylen Gerrit Bennink en Christina Klappink op den twintigsten
dezer maand Februarij des avonds ten elf ure, in den ouderdom van vyftig jaren ten haren huize
te Bennekom binnen deze Gemeente is overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de beide comparanten en ons Ambtenaar is geteekend. / B Haartman / D
Breürink / D. Hendriks // [cc 6-9-2001/6-1-2007 tB]
– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Bannink:
12-1-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-1-1908 No 4 / Heden den twaalfden Januari negentien honderd-acht, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Hendrikus Gerritsen oud vierendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Aleida Bannink, zonder beroep
op den tienden Januari dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Oer
nummer negenentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrikus Alexander Johannes / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodorus Meuleman, oud zesenvijftig jaren, van
beroep fabriekarbeider en Johannes Cornelis Knikkink oud vijfendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: overleden 9 Oct 1912] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Bennink:
8-9-1857: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-9-1857 No 107. / Heden den achtsten der
maand September achttien honderd zeven en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Joannes Henricus Snelting, van beroep daglooner, oud acht en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Geertruid Bennink, Zyne huisvrouw, op Maandag den Zevenden der maand September achttien honderd zeven en vijftig, des morgens ten acht uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No 319 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de getuigen Jan Scholten, van beroep Veldwachter, oud negen en dertig jaren, en Gradus Reijers, van beroep daglooner oud Zes en Zeventig 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 eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd
hebbende. / J H Snelting / J Scholten / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Bennink:
18-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1879 No. 7. / Heden den Achttienden der maand January achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Antoon Krieger van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig
jaren, en Johannes Theodorus Belterman van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand January achttien honderd negen en zeventig, des middags ten vier uren, in
het huis Wijk C No. 60 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier
en vyftig Jaren en Vyf maanden Johanna Geertruid Bennink, Zonder beroep, geboren in de
gemeente Aalten, en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Joannes Henricus
Snelting, Landbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Bernardus
Bennink en Johanna Willemina Tammel. / 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. / A Krieger / J.T. Belterman / VDLaar. // [cc 3011-2000/20-6-2002 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrikka) Bannink:
16-5-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 291):
– Kind: Willem Jan Jacob van Nek
– Geboren: 16-5-1836
– Gedoopt: 16-6-1836
– Vader: Gerrit Willem van Nek
– Moeder: Johanna Hendrikka Bannink
[cc 9-10-2008/2-8-2010 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrikka) Bannink:
18-4-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 351):
– Kind: Willem Jacob van Nek
– Geboren: 18-4-1837
– Gedoopt: [20>] 21-5-1837
– Vader: Gerrit Willem van Nek
– Moeder: Johanna Hendrikka Bannink
[cc 30-10-2008/26-7-2010 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Bannink:
4-3-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 787):
– Kind: Hendrik Bernard van Nek
– Geboren: 4-3-1843
– Gedoopt: 23-4-1843
– Vader: Gerrit Willem van Nek
– Moeder: Johanna Hendrika Bannink
[cc 20-11-2008/22-5-2010 tB]
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– Johanna Hendrica (Johanna Hendrikka) Bannink:
6-3-1843: Geboortenregister gemeente Stad Doetinchem, 6-3-1843 No 14. / Heden den Zesden
Maart één duizend acht honderd drie en veertig, is voor ons Wolter Coops DJZoon, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Gerrit Willem van Nek, Koopman, oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, Doetinchem, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welke Zijne
Echtgenoote Johanna Hendrikka Bannink, zonder beroep, op Zaturdag den vierden der maand
Maart dezes jaars, des morgens ten drie uren, te zijnen huize ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornamen van Hendrik Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Lammert Vinkenborg Stads
bode, oud negen endertig jaren, en van Christiaan Korssen, Stads bode oud Een en vijftig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend, benevens de voormelde comparant en getuigen. / W Coops DJZ / G W van Nek /
L Vinkenborg / C: Korssen // [cc 19-2-2003/10-5-2006 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Bennink:
24-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 24-5-1876 No. 12. / Heden den Vier en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te
gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den
Veertienden en op zondag den Een en twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, / Johannes Kleinegris, oud drie en twintig Jaren, Leemvormer, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Engelbertus Kleinegris, Leemvormer, en van Anna Maria
Bennink, Zonder beroep, echtelieden, mede in deze gemeente wonende, ter eenre, / en Bernardina Aalders, oud Zes en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente,
meerderjarige dochter van Antoon Aalders, Landbouwer, mede in deze gemeente wonende, en
van Aleida Venneman, overleden, ter andere zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 2o De toestemming van den
Kommanderenden Officier van het derde Regiment Vesting Artillerie aan den Bruidegom tot
het aangaan van een huwelyk. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o Het geboorte
attest der Bruid. / 5o Het overlydens attest van hare Moeder. / De ouders van den Bruidegom, en
de Vader der Bruid alle alhier tegenwoordig hebben ons verklaard, hunne toestemming te geven
tot dit huwelijk. / 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 getrouwelijk 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 Johannes Kleinegris en Bernardina Aalders door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe
medegebragt, te weten: Daniel Lodewyk [#van Woeld] [√de doorhaling van twee woorden
goedgekeurd.] Avenarius, Zonder beroep, oud twee en veertig Jaren, Gerhard Rosier, Timmerman, oud twee en veertig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en Zestig
Jaren, en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode, oud zes en veertig Jaren, alle wonende in
deze gemeente. / 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 Bruid, de ouders van den Bruidegom, den Vader der Bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Reinera Adriana (Johanna Regnera Adriana) Banning:
31-7-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3106):
– Kind: [kennelijk niet ingevuld]
– Geboren: [niet ingevuld: ...-1870?]
– Gedoopt: 31-7-1870
– Vader: Herman Stoltenborg
– Moeder: Johanna Regnera Adriana Banning
[cc 26-5-2009/18-9-2009 tB]
– Johanna Reinera Adriana (Johanna Reinera Adriana) Banning:
18-11-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3364):
– Kind: Adriana Johanna [Stoltenborg>] Stoltenborgh
– Geboren: 18-11-1872
– Gedoopt: 29-12-1872
– Vader: Herman [Stoltenborg>] Stoltenborgh
– Moeder: Johanna Reinera Adriana Banning
[cc 5-6-2009/7-8-2009 tB]
– Johanna Reinera Adriana (Johanna Reinina Adriana) Banning:
14-6-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3671):
– Kind: Christiaan Herman Stoltenborg
– Geboren: 14-6-1875
– Gedoopt: 29-8-1875
– Vader: Herman Stoltenborg
– Moeder: Johanna Reinina Adriana Banning
[cc 10-6-2009/21-6-2009 tB]
– Johanna Suzanna (Johannetta Susanna) Banning:
3-4-1855: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1081): 1855. / Geboren 3 April en 6 mei
gedoopt / Karel / Zoon van Garret Jan Remmelink en Johannetta Susanna Banning // [cc 4-82009/31-5-2010 tB]
– Johanna Suzanna (?) (Susanna) Bannink:
15-1-1858: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1134): [1858.] / Den 15 Jan geb en 14
Febr gedoopt / Reina / Dochter van Gerrit Jan Remmelink en Susanna (!) Bannink // [cc 18-82009/30-5-2010 tB]
– Johanna Suzanna (Johannetta Suzanna) Banning:
23-7-1860: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1174): [1860.] / 23 Julij geb en 19 Aug.
gedoopt. / Jan Hendrik, Zoon van Gerrit Jan Remmelink en Johannetta, Suzanna Banning. //
[cc 19-8-2009/30-5-2010 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 72

– Johanna Suzanna (Johannetta Suzanna) Bannink:
12-2-1866: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1282): [1866] / 12 Febr. geb. en 11
Maart gedoopt / de dochter van Gerrit Jan Remmelink en Johannetta Suzanna Bannink /
genaamd Reina // [cc 30-8-2009/30-5-2010 tB]
– Johanna Theodora (Joanna Theodora) Bennink:
29-5-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 910): [sub «1824 baptizati
sunt»] 29 Maji / Joanna Theodora / F:l: Joannis Bennink et Joanna Getrudis Brus Par: / Jan
Dorus Krieger et Theodora Huijing Susc: // [cc 31-10-2007/12-1-2008 tB]
– Johannes (Jan) Banninck:
1658: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 157, sub “Anno 1658.”): Henrick
Hermsen Henrick Hermsens Sone van Holten / ende Maria Arents Arent Janssens Banninck
Dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Banninck:
?-6-1666: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6-1666, onder het opschrift:
“Anno 1666 / Op het PinxterFeest sijn aengekomen.”] / [nummer:] 354. Jan Banninck / 355.
