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DIMMENDAAL
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DIEMENDAAL, DIMMEDAAL, DIMMEDAL, DIMMENDAL

e.d.)

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een particuliere verzameling afschriften van allerlei aard, waaronder een groot aantal
genealogische gegevens. Dit is de eerste editie van de collectie Dimmendaal (AHA-uitgave
154). Alle teksten zijn zorgvuldig door ondergetekende getranscribeerd en alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van fictieve standaardnamen. Ook de opmaak is door hem verzorgd.
De oorspronkelijke volgorde van inschrijving in niet-numerieke registers (doopboeken e.d.)
is aangegeven door middel van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe
gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven.
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– A... (alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van fictieve standaardnamen):
– Albertus (Albert) Dimmendaal:
18-3-1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94v, linkerkolom): 1761. / [na:
“den 18 Maart syn tot Ledemaaten aangenomen”] / Albert Dimmendaal // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltje) Dimmendaal:
12-1-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 68):
– Kind: Johan Veurentjes
– Geboren: 12-1-1833
– Gedoopt: 9-3-1833
– Vader: Gerrit Hendrik Veurentjes
– Moeder: Aaltje Dimmendaal
[cc 3-10-2008/18-1-2010 tB]
– Berendina (Dina) Dimmendaal:
18-12-1765: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 99v, rechterkolom): 1765 /
[na: “den 18 Decemb: tot Ledematen aangenomen”] / van Leyden 25 jañ. 1768 [wellicht bedoeld als: 1766?] / Dina Dimmendaal // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Diena) Dimmendaal:
2-9-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2117):
– Kind: Diena Dimmendaal
– Geboren: 2-9-1860
– Gedoopt: 30-9-1860
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 13-3-2009/10-12-2009 tB]
– Berendina (Dina) Dimmedal:
22-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2359):
– Kind: Dina Dimmedal
– Geboren: 22-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Peter Dimmedal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 18-4-2009/16-11-2009 tB]
– Berendina Aleida (Berendina Aleida) Dimmendal:
10-11-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 917):
– Kind: Berendina Aleida Dimmendal
– Geboren: 10-11-1844
– Gedoopt: 15-12-1844
– Vader: Derk Jan Dimmendal
– Moeder: Elisabet Harmina Teerink // [cc 21-11-2008/3-12-2009 tB]
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– Berendina Aleida (Berendina Aleida) Dimmendaal:
10-12-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3604):
– Kind: Derk Jan Teunissen
– Geboren: 10-12-1874
– Gedoopt: 28-2-1875
– Vader: Gerrit Hendrik Teunissen
– Moeder: Berendina Aleida Dimmendaal
[cc 9-6-2009/30-6-2009 tB]
– Berendina Aleida (Berendina Aleida) Dimmendaal:
8-1-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 8-1-1877 No 4. / Heden den achtsten der
maand Januarij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Gradus Geesink, van beroep landbouwer, oud Drie en Zestig jaren, wonende te Langerak en Albert Wassink van beroep landbouwer oud Zes en twintig jaren, wonende te Langerak
beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand
Januarij des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten vijf uren, te Langerak
voornoemd [#in het huis No] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaar is overleden Derk Jan Teunissen, Zonder beroep geboren en woonende in deze Gemeente, Zoontje van
de echtelieden Gerrit Hendrik Teunissen en Berendina Aleida Dimmendaal, van beroep landbouwer mede in deze Gemeente wonende. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de beide Comparanten. / G: Geesink / A Wassink / GJHorsting // [cc 22-12004/24-5-2006 tB]
– Bernardus (Berent) Dimmendaal:
?-4-1756: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 91r, linkerkolom): 1756. / [na:
“op paaschen zijn na gedane belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen”] / Berent
Dimmendaal / attest naar Warnsvelt 27 Juny 1770 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Dimmendal:
14-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1817 No 35 / Heden den Veertienden
der maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des Voordemiddags om acht uren, zijn
voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Barenk (!) Landbouwer oud Zesendertig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Derk Dales dagloner oud twee
en twintig jaren uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Juny des jaars 1817, des Avonds ten elf