Aeltien sijn huijsvrou. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bannink:
19-9-1697: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [19-9-1697, onder het opschrift:
“Den 19. Septemb: op Michilij.”] / [nummer:] 63. [en] 64. Jan Bannink en sijn Vrou Engele
Markelinks, syn met attestatie van Zutphen tot ons overgekomen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (2x) (Jan/Jan) Bannink:
?-4-1705: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1705, onder het opschrift:
“Op Paschen 1705.”] / [nummer:] 182. Janna Pothofs, huys-vrou van Jan Bannink den jongen.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
144:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [en] 1 [:?] / Derck over Goor / Sess
koeijen en Een twee jaerige / getuijge Jacob Bocker eñ Jan Banninck / [summa:] 3-18-: // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
149:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Jan Banninck / drij koeijen en
Een Een winter / getuijg[en] Derck over Goor eñ Derck te Camp / [summa:] 1-16-: // [cc 19821999 tB]
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– Johannes (Jan) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
151:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Derck te Camp / drij koeijen Een
Een winter eñ twee kalver / getuijge Jan Smit eñ Jan Banninck / [summa:] 1-16-: // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Joannes) Banningh:
21-11-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 21 novembris / Baptizata
est geske / parentes gerardus banningh et Elske aerntsen / patrini Joannes banningh et christina
hijlders // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Banning:
1-7-1747: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 81v, linkerkolom): 1747. / [na:
“Den 1. Julii is na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften tot Lidmaat aangenomen”] /
van Drempt. / Jan Banning. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Banning:
18-1-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / die decimâ octavâ Jan: /
Baptizatus est Henricus / parentes arnoldus banning et Aleijda bloemers / patrini Joannes banning Theodorus hubers assistens et Christina neijenhuijs / [in margine: “datum 19. Junij 1804”
(of: 1824?)] // [cc 1982- 1999 tB]
– Johannes (Jan) Benninck:
1-6-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / dito. [= den 1 Junij.] / Coenradus
Benninck Zoon van wijlen Jan Benninck uijt Dinxperlo / en Jantje Heijmans, Dogter van Jannes Heijman uijt Mechelen onder Gendringen. / dese zijn den 29 Junij hier gecopuleert. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Benninck:
18-4-1756: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1756. / den 18. April. / Jan. / De
Vader Coenraed Benninck, / De Moeder Jantje Heijmans, / De Vader getuijge alleen. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (IJan) Banninck:
26-8-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 26 Augustus is ijan banninck over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Yan) Banning:
25-2-1772: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1772 / den 25 febbew is yan banning
over led[en] // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) Banning:
2-2-1776: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 593 (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: Joannes Banning
– Beroep: Fermier Loc:
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 2. Fevr: 1776.
[cc 29-8-2008/4-4-2009 tB]
– Johannes (Johan) Bennink:
25-12-1780: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1780. / Dec. 25 / Johan Bennink
/ van IJsselborg. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joan) Banning:
16-5-1784: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 415 (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 Banning
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Kilder] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 16. Mai 1784.
[cc 29-8-2008/9-2-2009 tB]
– Johannes (Jan) Bennink:
1-2-1787: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1787 / Den 1 Februyry is Jan Bennink
overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kleijn Bannink:
12-6-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 70): / 12-6-1792. /
Hendrik Kleijn Bannink, en Geertruij Van Laar / haren Soon Jan / geboren den 12. Junij / gedoopt den 17. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bennink:
20-11-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 20-11-1813 No. 9 / In den Jaare Agtienhondert en dertien, den Twintigste November, des nademiddag een uur is voor ons Adjunct maire
by absentie van de Maire Officier van den Burgerlyken Stand, der gemeente Netterden Canton
Gendringen, departement van den Booven ijssel verscheenen Sander Weijers, daglooner woonagtig in deze Gemeente, oud agt en Twintig Jaaren weduwenaar van wylen, Wilhelmina Inels,
overleeden den agtiende Augustus, des Jaars agtienhondert en dertien, zoo als blykt uit de acte
van Overlyden, afgegeeven door den adjunct Maire van voornoemde Gemeente, meerderjaarige
Zoon van Jan Weijers woonagtig in deze gemeente, daglooner, alhier teegenwoordig en toestemmende, en wijlen Maria Elisabeth Thönnissen, Zyne huisvrouw overleeden in deze gemeente op den agste december, des Jaars agtienhondert en drie, zoo als blykt uit de acte van
Overlijden, afgegeeven door den Adj: maire der gemeente Netterden, met Jenneken Hiddink,
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dienstmeid, woonagtig in de gemeente en Canton Gendringen, oud Negen en Twintig Jaaren,
meerderjaarige dochter, van wylen Hendrik Hiddink, daglooner, in leeven woonagtig in de gemeente Varsseveld, Canton Terborg, overleeden den Dertigste April, des Jaars Zeventienhondert Negen en Tachtig, in de gemeente Varsseveld Zoo als blykt uit de acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van Varsseveld, en Hendrica Lammers, dagloonster woonagtig in de
gemeente Varsseveld, alhier teegenwoordig, en toestemmende, welke ons hebben Versogt om
over te gaan tot voltrekking van het tusschen hun Ontworpen Huwelijk, en waar van de afkondigingen gedaan Zyn, de Eerste op Zondag den Zevende November, en de Tweede op Zondag
daar aan volgende, Zynde den Veertiende November des Jaars agtienhondert en dertien, des
Voor de Middags Elf uuren, welke afkondigingen meede hebben plaats gehad, voor den Hoofdingang Van het Gemeente Huis te Gendringen, geene opposities teegen gemelde Huwelyk by
ons aangedient Zijnde, Zoo hebben wij voldoende aan hun Versoek, na voorleezing van alle de
stukken, booven genoemd, en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek, aan de aanstaande
Echtgenoot, en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd, of sy Elkanderen als man en vrouw
willen neemen, elk hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende Zoo verklaaren
Wy in naam der Wet, dat Sander Weyers, en Jenneken Hiddink in ’t Huwelyk Verbonden Zyn,
waar van Wy acte opgemaakt hebben in tegenwoordigheid van Hendrik Heister Senior daglooner oud Vijf en Vijftig Jaaren, Johannes Van dillen Boeren Knegt, oud Een en dertig Jaaren,
Arent Gellecum, Boeren Knegt, oud agt en Twintig Jaaren en Jan Bennink, Boeren Knegt, oud
Vijf en twintig Jaaren, alle in deze Gemeente woonagtig welke na aan hun gedaane Voorleezing
met ons geteekent hebben, uitgenoomen den vader van den Bruidigom, de Moeder van de
Bruidt den getuige Hendrik Heister, en Jan Bennink welke verklaarde niet te Kunnen Schrijven, op dag en Jaar als Booven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bannink:
17-9-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 17-9-1816 No 20 / Heden den Zeventienden
der maand September eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om Zeven uren, zijn
voor ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Adolph, U’rbaan, Schoemaker van beroep oud Zeven en dertig jaren, en Roelof Prins Bakker van beroep oud Zeven en dertig jaren
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der
maand September des jaars 1816 des nademiddags ten half een uren, in het huis N o. 3 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren is overleden Henders Bannink Dogter van wijlen Jan Bannink en Jenneken Geerdink / 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 / P:J:H: Velsen / A.
Urbaan / R Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Banning:
4-5-1818: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 4-5-1818 No 20 / Heden den vierden der maand
Mei een duizend acht honderd en achttien, des voorde middags om tien uren, zijn voor ons Jan
Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wehl, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Banning van Beroep Landbouwer oud veertig jaren, – en Arend
Lukkassen oud drie en vijftig jaren van Beroep Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand Mei des jaars achttien honderd
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en achttien, des avonds ten vijf uren, in het huis No. 164 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen Zeventich jaren is overleden Hendrik Berentsen weduwnaar van Hendrina Berentsen / 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 als hebbende de beide Declaranten verklaard niet te Kunnen
Schrijven / J Melchers // [cc 21-6- 2001/24-8-2001 tB]
– Johannes (Jan) Banning:
21-3-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 21-3-1819 No 9 / Heden den Een en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd en negentien, des voor de middags om Neegen
uren, zijn voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Wichard Roording oud Zeven en veertig
jaren, van beroep Landbouwer – en Jan Banning oud Een en veertig jaren van beroep Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten
der maand Maart des jaars achttien honderd en negentien, des avonds ten Zes uren, in het huis
No. 160 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig jaren is overleden Berndina Berentsen Ehevrouw van Jan Lukkassen / 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 dewijl de Declaranten
verklaard hebben niet te Kunnen Schrijven. / J Melchers // [cc 21-3-2002/30-5-2002 tB]
– Johannes (Jan) Benning:
3-4-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 635): 3. Aprilis [1820] /
Baptizatus est Gerardus / f: leg: Theodori Reijers, et Joannae Boekhorst. Conj: / Susc: Jan Benning, et Joanna Gieling. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
– Johannes (Joannes) Bennink:
29-5-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 910): [sub «1824 baptizati
sunt»] 29 Maji / Joanna Theodora / F:l: Joannis Bennink et Joanna Getrudis Brus Par: / Jan
Dorus Krieger et Theodora Huijing Susc: // [cc 31-10-2007/12-1-2008 tB]
– Johannes (Joannes) Bennink:
28-2-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 956): [sub «Anno Domini
1825 baptizati sunt»] 28 Feb: / Aleidis / F:l: Joannis Theodori Krieger et Bernardinae Bennink
P[ar]: / Joannis Bennink et Aleida [Rabelink>] Rabeling Susc: // [cc 31-10-2007/3-1-2008 tB]
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– Johannes (Johannes) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-12-1799 geboren (AHA-volgnr. 2643),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Johannes Bennink
– Geboortedatum: den 6 Decemb 1799
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Johannes (Jan) Bennink:
± 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 29. Jan Bennink // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes (Jan) Bennink:
± 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 30. Jan Bennink & Co // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Bennink:
18-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1845 No 7. / Heden den achttienden
der maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Bennink, van beroep Landbouwer, oud vijf en veertig jaren, en Jan Hendrik Preijer van beroep Landbouwer oud negen en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der
maand January achttien honderd vijf en veertig, des middags ten half een uren, in het huis No.
299 in Voorst, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en zestig jaren is overleden
Hermanus Venneman, Kleermaker, geboren in de Gemeente Wisch, en woonachtig geweest in
deze Gemeente, eheman van Geertruid Snelting, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig,
en zoon van wylen de ehelieden Johan Venneman en Theodora Liebrand. / 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bannink:
3-2-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 3-2-1849 [nummer] 9 / Voor ons Berend Luymes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie
Gelderland, zijn op heden den derden der maand February des jaars achttien honderd negen en
veertig, verschenen Garrit Jan Lubberdink, Landbouwer oud drieenveertig jaren, en Jan Bannink Landbouwer oud Zevenendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk N no 22 te Gelselaar binnen deze Gemeente, op Zaturdag den derden der maand February des jaars achttien honderd negen en veertig, des morgens
ten Vyf uren is overleden: Arend Jan Dinkelman zonder beroep oud twintig jaren, geboren en
woonachtig in deze Gemeente Zoon van Jan Dinkelman in deze Gemeente wonende, en geen
bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend met de beide aangevers – / G J Lubberdink / J: Bannink / Luijmes // [cc 11-1-2001/210-2001 tB]
– Johannes (Johannes) Bannink:
30-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1878 No 11 / Heden den Dertigsten
der maand January 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, Johannes Bannink van beroep Arbeider oud een en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Raaijman Zijne huisvrouw
Zonder beroep op Dingsdag den negen en twintigsten der maand January achttien honderd acht
en zeventig, des morgens ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D No. 107
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johannes Wilhelmus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Hermanus Kok van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud vyf en twintig 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. / J Bannink /
H Kok / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) Bennink:
31-5-1963: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1963 / 31 mei / Johan Bennink [en] Everdina
Johanna Rougoor // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (?) (Jan) Banning:
29-9-1996 (rouwadvertentie): [kruisteken] / “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel
hebben hun tijd.” Pred. 3.1 / Temidden van haar dierbaren is op zondagavond 29 september
1996 overleden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve mama en oma Marietje Banning-Loeters
in de leeftijd van 72 jaar. / Didam: Jan Banning / Venray: Tonny Banning [en] Mariken [en]
Joris / Utrecht: Marga Banning / Arnhem: Hans Banning [en] Marjan Buiting [en] Jan [en] Eva
/ Duiven: Ceciel Banning [en] Harrie Lenting [en] Joost [en] Janine [en] Steef / Zonnebloemstraat 10, 6942 WX Didam / De avondwake zal worden gehouden op woensdag 2 oktober om
19.00 uur in de parochiekerk Maria O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Didam. Hierna is er
gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de aula aan de Deken Reuvekamplaan aldaar. /
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De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 oktober om 15.00 uur in genoemde kerk, waarna
de begrafenis volgt op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkwijkweg te Didam. / Samenkomst voor de uitvaartplechtigheid in de kerk. / Gelegenheid tot condoleren in zalencentrum
“Het Zwijnshoofd”, Lieve Vrouweplein 4 te Didam, na afloop van de begrafenis. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Bennink:
4-4-1748 (AHA-volgnr. 83) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en
Rigterampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Aantekeninge der
Dooden binnen de Stadt Borgh, Door Hermanus Berkhoff Custos”: 1748. / Gestorven / Den 4
April / Een Kind van [^Jan] Hendrik Bennink. / Begraven Den 5 April. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hend.) Bening:
9-8-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / [sc.: Aug] 9 / Jan Giben wedwenr~ van
Jenneken Lamers van de Melt / en Janna Bening d.v. Jan Hend. Bening onder Boekholt. / alhier getrouwt 23 Aug // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Bennink:
11-3-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 11-3-1816 No 24 / 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 Daniel Grevink oud twee en dertig Jaren Schoenmaker en Jan Hendrik Bennink oud
Zes en dertig Jaren Smit, beide in Winterswyk woonachtig / dewelke ons hebben verklaard, dat
op gisteren avond ten tien uren overleden is Salomon Gielink oud drie en Zeventig Jaren
Schoenmaker geboren en gewoond hebbende in deze Gemeente, weduwnaar van wijlen Elsken
te Kulve en zoon van wylen Antonij Gielink en Koba Bolthof gewoond hebbende in Winterswyk. / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze akte opgemaakt,
dewelke na duidelijke voorlezing door de Declaranten neffens ons is getekend / D Grevijnk / J:
H Bennink / H. Willink Az: // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hermanus (Johan Hermanus) Bennink:
10-7-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-7-1882 No. 96 / Heden den tienden der
maand July achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Arend Jan Bennink van beroep landbouwer oud drie en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruid Vossers, zijne huisvrouw zonder beroep op zaterdag den achtsten der maand Julij achttien honderd twee en tachtig, des
nachts ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No 135 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Johan Hermanus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Hendrikus Derksen van beroep kleermaker oud acht en veertig jaren, en Johan
Fredrik Wisman van beroep schoenmaker oud 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
24-10-1773: Jan Willem Bennink, daghuurder, geb. 24-10-1773 (woonplaats: Megchelen);
vermeld in AHA-document 8110906a nr. 426 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bannink:
14-10-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 82): / 14-10-1792. /
Harmen Bannink, en Henders Starink / haren Soon Jan Willem / geboren den 14. oct. /
gedoopt den 21. dito / Getuijgen de Vader, en Willemken Starink. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
21-3-1796: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1796 / Maart 21. / Jan Willem Bennink. / [hierna wordt vermeld: Gezina Bennink] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
13-7-1801: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 19 July / 1801 / Gerrit. / Z.V.