uren, in het huis No. 190 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van VyfenZestig jaren is
overleden Elizabeth Keyzers, Ehevrouw van Berend Dimmendal, in gemelde Buurschap en 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 voorlezing, door ons is onderteekend / Jan Willem Barink / Derk Dales / Egb. Garretsen
// [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Berend) Dimmendal:
18-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 18-6-1817 No 37. / Heden den Achttienden
der maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om Zeven uren, zijn
voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan ten Have dagloner oud
drie en vyftig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Bernadus Wentink dagloner oud drie en
Veertig jaren uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand Junij des jaars 1817, des voordemiddags
ten elf uren, in het huis No. 190. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en vyftig
jaren is overleden Berend Dimmendal, weduwnaar van Elizabeth Keijzers, in leven, Landbouwer. / 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 / Yan Ten have / Bernadus Wentinck / Egb. Garretsen // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus (Berent) Dimmendaal:
17-3-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 17-3-1818 No 18 / Heden den Zeventienden der maand Maart een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags ten elf uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Volkers landbouwer oud Zes en
Zestig jaren, en Berent Dimmendaal landbouwer oud een en vijftig jaren, beide in de Buurschap Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den zestienden der maand maart 1818 des morgens ten half acht uren, in het huis No. 71 binnen dit Ambt,
in den ouderdom van bijna Zes en veertig jaren is overleden Reint Siebelink weduwenaar van
Jenneken Wiltink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten geteekend is / Jan Volkers / berend d[im]mendal / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Dimmendal:
15-5-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 15-5-1820 No 17 / Heden den vijftienden der maand mei een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om negen uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrikus Abbink landbouwer oud vijftig
jaren, en Willem Remmelink assessor dezer gemeente oud dertig jaren, beide in de Buurschap
Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der
maand mei 1820 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 62 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Harmina Buenk weduwe van Hendrik Jan Remmelink en huisvrouw van Berend Dimmendal Landbouwer in opgemelde buurtschap woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons, benevens door comparanten is onderteekend / H Abbenk / W Remmelink / S Horsting
// [cc 20-9-2002/3-4-2006 tB]
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– Bernardus (Berend) Dimmendal:
12-7-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 12-7-1820 No 24 / Heden den
twaalfden der maand Julij een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om half zeven
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Alof Eelderink landbouwer oud vijf
en vyftig jaren, en Hendrik Bulten landbouwer oud drie en dertig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der
maand Julij 1820 des avonds ten elf uren, in het huis No. 101 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van zeven en twintig Jaren is overleden Jan Dimmendal eheman van Christina Lovink, en zoon
van wijlen Berend Dimmendal en Elizabeth Keizer. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door comparanten is onderteekend / A eelderik / H Bulten / S Horsting // [cc 17-4-2003/7-4-2006 tB]
– Cornelius (Cornelis) Dimmendaal:
3-7-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2566):
– Kind: Cornelis Dimmendaal
– Geboren: 3-7-1865
– Gedoopt: 30-7-1865
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 22-4-2009/31-10-2009 tB]
– Dina: zie sub Berendina
– Elisabeth (Liesken) Dimmendaals:
30-9-1757: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 92r, linkerkolom): 1757, 1758
/ van Keppel 30 7br 1757. [de vorige inschrijving is 23-11-1757, dus deze datum te lezen als 30
9br ?] / Liesken Dimmendaals. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Dimmendaal:
25-12-1750: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 85r, rechterkolom): 1750. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belydenisse des geloofs, ende beloften tot Ledematen aangenomen”] / Everdina Dimmendaal. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Dimmendal:
7-3-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 7-3-1820 No 13 / Heden den Zevenden
der maand maart een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om tien uren, zijn
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Willem Remmelink tweede Assessor dezer gemeente oud een en dertig jaren, en Arend Hamer landbouwer oud veertig jaren, beide in de
Buurschap Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zesden der maand maart 1820 des avonds ten vijf uren, in het huis No. 64 binnen dit Ambt, in
den ouderdom van een en vijftig Jaren is overleden Lammert Remmelink Landbouwer, eheman
van Hendrika Wissink, Zoon van Wessel Remmelink en Everdina Dimmendal beide overleDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DIMMENDAAL (nr. 154 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 6

den. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons benevens door comparanten is onderteekend. / W Remmelink. / A: Hamer / S Horsting
// [cc 20-9-2002/31-3-2006 tB]
– Everharda (Evertje) Dimmedal:
?-4-1746: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 80v, rechterkolom): 1746. / [na:
“Na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften sijn tot ledematen op paaschen aangenomen”] / van Zelhem. / Evertje Dimmedal. / ende Derske Heijder. // [cc 1982-1999 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Geertruid) Dimmendal:
23-11-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 23-11-1816 No 52. / Heden den Drie en
twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Bosveld
dagloner oud Vyfenvyftig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Bernadus Berendsen oud
achtentwintig jaren dagloner uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee en twintigsten der maand November des jaars
1816, des Avonds ten Vijf uren, in het huis No. 152 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zestig jaren is overleden Geertruid Dimmendal, Ehevrouw van Berend Beks / 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 eerste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruid) Dimmendal:
1-7-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 1-7-1817 No 43 / Heden den Eersten der
maand July eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Gielink Veldwachter oud
Vierenvyftig jaren, uit de Buurschap Langerak / en Harmen Bosveld dagloner oud drie en twintig jaren uit de Buurschap Langerak / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Dertigsten der maand July des jaars 1817, des nademiddags ten vyf uren,
in het huis No. 50 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesenveertig jaren is overleden
Geertruid Dimmendal, Ehevrouw van Derk Jan Kempers Dagloner / 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 laatste getuige niet te Kunnen Schryven. / J:H Gielink / Egb. Garretsen // [cc
1982-1999 tB]
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– Geertruida (Geertruid) Dimmendaal:
29-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 29-4-1819 No 19 / Heden den Negen
en twintigsten der maand April een duizend acht honderd en negentien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik te Boske dagloner
oud een en dertig jaren, en Grades Buenk landbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten der maand April 1819 des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 152 binnen dit
Ambt, in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Berend Beks landbouwer weduwenaar van Geertruid Dimmendaal / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den secretaris en tweeden comparant is
onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Grades buenk /
S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/22-2-2002 tB]
– Geertruida (Geertruid) Dimmendal:
23-5-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 23-5-1820 No 19 / Heden den drie en
twintigsten der maand mei een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om elf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Steenhouwer landbouwer
oud Zes en Zestig jaren, en Harmen Jansen, dagloner oud drie en veertig jaren, beide in de
Buurschap Langerak onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den een
en twintigsten der maand mei 1820 des avonds ten negen uren, in het huis No. 66b binnen dit
Ambt, in den ouderdom van zes en vijftig Jaren is overleden Derk Jan Kempers dagloner, weduwenaar van Geertruid Dimmendal, en zoon van Hendrik Kempers en Aaltjen Loor. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons in tegenwoordigheid der comparanten is onderteekend, hebbende zij verklaard niet te Kunnen Schrijven. / S Horsting // [cc 20-9-2002/3-4-2006 tB]