[^Jan] Willem [Beunink>] Bennink en Janna anzink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Benning:
26-8-1806: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 31 Aug / 1806 / Herman / Z V
Jan Willem Benning en Janna Ansing / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
28-5-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] may 28 / [ged.:] Juny 2 / 1811 / Derk Jan /
zoon v Jan Willem Bennink en Janna Ansing / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 16-9-1769 geboren (AHA-volgnr. 2838),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 409:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 323
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Jan Willem Bennink
– Geboortedatum: den 16 Sept 1769
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7 vert 1826.
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bennink:
25-9-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-9-1833 No 66 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om
Elf uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt, eigenwerkdoende oud Drie en Zestig jaren, en Jan Körntjes, dagloner oud Vyf en Vyftig
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jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den Vyf en twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des
morgens ten acht uren, in het huis No. 323 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zeven en twintig Jaren is overleden Harmen Bennink, Kleermaker geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Willem Bennink, dagloner in deze Gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Johanna Ansink / 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 den laatstgenoemden Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J Verholt / v.Woelderen // [cc 27-62003/14-5-2006 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Klein Bennink:
12-2-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 12-2-1849 [nummer] 11 / Voor ons Berend
Luymes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie
Gelderland, zijn op heden den twaalfden der maand February des jaars achttien honderd negen
en veertig, verschenen Arend Jan Riethorst van beroep Arbeider oud drieenvyftig jaren, en
Arend Jan ten Broeke de Weerd Landbouwer oud tweeenvyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig – door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk N no 10 te Gelselaar binnen deze Gemeente, op maandag den twaalfden der maand February des jaars achttien honderd
negen en veertig, des morgens ten Vier uren is overleden: Arend Jan Klein Bennink oud ruim
drie jaren geboren en woonachtig in deze Gemeente Zoon van Jan Willem Klein Bennink
Stroodekker en van Janna Boskamp beide in deze Gemeente wonende en geen bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en door ons geteekend met den
tweeden aangever terwyl den eersten uit hoofde van ongeletterdheid niet Kan teekenen / A j ten
Broeke de Weerd / Luijmes // [cc 11-1-2001/2-10-2001 tB]
– Johannes Wilhelmus (Johannes Wilhelmus) Bannink:
30-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1878 No 11 / Heden den Dertigsten
der maand January 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, Johannes Bannink van beroep Arbeider oud een en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Raaijman Zijne huisvrouw
Zonder beroep op Dingsdag den negen en twintigsten der maand January achttien honderd acht
en zeventig, des morgens ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D No. 107
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johannes Wilhelmus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Hermanus Kok van beroep Arbeider oud Zes en Zestig
jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud vyf en twintig 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. / J Bannink /
H Kok / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Banning:
12-6-1957: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 943]: [geb./ged.] 26/26-101932: Maria Everdina Wilhelmina / Parentes: Johannes Wilhelmus Messing et Hendrina Aleida
ten Brundel (Azewijn) / Patrini: Everardus Joannes ten Brundel (Netterden) et Maria Messing-te
Wiel (Azewijn) / gedoopt door Pater Adelbertus O. Cap. / Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Joanne Wilho Banning in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 12
Junii 1957. // [cc 1982-1999 tB]
– Jorden: zie sub Georgia
– K...: geen gegevens.
– Lambertus (L.) Bannink:
6-6-1946 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed tot onze diepe droefheid in het
Diaconessenhuis te Utrecht, onze geliefde Vader en Behuwdvader Evert Jan Bannink / weduwnaar van Jannetta Rosegaar / in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaar. / G.J. Bannink / L.
Bannink / H[ermina] Th[eodora] Bannink-Wentink / Gendringen, Wals, 6 Juni 1946. / De begrafenis is bepaald op Dinsdag 11 Juni te Gendringen. Vertrek van huis 12 uur. / [rechtsonder:]
Beekman // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (L.) Bannink:
30-6-1965 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden behaagde het de Heere van leven en dood,
na een langdurig lijden tot onze diepe droefheid van onze zijde weg te nemen, onze inniggeliefde echtgenote en schoonzuster Hermina Theodora Wentink / in de leeftijd van ruim 67 jaren. /
L. Bannink / G.J. Bannink / Gendringen, 30 juni 1965 / Walseweg 22 / Rouwdienst op maandag 5 juli 1965 om 1 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Gendringen waarna de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt U beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (Lammert) Bannink:
15-4-1985 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): “Hoor, Heere! mijn gebed, en neem mijn geroep
ter ore; Ps. 39 : 13a” / Heden nam de Heere uit ons midden weg onze geliefde oom en huisgenoot Lammert Bannink / weduwnaar van H.Th. Wentink / in de gezegende ouderdom van 88
jaar. / Uit aller naam: B.W.J. Massink / 7021 KW Zelhem, 15 april 1985. / Kruisbergseweg 52. /
De overledene is thuis opgebaard. / De rouwdienst zal D.V. worden gehouden vrijdag 19 april
a.s. om 10.15 uur in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Ned. Herv. begraafplaats te Gendringen om ±
12.00 uur / Vooraf is er gelegenheid tot condoleren vanaf 9.45 uur. / Hierbij wordt u beleefd
uitgenodigd. / Geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 83

– Margaretha (?) Banning:
29-9-1996 (rouwadvertentie): [kruisteken] / “Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel
hebben hun tijd.” Pred. 3.1 / Temidden van haar dierbaren is op zondagavond 29 september
1996 overleden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve mama en oma Marietje Banning-Loeters
in de leeftijd van 72 jaar. / Didam: Jan Banning / Venray: Tonny Banning [en] Mariken [en] Joris / Utrecht: Marga Banning / Arnhem: Hans Banning [en] Marjan Buiting [en] Jan [en] Eva /
Duiven: Ceciel Banning [en] Harrie Lenting [en] Joost [en] Janine [en] Steef / Zonnebloemstraat 10, 6942 WX Didam / De avondwake zal worden gehouden op woensdag 2 oktober om
19.00 uur in de parochiekerk Maria O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand te Didam. Hierna is er
gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de aula aan de Deken Reuvekamplaan aldaar. /
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 3 oktober om 15.00 uur in genoemde kerk, waarna
de begrafenis volgt op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkwijkweg te Didam. / Samenkomst voor de uitvaartplechtigheid in de kerk. / Gelegenheid tot condoleren in zalencentrum
“Het Zwijnshoofd”, Lieve Vrouweplein 4 te Didam, na afloop van de begrafenis. // [cc 19821999 tB]
– Maria (Maria) Arents Janssens Banninck:
1658: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 157, sub “Anno 1658.”): Henrick
Hermsen Henrick Hermsens Sone van Holten / ende Maria Arents Arent Janssens Banninck
Dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Marrij) Banninck:
13-9-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 21: 1691 / Den 13 Septr~ /
Jan Noij een Kindt laeten Doopen genompt Teodoris. / getuijegen [#Henderick [Gi? Bi?]terCamp / Jan Kolckman / Marrij banninck. // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Maria (Maria) Bennink:
16-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 39): 16. Sept: [1811] / Baptizata est
Aleijda / filia legitima Wilhelmi Franken, et Berndinae Bennink Conj: / Susc: Joannes Franken,
et Maria Bennink. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Maria (Maria) Bennink:
20-11-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-11-1821 No. 119 / Op heden den Twintigste
November agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Geurt van den
Berg van beroep bouwman oud een en dertig Jaren, en Reinier Epping, van beroep bouwman
oud, (!) Acht en vyftig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard, dat
Maria Bennink, oud vyf en dertig Jaar, vrouw van Gysbert [#in leven van beroep] van veldhuizen en [laatst] woonachtig te Bennekom op den Neegentiende deezer maand des Smiddags ten –
uren, ten huize Numero /98/ te Bennekom [#in den ouderdom van] is verlost van [#Jaren is
overleden, nalatende] een dood Kind, van het vrouwelyke Geslacht / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet te hebben geleerd. / goedgekeurd de
doorhaling van dertien gedrukte woorden / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria (Maria) Bennink:
20-11-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-11-1821 No. 120. / Op heden den Twintigste
November agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Geurt van den
Berg van beroep bouwman oud een en dertig Jaren, en Reinier Epping, van beroep bouwman
oud Acht en Vyftig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard, dat
Maria Bennink in leven van beroep Landbouwster en laatst woonachtig te Bennekom op den
Neegentiende November des S avonds ten Zeven uren, ten huize Numero /98/ te Bennekom in
den ouderdom van vyf en dertig Jaren is overleden, nalatende deszelfs man Gysbert van Veldhuizen oud Neegen en dertig Jaar, bouwman wonende te Bennekom. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet te hebben geleerd / E D van Meurs // [cc
1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2646),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 6)
– Naam: Maria [Bennink]
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Mechtildis (Mechtelt) Bannink:
14-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 6): Derk Langwarden,
en Mechtelt Bannink Eheluijden / hare dogter Janna / geboren den 14. Febr: / gedoopt den 17.
dito / Getuijge was de Vader. // [cc 6-8- 1999/14-9-2002 tB]
– Mechtildis (Mechtelt) Bannink:
9-9-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 110): Derk Langwarden, en Mechtelt Bannink Eheluijden / haren Soon Evert / geboren den 9. Sept. / gedoopt den
12. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 20-11- 1999/7-9-2002 tB]
– Mechtildis (Mechtelt) Bannink:
14-12-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 123): Joost Langwarden, en Geertjen Kempels Eheluijden / hare dogter Alberdina / geboren den 14. Dec: / gedoopt den 19. dito / Getuijgen waren de Vader, en Mechtelt Bannink. // [cc 20-11-1999/6-92002 tB]
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– Mechtildis (Mechtelt) Bannink:
13-7-1787: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 237): Derk Langwarden, en Mechtelt Bannink Eheluijden / haren Soon Hendrik Jan / geboren den 13. Julij / gedoopt den 15. dito / Getuijge was Carel Bannink // [cc 15-4-2000/29-8-2002 tB]
– Mechtildis (Mechtelt) Bannink:
27-10-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 42): / 27-10-1791. /
Derk Langwarden, en Mechtelt Bannink / hare dogter Garritjen / geboren den 27. oct. / gedoopt den 30. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Mechelina) Bannik:
28-3-1812: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 230: 1812 / Den 28 Maart Zyn na voorafgaande belijdenis des Geloofs tot
Ledematen aangenomen / Jan Hendrik van Eerden / Derk Rutjes / Gerret Jan Westerveld / Maria
Johanna Koldeweij / Wilhelmina Luijmes / Mechelina Bannik / Euphemia Mechteld Boelen
Huender // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Mechtildis) Banning:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1872),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 87
– Aantal gezinsleden: 12 + 8 [dit is nr. 20]
– Naam: Mechtildis Banni[ng]
– Geboortejaar: –
– Beroep: Kostgang[ster]
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [7>] 8 Ziel[en]
[cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Noestheyde ~ Bannink:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste gedeelte van de eerste lijst,
getiteld: “Litt. B. / 6 Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815.” //
[82 inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van de tweede lijst, getiteld: “Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente Doesburg // Model Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. / Alphabetische Lijst der voor de
Nationale Militie ingeschrevenen van de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815.” // [eindigend met de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van Doesburg den
Tienden April 1815. / E:A: VerHuell” // [ingedeeld in veertien ongenummerde kolommen met
onderverdelingen in kolom 4, 6, 7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: 79 / [2:] Numero der
Inschrijving: 79 / [3:] Numero der Loting: – / [4a:] Naam: Noestheyde / [4b:] Voornaam: Johannes / [5:] Geboorteplaats: Bannink (!) / [6:] Datum van Geboorte: 10 February 1796 / [7:]
Woonplaats: Arnhem [Militie-Kanton: Arnhem / Militie-District: Zutphen] / [8:] Beroep: Slagers Knegt / [9a:] Voornaam van den Vader: Gerrit / [9b:] Naam van de Moeder: Tunnissen [:er
lijkt te staan: Tumisen] / [9c:] Voornaam van de Moeder: Anna / [10:] Beroep van den Vader,
of de Moeder, indien de Vader overleden is: Tuinman / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene
bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft voldaan / [12:] Aanmerkingen van
den Militie-Commissaris: – / [13:] Besluit van den Militieraad: – / [14:] Aanmerkingen: – // [cc
1982-1999 tB]
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– O...: geen gegevens.
– Petrus (Peter) Bennink:
29-11-1811 (nr. 25): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris
van P. Scherft (1950) omschreven als “Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1499, ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q. eigenaar.” // Verklaare ik ondergetekende Klare Roerink weduwe Peter Bennink een
huis te bewoonen toebehoorende aan Berent Roerink Staande in de Koepoortstraat over de
Hoofdwagt / No 25 / daar van aan huur betalende [#vyff en] Twintig gulden. / Actum Doesborg
29 Novembr 1811 / [een plusteken als handtekening] / No 25 // [cc 20-6-2003/21-8-2003 tB]
– Philippus (Philip) Bening:
2-8-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Aug 2. / Johannes Stevering Z v. Hendrik
Stevering uijt Ulft. / en Catharina Elisabeth. Bening, dogter van Philip Bening uijt Aanholt. /
alhier getrouwt 16 // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: geen gegevens.
– Reinerus (Reint) Bannink:
?-4-1715: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1715, onder het opschrift:
“[Op Paeschen] 1715.”] / [nummer:] 435. Henrik Bannink. [en] 436. Reint Bannink. / Broers. /
[onder “Reint Bannink”:] D. 22 9br: [= november] attestatie op Zelhem uytgegeven. // [cc
1982-1999 tB]
– Reinerus (Reint) Banninck:
9-6-1743: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1743: / junius 9: / petronella et henricus
/ p willem van hoet [#et] / m: willemina gisbers: / levantes evert te bockhorst: gisbert gisbers
elisabeth van dillen et Reint banninck. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reind) Bannink:
?-4-1745: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1745, onder het opschrift: “1745”] / [nummer:] 578. Reind Bannink / met attest nae Ruerloo den 13 9b: [= november] 1750: // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reint) Bannink:
25-3-1817: Overlijdensregister gemeente Borculo, 25-3-1817 [nummer] 6 / Heden den vijf en
twintigsten der maand Maart eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om elf
uren, zijn voor ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen / Reint Bannink oud vijf en
zestig jaren, Tapper van beroep / en Engbert Nijenkamp oud een en zestig jaren Landbouwer
van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
vier en twintigsten der maand Maart des jaars 1817, des nagts ten elf uren, in het huis No. 23
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ongeveer vier en twintig jaren is overleden Willemina Molenkamp, dienstmaagd van beroep, dogter [van] Lammert Molenkamp, en Geertjen
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Dijkwever / 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 / P:J:H: Velsen / R Bannink / E: Nyenkamp // [cc 1982-1999 tB]
– Roelofsen [Roelofs] ~ Bannink:
10-4-1729: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [10-4-1729, onder het opschrift:
“Anno 1729: Den 10 April:”] / [nummer:] 149. Gerritjen [^Roelofsen] Bannink. / 1736 den 14
jun: met attest nae Zutphen // [cc 1982- 1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Bannink:
10-4-1729: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [10-4-1729, onder het opschrift:
“Anno 1729: Den 10 April:”] / [nummer:] 149. Gerritjen [^Roelofsen] Bannink. / 1736 den 14
jun: met attest nae Zutphen // [cc 1982- 1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Bennink:
5-2-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 5-2-1813 [ongenummerde akte nr. 2:] In
het Jaar Agtien honderd en dertien den Vijfden der maand Februarij zijn voor ons Maire officier
van den Burgerlyken Staat der gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel,
Canton van Eede gecompareerd Jan Haalboom en Harmen van den Berg, zynde geburen van de
nagenoemde, welke ons Verklaard hebben dat op den derden der bovengenoemde maand en Jaar
des morgens ten elf uuren, Roelof Bennink oud Vijf en seventig Jaaren, Tuinman woonachtig
in de gemeente alhier is overleden in het huis N o 81. / En hebben declaranten deeze acte na dat
hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend, hebbende eerste declarant Jan Haalboom, verklaard niet te kunnen Schrijven. / Theods Prins maire / Hermen van den Berg // [cc
1982-1999 tB]
– Rudolphus Hermanus Johannes (Roelof Harmen Jan) Bennink:
3-6-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-6-1816 No 31 / Heden den Derden der
maand Junij 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 Roelof Harmen Jan Bennink Landbouwer oud Negen
en Veertig jaren, en Arnoldus Bennink Koopman oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente in het dorp Zelhem woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeden der
[#ma] [nogmaals (voorgedrukt):] der maand Junij dezes jaars achttienhonderd en zestien, des
Nademiddags ten vyf uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van acht en twintig jaren is
overleden Hendrik Grutterink Koopmans bediende, laastelyk zyn verblyf gehouden hebbende
ten Huyze van zyn vader Gerrit Grutterink Herbergier in het dorp Zelhem anders woonachtig
geweest te Lochem / 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 de Comparanten met ons is getekend / R:H:J: Bennink / A. Bennink / Hem Becking // [cc 23-9-2002/25-8-2003 tB]
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– Zemmelink [Semmelink] ~ Bannink:
3-2-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-2-1816 No 6 / Heden den derden der maand
February achttien honderd en zestien, des nademiddags om twee uren, zijn voor ons Herman
Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Marten Zemmelink op Bannink Landbouwer oud acht en vyftig