– Gerharda (Grada) Dimmendaal:
6-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2707):
– Kind: Grada Dimmendaal
– Geboren: 6-1-1867
– Gedoopt: 27-1-1867
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]
– Gerhardus (2x?) (Garret/Garret) Dimmendaal:
1-2-1815: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 483): 1815. / Den 1 Febr. is geboren de
onechte Zoon van Hilleken Haverkamp van Ruurlo, waarvan zy zegt Vader te zijn Garret Dimmendaal, / gedoopt den 26 dito / genaamd. Garret. / Als getuige heeft gestaan de Moeder des
Kinds. // [cc 25-5-2009/31-8-2010 tB]
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– Gerhardus (Garret) Dimmendaal (of Haverkamp?):
1-2-1815: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 483): 1815. / Den 1 Febr. is geboren de
onechte Zoon van Hilleken Haverkamp van Ruurlo, waarvan zy zegt Vader te zijn Garret Dimmendaal, / gedoopt den 26 dito / genaamd. Garret. / Als getuige heeft gestaan de Moeder des
Kinds. // [cc 25-5-2009/31-8-2010 tB]
– Hendrica (Hendrika) Dimmendaal:
24-3-1766: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 100v, linkerkolom): 1766 / [na:
“den 24 Maart tot Ledematen aangenomen”] / [na: “den 26 aangenomen”] / Hendrika Dimmendaal / attest naar Hummelo 22 dec: 1775. [of 1777.?] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Dimmendaal:
26-11-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 26-11-1818 No 40 / Heden
den Zesentwintigsten der maand November een duizend acht honderd en achttien, des middags
om twaalf uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen
Gerrit Jan Lucassen dagloner uit Hummelo oud Zes en Vyftig jaren, en Gerrit Jan Veurentjes
oud Zeven en Dertig jaren, beide in de Buurschap Hummelo onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfentwintigsten der maand November 1818 des morgens ten Vier uren, in het huis No. 30 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Tachtig jaren is
overleden Gerrit Nusselder Landbouwer, weduwnaar van Hendrika Dimmendaal, nalatende
Zeven 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 met de eerste getuige is onderteekend, verklarende de laatste getuige niet te
Kunnen Schryven / G J Lucassen / Egb: Garretsen // [cc 14-1-2003/28-8-2003 tB]
– Hendrica Geertruida (Hendrika Geertruida) Dimmendaal:
19-8-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3328):
– Kind: Hendrika Geertruida Dimmendaal
– Geboren: 19-8-1872
– Gedoopt: 29-9-1872
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Aleida Ruesink // [cc 4-6-2009/14-8-2009 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrina Wilhelmina) Dimmendaal:
9-7-1948: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1948 / 9 Juli / Lambertus Johan Mombarg [en]
Hendrina Wilhelmina Dimmendaal // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dimmendaal:
14-2-1758: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 79 (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 Dimmendaal
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 14. Fevrier 1758. // [cc 29-8-2008/10-11-2008 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Dimmendaal:
28-4-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Zeddam (1772-1811), RBS 271.1 (RA Arnhem), AHAvolgnr. 12: 1777 / den 28 april zyn tot Ledematen dezer gemeente aangenomen en tot het gebruijk des H avondmaals toegelaten / [in de marge toegevoegd: 1777 den 22 Desmb: attestatie
gegeven op Zelm. aan] Hendrik Dimmendaal / Willem Kersies / [in de marge toegevoegd:
1779 den 11 meij attestatie gegeven op Leijden aan] Hendrik Jan Jansen / Wessel Heijsterboom
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Diemendaal:
20-6-1785: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 145): Den 20 Juny [1785] geboren het
Dochtertjen van Hendrik Diemendaal en Johanna Stichtenaar / Gedoopt den 26 Dito / genaamt
Johanna // [cc 29-4-2009/4-10-2010 tB]
– Hendricus (Hendk) Diemendaal:
29-3-1790: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 212): Den 29 Maart [1790] Geboren het
Zoontjen van Hendk Diemendaal, en Johanna Stichtenaar. / Gedoopt den 5 April / Genaamt
Harmen // [cc 5-5-2009/4-10-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dimmendaal:
4-1-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1891):
– Kind: Hendrik Dimmendaal
– Geboren: 4-1-1858
– Gedoopt: 31-1-1858
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Elisabeth Harmina Teerink
[cc 4-3-2009/2-12-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dimmendaal:
24-3-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 24-3-1873 No 15. / Heden den vier en twintigsten Maart des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel
Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
verschenen Hendrik Dimmendaal oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in
deze gemeente en Jacobus Hendriks oud vier en dertig jaren, van beroep Smid, wonende in deze
gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den drie en twintigsten Maart dezes jaars des
namiddags ten tien ure, in deze Gemeente [#is overleden] des eersten comparants Echtgenoote
Johanna Willemiena Bos, zonder beroep, is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht
hetwelk als levenloos wordt aangegeven. – / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend
geworden door ons benevens door de comparanten. / H Dimmendaal / J Hendriks / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/17-6-2001 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Dimmendaal:
27-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-5-1873 No 25. / Heden den zeven en
twintigsten Mei des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer
Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Hendrik Jan Brunsveld, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende
in deze gemeente en Hendrik Dimmendaal, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den zesentwintigsten Mei dezes
jaars des voormiddags ten acht ure, in deze Gemeente is overleden Joannes Buiting, oud vier en
tachtig jaren, van beroep timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Lucas
Buiting en van Hendrica Smits, beide overleden, eerst weduwnaar van Elizabeth Jacobs, en
daarna van Theodora Roelofs, en Echtgenoot van Antoinetta Bernhardina Kok, – / van welke
verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. – / H.J
Brunsveld / H Dimmendaal / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/12-7-2001 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Dimmendaal:
30-10-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3706):
– Kind: Hendrik Jan Dimmendaal
– Geboren: 30-10-1875
– Gedoopt: 28-11-1875
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Aleida Ruesink
[cc 10-6-2009/18-6-2009 tB]
– Hermanus (Harmen) Diemendaal:
29-3-1790: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 212): Den 29 Maart [1790] Geboren het
Zoontjen van Hendk Diemendaal, en Johanna Stichtenaar. / Gedoopt den 5 April / Genaamt
Harmen // [cc 5-5-2009/4-10-2010 tB]
– Hermanus (Harmen) Dimmedaal:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1230),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 24
– Aantal gezinsleden: 10 + 13 [dit is nr. 23]
– Naam: Harmen Dimmedaal
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 9 Zielen
[cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– I...: nog geen gegevens.
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– Johanna (Anneken) Dimmendals:
22-4-1661: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 201, sub “Anno 1661.”): [getrouwd:] den 22 April. [1661] / Jan Wentinck Wedeman van Zall: Grietien Gotinck / ende Anneken Dimmendals Weduwe van Zall: Derck Hugen van Zelhem. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dimmendaal:
18-3-1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94v, rechterkolom): 1761 / [na:
“den 18 Maart syn tot Ledemaaten aangenomen”] / Jenneken Dimmendaal / attest naar Hummelo 22 july 1787 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Diemendaal:
20-6-1785: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 145): Den 20 Juny [1785] geboren het
Dochtertjen van Hendrik Diemendaal en Johanna Stichtenaar / Gedoopt den 26 Dito / genaamt
Johanna // [cc 29-4-2009/4-10-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Dimmendal:
21-4-1826: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 639): April 21 [1826] is geboren de
Zoon van Derk Geurts en Johanna Dimmendal / gedoopt d. 7 Meij, / genaamd Jan // [cc 8-62009/4-10-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Dimmendaal:
23-2-1828: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 671): Febr 23 [1828] is geboren de
Zoon van Derk Geurts en Johanna Dimmendaal / gedoopt den 9 Maart, / genaam[d] Harmen //
[cc 19-6-2009/4-10-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Dimmendaal:
31-1-1830: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 702): Jan. 31 [1830] is geboren de
Dochter van Derk Geurts en Johanna Dimmendaal / Gedoopt den 28 Febr. / genaamd Berendina // [cc 21-6-2009/4-10-2010 tB]
– Johanna (Janna) Dimmendaal:
16-5-1833: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 739): Mey 16 [1833] is geboren de
Zoon van Derk Geurts en Janna Dimmendaal / gedoopt den 2 Junii / genaamd Wolter. // [cc
24-6-2009/4-10-2010 tB]
– Johanna (Janna) Dimmendaal:
2-6-1835: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 771): Jun: 2 [1835] is geboren de Dochter van Derk Geurts en Janna Dimmendaal / gedoopt den 5 Julii, / genaamd Berendina // [cc
25-6-2009/2-10-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Dimmendal:
2-8-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 817): Den 2 Augustus [1838] is geboren
en 2 Sept gedoopt / Elizabeth / Dochter van Derk Geurts en Johanna Dimmendal. // [cc 2-72009/29-9-2010 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DIMMENDAAL (nr. 154 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 12

– Johanna (Johanna) Dimmendaal:
22-12-1843: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 890): [onder het kopje «1844.»:] / Geboren 22 December 1843 en den 28sten Januarij 1844 gedoopt / Derkje / dochter van Derk
Geurts en Johanna Dimmendaal. // [cc 9-7-2009/28-9-2010 tB]
– Johanna Cornelia (Johanna Cornelia) Dimmendaal:
29-10-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1956):
– Kind: Johanna Cornelia Dimmendaal
– Geboren: 29-10-1858
– Gedoopt: 28-11-1858
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer // [cc 4-3-2009/31-12-2009 tB]
– Johanna Gerharda (Anna Grada) Dimmedaal:
22-2-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1143):
– Kind: Dina Grada Wentink
– Geboren: 22-2-1848
– Gedoopt: 2-4-1848
– Vader: Evert Jan Wentink
– Moeder: Anna Grada Dimmedaal // [cc 26-11-2008/8-4-2010 tB]
– Johanna Gerharda (Johanna Grada) Dimmedaal:
2-8-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1330):
– Kind: Barendina Willemina Wennink
– Geboren: 2-8-1850
– Gedoopt: 25-8-1850
– Vader: Evert Jan Wennink
– Moeder: Johanna Grada Dimmedaal // [cc 8-1-2009/24-1-2010 tB]
– Johanna Gerharda (Anna Grada) Dimmendal:
28-1-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 28-1-1853 No 8. / Heden den acht en twintigsten Januarij één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen: Evert Jan Wennink, van beroep landbouwer, oud vijf en veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, te Oosseld, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eene dochter welke zyne echtgenoote Anna Grada Dimmendal, op woensdag, den zes entwintigsten der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten tien uren, te zynen huize ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van
Grada Hendrika. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Albert
Bergervoet, arbeider, oud zestig jaren, en van Berend Hilferink, arbeider, oud Zeven enveertig
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 met den tweeden getuige; hebbende de comparant en eerste getuige verklaard geen schryven te hebben geleerd. / B: Hilferink / GJHorsting // [N.B.: Vergelijk de overige; cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Gerharda (Anna Gerharda) Dimmendaal:
10-10-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1713):
– Kind: Jan Willem Wennink
– Geboren: 10-10-1855
– Gedoopt: 4-11-1855
– Vader: Evert Jan Wennink
– Moeder: Anna Gerharda Dimmendaal
[cc 27-2-2009/21-1-2010 tB]
– Johanna Gerharda (Anna Grada) Dimmedal:
26-9-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1948):
– Kind: Evert Jan Wennink
– Geboren: 26-9-1858
– Gedoopt: 31-10-1858
– Vader: Evert Jan Wennink
– Moeder: Anna Grada Dimmedal
[cc 4-3-2009/1-1-2010 tB]
– Johannes (Jan) Dimmedaal:
25-12-1754: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 89r, linkerkolom): 1754. /
[na: “op kersmis zijn tot Ledematen aangenomen”] / Jan Dimmedaal. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dimmendal:
24-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 11): Jan Dimmendal, en Fenneken Berentsen Eheluijden / haren Soon Lubbert / geboren den 24. Febr: / gedoopt
den 27. dito / Getuijge was Reijntjen Mennink. // [cc 6-8-1999/14-9-2002 tB]
– Johannes (Jan) Dimmendal:
12-7-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 12-7-1820 No 24 / Heden den twaalfden der maand Julij een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om half zeven uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Alof Eelderink landbouwer oud vijf en
vyftig jaren, en Hendrik Bulten landbouwer oud drie en dertig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der
maand Julij 1820 des avonds ten elf uren, in het huis No. 101 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van zeven en twintig Jaren is overleden Jan Dimmendal eheman van Christina Lovink, en zoon
van wijlen Berend Dimmendal en Elizabeth Keizer. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door comparanten is onderteekend / A eelderik / H Bulten / S Horsting // [cc 17-4-2003/7-4-2006 tB]
– K...: nog geen gegevens.