jaren, en Evert Jan Beeftink Boere Knecht oud Zes en twintig jaren, beide in deze Gemeente
Buurschap Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heden den derden der maand February dezes jaars achttienhonderd en zestien, des Morgens ten drie uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Hendrik Willem
Besselink Klompenmaker woonende op den Bannink Kot in de gemelde Buurschap [#woonachtig geweest] Velswyk Zynde ongetrouwd / 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 Tweden getuyge met ons is getekend alzoo den
eersten niet kan schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Zemmelink [Semmelink] ~ Bannink:
3-6-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 3-6-1816 No 30 / Heden den derden der maand
Junij achttien honderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Herman Becking
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Marten Zemmelink op Bannink oud acht en vyftig jaren, en Hendk Willem
Eenink Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, na buuren doch geen bloed verwanten beide in
deze Gemeente in de Buurschap Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den tweeden der maand Junij [nogmaals (voorgedrukt):] der maand Juny dezes jaars achttienhonderd en zestien, des voormiddags ten Elf Uuren [nogmaals (voorgedrukt):] uren, binnen
deze Gemeente in den ouderdom van Zeventig Jaren jaren is overleden Maria Massink weduwe
van Derk Waarlo ook in deze gemeente in de gemelde Buurschap by haar Zoon Jan Massink
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 tweeden getuyge met ons is getekend Kunnende den eersten niet Schryven / Hendrik Willem Enink / Hem Becking // [cc 23-9-2002/25-8-2003 tB]
– Susanna, Suzanna: zie sub Johanna Suzanna (15-1-1858)
– Tunnissen [Teunis] ~ Bannink:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste gedeelte van de eerste lijst,
getiteld: “Litt. B. / 6 Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815.” //
[82 inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van de tweede lijst, getiteld: “Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente Doesburg // Model Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. / Alphabetische Lijst der voor de
Nationale Militie ingeschrevenen van de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815.” // [eindigend met de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van Doesburg den
Tienden April 1815. / E:A: VerHuell” // [ingedeeld in veertien ongenummerde kolommen met
onderverdelingen in kolom 4, 6, 7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: 79 / [2:] Numero der
Inschrijving: 79 / [3:] Numero der Loting: – / [4a:] Naam: Noestheyde / [4b:] Voornaam: JohanDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nes / [5:] Geboorteplaats: Bannink (!) / [6:] Datum van Geboorte: 10 February 1796 / [7:]
Woonplaats: Arnhem [Militie-Kanton: Arnhem / Militie-District: Zutphen] / [8:] Beroep: Slagers Knegt / [9a:] Voornaam van den Vader: Gerrit / [9b:] Naam van de Moeder: Tunnissen
[:er lijkt te staan: Tumisen] / [9c:] Voornaam van de Moeder: Anna / [10:] Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de Vader overleden is: Tuinman / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft voldaan / [12:] Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / [13:] Besluit van den Militieraad: – / [14:] Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derksken) Bannink:
2-4-1730: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2-4-1730, onder het opschrift:
“Anno 1730: Den 2 April:”] / [nummer:] 188. Derksken Bannink // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derckske) Bangens:
26-3-1741: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Mert: 26. / Johannes Rongen, Zoon
van Jan Rongen onder Gendringen, / en Derckske Bangens. Dogter van Wessel Bangens onder
Gendringen. / Deese zijn op den 16 April alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derrisken) Bannincks:
28-12-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 28. decemb: / Baptizata
est Johanna / Parentes Johan Rungen et Derrisken Bannincks / Patrini Henrick Tiggelooven, et
Gesken ophaagen et Helena Baaijs // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) Banningh:
21-12-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 21 10ber / Baptizata est
Dorothea / Parentes arnoldus banningh et Aleijda bloemers / patrini henricus welp et margaritha hackvoorts gerarda bloemers assistens // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derckske) Bannings:
20-11-1746: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / den 20. Nov: / [#Rutt van Dick,
zoon van tunnis van Dick uijt Jutfaas onder Utrecht / en Derckske Bannings, wedewe van
[^wijlen] Johannes Rongen onder Gendringen.] / [kantmelding:] deese ô geproclameert nog getrouwt. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dora) Banning:
18-9-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Sept. 18 / Gradus Hilders wedwenr van
wijl[en] Geesken Banning, uijt Ulft. / en Dora Banning wedwe van wijl[en] Willem Weghorst.
uijt Silvold. / getrouwt Oct: 9 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Bannink:
18-9-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Sept.] 18. / Berend Arperink.
Wed wenr van wijl. Theodora Bannink onder Gendringen / en Enneken Baten d.v. wijl[en] Harmen Baten. onder Aalten. / [in de kolom onder “alhier getrouwt” staat:] Zilvold [<Silvold]
octob 9 // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Theodora) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-5-1824 geboren (AHA-volgnr. 2645),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Theodora [Bennink]
– Geboortedatum: den 28 mei 1824
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Banning:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 20-12-1745 geboren (AHA-volgnr. 3904),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 451:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 451
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 12)
– Naam: Theodora Banning
– Geboortedatum: den 20 Decemb 1745
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 9-9-2004/7-4-2005 tB]
– Theodorus (Derck) op Banninck:
?-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:] 66. Derck op Banninck
Kerckmr~ / 67. Essele sijn huys-v. / [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]
– Theodorus (Theodorus) Banningh:
18-10-1696: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): [tussen 18-10-1696
en 13-12-1696] / Baptizata est Theodora Overgoor / filia Theodori Overgoor et Joannae Peters, /
Susceptores Theodorus Banningh et Henderina ten Haef. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bannink:
24-6-1720: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [24-6-1720, onder het opschrift:
“Op S’ Jan 1720.”] / [nummer:] 549. Derk Bannink. // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 91

– Theodorus (Derck) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 173:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] 2 / Derck Banninck / Een
koeij Twee op haer darde jaer en Twee kalver / getuijge Derck Herinck en D: Te Boeckhorst /
[summa:] 3-12- : // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 174:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] 3 / Derck Te Boeckhorst / Een
Viers op haer darde jaer, Een Een winter een kalff / getuijg[en] Derck Banninck en D: Heerinck / [summa:] 1-4-: // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Benninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 175:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Wessel Boss / drij koeijen
en een Een Winter / getuijge Derck Benninck en Derck te Boeckhorst / [summa:] 3-12-: // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Benninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 180:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Jan Nijenhuijs / Twee
koeijen / getuijg[en] Derck Banninck [of Benninck?] eñ Jan Manschott / [summa:] 2-8-: // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Benninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 181:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Derck Benninck / Twee
koeijen / getuijg[en] Jan Nijenhuijs eñ Tönnis Keuper / [summa:] 2-8-: // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Benninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHAvolgnr. 192:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] 3 / Willem Bouwman / twee
koeijen drij op haer darde jaer eñ Twee kalver / getuijg[en] Jan Nijenhuijs en Derck Benninck /
[summa:] 6-:-: // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bannink:
?-4-1722: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1722, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1722.”] / [nummer:] 607. Derk Bannink / ao~ 1728 den 7 jun: met attest na
Warnsvelt // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Banning:
25-12-1745: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 79v, rechterkolom): 1745. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs ende beloften tot ledematen der Kerke
aangenomen dese navolgende”] / met attestatie van Drempt. / Derk Banning, ende Mechteld
Kloekenstein. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Banning:
24-1-1745: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1745. / den 24 Jan. / Arnoldus Banning.
Zoon van wijlen Derck Banning uijt Meggelen. / en Aleida Bloemers. Dogter van Jan Bloemers uijt Millingen. / dese zijn alhier gecopuleert den 7. Febr. 1745 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Banninck:
23-8-1756: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1756. / 23. august: / Baptizatus est
Theodorus / Parentes Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers; / Patrini Gisbertus van Latum et
Derske Gosling. / eodem die [= 23. august:] / Baptizata est Joanna / Parentes u`t Supra [= Arnoldus Banninck et Aaltje Bloemers]; / Patrini Hendrik te Boekhorst et Helena Berndsen. // [cc
1982- 1999 tB]
– Theodorus (Derk) Kleijn Bannink:
17-2-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 93): Hendrik Kleijn
Bannink, en Geertruij van Laar Eheluijden / haren Soon Derk / geboren den 17. Febr. / gedoopt
den 22. dito / Getuijgen waren de Vader, en Garritjen Van Laar. // [cc 20-11-1999/7-9-2002 tB]
– Theodorus (Dirk) Benninks:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3185): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Wijkaanduiding: Militaire 7e Afdeling
– Onderdeel: Derde Kompagnie
– Aantal personen: 58 [dit is nr. 30]
– Naam: Dirk Benninks
– Leeftijd: 30 jaar
– Geboorteplaats: Utrecht
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Fuselier
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 14-11-2003/23-2-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Bennink:
13-11-1930: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 13 Nov / ’30. [= 1930] / Derk Bennink en Berendina Geertruida Westendorp. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bennink:
10-11-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 / Den 10 novenber [is] Derk
Jan Bennink overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bennink:
28-5-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] may 28 / [ged.:] Juny 2 / 1811 / Derk Jan
/ zoon v Jan Willem Bennink en Janna Ansing / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Benning:
24-10-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Derk Jan Benning / Gendringen (24-10-1811) // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
20-12-1813: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 20 / [ged.:] 25 desem / 1813 / derk Willem / z v Gerret Jan Bennink en aaltjen Lammers / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derkwillem) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 20-12-1813 geboren (AHA-volgnr. 2836),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 409:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 323
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Derkwillem [Bennink]
– Geboortedatum: den 20 Decemb 1813
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7 vert 1826.
[cc 5-8-2004/10-1-2005 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennik:
13-4-1832: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1832. / April 13. / Derk Willem
Bennik // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Dirk Willem) Bennink:
14-5-1837: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1837 / Mei 14 / Zijn kerkelijk ingezegend Dirk
Willem Bennink en Aaltjen Nijman van Dinxperlo // [cc 1982- 1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Benning:
12-1-1838: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 12 / [ged.:] February 11 / 1838 /
Aleida / D V Derk Willem benning en Altjen Neiman / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
13-1-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-1-1838 No 5. / Heden den dertienden
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om tien uren, is
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Willem Bennink
Landbouwer oud vier en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Aaltjen Nyman Zyne huisvrouw oud een en twintig jaren, op vrydag den twaalfden der maand
January een duizend acht honderd acht en dertig, des morgens ten vyf uren ten huize van hem
Comparant in Voorst binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Willem Kroes, Kleermaker oud Zesentwintig jaren, en Reint Verholt,
dagloner oud Negen en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die
daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den Comparant en eerstgenoemde getuige hebbende de laatstgenoemde getuige
daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
19-5-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-5-1838 No. 58. / Heden den [#een en
twintigsten] [√negentienden / renvooi en de doorhaling van de woorden een en twintigsten
goedgekeurd] der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf
uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen [#Derk Willem
Bennink, Landbouwer oud vier en twintig jaren, en Johannes Kroesen, dagloner oud Zeven en
Zestig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Maandag den een en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des
morgens ten vyf uren, in het huis No. 322 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van vyf en Zeventig jaren is overleden Aleida Belterman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, dochter van wijlen de ehelieden Arend Belte] [√de doorhaling van Zeven en tachtig woorden goedgekeurd.] Willem Tyssen, landbouwer, oud twee en Zeventig Jaren, en Andries Ernsten, dagloner, oud vier en Zestig Jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrijdag den achttienden der maand Mei een
duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten vier uren in het huis No 518 in Ysselhunten binnen deze Gemeente in de ouderdom van Zeven en Dertig Jaren is overleden Johanna
[√Visser, dienstmeid geboren te Millingen in het Koninkrijk Pruissen en woonachtig geweest in
deze Gemeente, dochter van wylen de ehelieden Jan Visser en Hendrina Huetink / renvooi
goedgekeurd.] / 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]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
21-5-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-5-1838 No. 59 / Heden den een en
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf
uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Willem Bennink Landbouwer oud vier en twintig jaren, en Johannes Kroesen, dagloner oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Maandag den een en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des
morgens ten vyf uren, in het huis No. 322 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van vyf en Zeventig jaren is overleden Aleida Belterman, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de ehelieden Arend Belterman en Enneke
Koenders / 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 aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
3-11-1839: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.: 10>] 3 / [ged.:] 10 Nvemb / 1839 / Gerret
Jan / Z V Derk Willem Bennink en Altjen Neiman / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
1-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-2-1843 No 9. / Heden den eersten 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 Derk Willem Bennink van beroep Landbouwer oud negen en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aaltje Nyman, Zyne huisvrouw
op Dingsdag den een en dertigsten der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, des namiddags ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No. 323, binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Fredrik. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Arnoldus
Belterman van beroep Landbouwer oud vier en dertig jaren, en Arend Venneman van beroep
daglooner oud vier 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 den eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
31-1-1843: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 31 / [ged.:] February 12 / 1843 /
Frederik / Z V Derk. Willem Bennink en Altjen Neilant / [get.] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bennink:
2-7-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb. of ged.:] [Juny, veranderd in:] July 2 / 1845 /
Harremanus / z v Derk willem Bennink en Altjen en Altjen Nyman / [get.:] de vaeder // [cc
1982-1999 tB]
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– U...: / – V...: geen gegevens.
– Wanderus (Wander) Bannink:
27-11-1709: Doopboek Winterswijk 27-11-1709: Albert te Bockenhorst vader; zoon Jan. / Get.:
Wander Lamberg, Wander Bannink, Aeltjen Bergbos, Berentjen Bockenhorst. // [cc 19821999 tB]
– Wesselus (Wessel) Banninck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
150:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Wessel Banninck / Een koeij eñ
Een kalff / getuijge Derck over Goor eñ Jan Messinck / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bangens:
26-3-1741: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Mert: 26. / Johannes Rongen, Zoon
van Jan Rongen onder Gendringen, / en Derckske Bangens. Dogter van Wessel Bangens onder
Gendringen. / Deese zijn op den 16 April alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Benning:
11-6-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Jun 11 / Johannes te Boekhorst. Z v.
wijl. Hendrik Te Boekhorst uijt Mechelen, / en Arendjen Bennings. d.v. Wessel Benning uijt
Anhold [<Anhald] nu wonend onder [<in] Gendringen. / [alhier getrouwd] Jul 9 [<2] // [cc
1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
10-5-1779: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 13 Maay~ 1779 / Wessel. /
Z.V. Harmen Bennink en Aeltjen Lammers / [get.:] De Vader en Getruy [<Getry] Mellink // [cc
1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
15-4-1802: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1802. / April 15. / Wessel Bennink //
[cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Benning:
24-4-1816: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1661 No 15 / Op heden den vier en twintigsten April achtien honderd en zestien zijn voor
ons Jacob Johan Haesebroek vrederegter van het Kanton Gendringen, Kwartier van Zutphen
provincie Gelderland, ter requisitie van de Heer Johan Leopold de Haes, notaris, wonende te
Gendringen, verschenen Gerrit Jan Benning, Landbouwer, Wessel Benning, Klompenmaker,
wonende beide in Voorst, gemeente Gendringen, Gerrit Nibbelink, Landbouwer, wonende in
Bredenbroek, gemeente voornoemd en Derk Willem Wensink, Landbouwer, wonende in de Zinderhoek, gemeente Varseveld, dewelke hebben verklaard dat zij zijn eigenaar van de Zoogenaamde Tuilenweide en de daarin gelegen Kolk. – Dat die Kolk in voornoemde Tuilenweide
zoowel als die weide zelf zedert lange jaren geweest is en nog is hunlieder particulier eigendom,
van hunne ouders aangeërfd. – Dat in die Kolk zonder speciale permissie van hunlieden nooit
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 97

iemand heeft mogen vissen, dan alleen de mede comparanten Gerrit Nibbeling en Derk Willem
Wensink, die Zich dit by onderling gemaakte schikkingen hebben gereserveerd. – Dat de visch,
in die Kolk, alleen Komt uit het Anholtsche Broek, des winters, by hoog water en overstrooming; en by het vallen van het water, waardoor de opening van die Kolk verlamd en droog
wordt, daarin moet blijven. Dat het water in het begin dezer maand April weder weggevallen
zynde, aan voornoemden Mr Johan Leopold de Haes, Senior, uit hoofde van de aan denzelven
verleende permissie om daarin te mogen [vissen>] visschen, door den medecomparant Wessel
Benning, aan Zijn Edele op den vijfden April jongstleden is Kennis gegeven, ten einde daarvan,
vermits het laag water was gebruik te maken, Zoo als ook daags daaraanvolgende geschied is.
Welke verklaring door hun met eede is bevestigd. / Hiervan hebben wij het tegenwoordig proces-verbaal opgemaakt, ’t welk de Comparanten, met uitzondering van Gerrit Jan Benning, die
verklaard heeft, niet te Kunnen Schrijven, met ons en onzen Griffier hebben geteekend. / J:J:
Haesebroeck / w Bennink / D W Wensink / G Nibbelink / P C van Woelderen Griffier // Geregistreerd te Terborgh den vierentwintigsten April agttienhonderd Zestien folio 160 verso Case
4. / Ontvangen Elf stuivers vyftig Penningen. // regt f 1-..- / [...?] 25 pC [f] ..-25- / f 1-25-. // [cc
1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 10-5-1779 geboren (AHA-volgnr. 2917),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 442:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [335>] 336
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 1)
– Naam: Wessel Bennink
– Geboortedatum: den 10 Mei 1779
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: eigenwerk doende
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No [#10, 11 en 12] – 6, 7 & 8 Vertrokken Mei 1828 naar Wisch / N o
10, 11, 12 & 13 vertrokk~ Mei 1829 naar Wisch
[cc 12-8-2004/3-2-2005 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
± 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 28. Wessel Bennink // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
29-3-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1838 No. 34. / Heden den negen en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf
uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Hengeveld, Landbouwer oud een en veertig jaren, en Wessel Bennink, Landbouwer oud negen en
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vyftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den acht en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dert[i]g des
avonds ten vyf uren, in het huis No. 343 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twee en Zeventig jaren is overleden Gerritje [#Buvink] [√Brukkelder / renvooi
en doorhaling van den naam Buvink goedgekeurd] Zonder beroep, geboren in de gemeente
Wisch, en woonachtig geweest in deze Gemeente, Weduwe van Derk te Grotenhuis, en dochter
van wylen de ehelieden Jan Brukkelder en Johanna Buvink / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bennink:
13-6-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-6-1838 No. 69 / Heden den dertienden
der maand Juny een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor
ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Hendrik Westerveld boeren
werk doende oud twee en Zestig jaren, en Wessel Bennink, boeren werk doende oud Acht en
Vijftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Woensdag den dertienden der maand Junij een duizend acht honderd acht en dertig des nachts
ten twee uren, in het huis No. 343 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
een Jaar en Zes maanden is overleden Geertruid te Grotenhuis Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente dochter van de ehelieden Hermanus te Grotenhuis en
Christina Goris, dagloners in deze Gemeente 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 duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met
de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Banninck:
28-8-1738: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1738 / augustus. 28: / judith: / p: derck
te bockhorst / m willemina Limborg: / lev: andreas te bockhorst et willemina banninck // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Benning:
23-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 295): [onder de afkorting «N:B:» in de
marge:] 23. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G» in de marge gedoopt
te Gendringen; tB] / Baptizata est Joanna / filia legitima Theodori Ilting, et Catharina Jansen
Conj: / Susceperunt Joannes Ilting, et Willemina Benning. // [cc 30-5- 2007/8-8-2008 tB]
– Wilhelmina Antonia (Wilhelmina Antonia) Benning:
27-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-1-1931 No 16 / Heden zeven en twintig
Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen: Johannes Hendrikus Lukassen, oud zes en dertig jaren, caféhouder, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag vijf en twintig Januari dezes
jaars, des namiddags te zes uur, te zijnen huize nummer dertien te Wieken, is geboren een kind
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van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Wilhelmina Antonia Benning zonder beroep,
wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Ewald Wilhelmus
Maria / Gedaan in tegenwoordigheid van: Gradus Jansen, landbouwer oud vijf en vijftig jaren,
wonende te Gendringen en Johannes Antonius Geerts, bedrijfsleider, oud drie en vijftig jaren,
wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bennink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 5-12-1821 geboren (AHA-volgnr. 2919),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 442:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [335>] 336
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 3)
– Naam: Willem [Bennink]
– Geboortedatum: den 5 Decemb 1821
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No [#10, 11 en 12] – 6, 7 & 8 Vertrokken Mei 1828 naar Wisch / N o
10, 11, 12 & 13 vertrokk~ Mei 1829 naar Wisch
[cc 12-8-2004/3-2-2005 tB]
– Wilhelmus (Wilhelm) Benning:
3-1-1950 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): “Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.” Psalm 23. 1. / Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, heute mittag 13,30 Uhr
unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Groβmutter, Schwester, Schwägerin und Tante / Frau
Wwe. Wilhelm Benning / Johanna geb. Gemmink / im 77. Lebensjahr zu sich in sein Reich zu
nehmen. / In tiefem Leid: [Dinxperlo:] G.H. Ruesink-Benning [und] J. Ruesink / [Isselburg:] H.
Benning [und] A. Benning-Radstaak / [Gendringen:] H. Boland- Benning [und] W. Boland /
und Enkel / Isselburg, Dinxperlo (Holland) Waals b. Gendringen, den 3.1.1950 / Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 6. Jan. 1950 vom Sterbehause aus. Trauerfeier ¼ Stunde vorher. // [cc 1982-1999 tB]
– Winanda (Wijntje) Bennik:
16-3-1950: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1950 / 16 Maart / Johan Frederik Hengeveld [en]
Wijntje Bennik // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 8 augustus 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)
Agelink (ook Egelink e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing e.d.) (G)
Baars (ook Baers e.d.) (G)
Bannink (ook Bennink 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)

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

Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
Druten (ook van Druten e.d.) (G)
Duenk (ook Deunk e.d.) (G)
van Essen (ook Essen e.d.) (G)
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)
Lieftink (ook Liefting 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)
Lubbers (ook Lubberts e.d.) (G)
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Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
Maandag (familiedossier) (G)
Masselink (ook Maslink e.d.) (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
Mentjot (familiedossier) (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)
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)
Roos (ook De Reus 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)
Spekkink (ook Spekking 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)
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BANNINK (nr. 145 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 103

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

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)
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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