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– Ludbertus (Lubbert) Dimmendal:
24-2-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 11): Jan Dimmendal,
en Fenneken Berentsen Eheluijden / haren Soon Lubbert / geboren den 24. Febr: / gedoopt den
27. dito / Getuijge was Reijntjen Mennink. // [cc 6-8-1999/14-9-2002 tB]
– M...: / – N...: / – O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Peter) Dimmendaal:
29-10-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1956):
– Kind: Johanna Cornelia Dimmendaal
– Geboren: 29-10-1858
– Gedoopt: 28-11-1858
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 4-3-2009/31-12-2009 tB]
– Petrus (Peter) Dimmendaal:
2-9-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2117):
– Kind: Diena Dimmendaal
– Geboren: 2-9-1860
– Gedoopt: 30-9-1860
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 13-3-2009/10-12-2009 tB]
– Petrus (Peter) Dimmedal:
22-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2359):
– Kind: Dina Dimmedal
– Geboren: 22-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Peter Dimmedal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 18-4-2009/16-11-2009 tB]
– Petrus (Peter) Dimmendaal:
3-7-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2566):
– Kind: Cornelis Dimmendaal
– Geboren: 3-7-1865
– Gedoopt: 30-7-1865
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 22-4-2009/31-10-2009 tB]
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– Petrus (Peter) Dimmendaal:
6-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2707):
– Kind: Grada Dimmendaal
– Geboren: 6-1-1867
– Gedoopt: 27-1-1867
– Vader: Peter Dimmendaal
– Moeder: Jenneken Steenhouwer
[cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinera (Reindina) Dimmendaal:
22-12-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 248): / 22-12-1796. /
Jan van der Horst, en Reindina Dimmendaal / haren Soon Jan Frederik / geboren den 22. Dec.
/ gedoopt den 25. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– S...: nog geen gegevens.
– Theodorus (Derk) Dimmendaal:
31-12-1837 / geboren 1795 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 577),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 70
– Aantal gezinsleden: 15 [dit is nr. 7]
– Naam: Derk Dimmendaal
– Geboortejaar: 1795
– Beroep: Knegt
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmendal:
10-11-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 917):
– Kind: Berendina Aleida Dimmendal
– Geboren: 10-11-1844
– Gedoopt: 15-12-1844
– Vader: Derk Jan Dimmendal
– Moeder: Elisabet Harmina Teerink
[cc 21-11-2008/3-12-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmedaal:
1-12-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1126):
– Kind: Willem Dimmedaal
– Geboren: 1-12-1847
– Gedoopt: 2-1-1848
– Vader: Derk Jan Dimmedaal
– Moeder: Ehelizabeth (!) Therink // [cc 26-11-2008/11-4-2010 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmedaal:
21-5-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1398):
– Kind: Willem Dimmedaal
– Geboren: 21-5-1851
– Gedoopt: 22-6-1851
– Vader: Derk Jan Dimmedaal
– Moeder: Elisabeth Harmina Teerink
[cc 8-1-2009/3-12-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmendaal:
4-1-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1891):
– Kind: Hendrik Dimmendaal
– Geboren: 4-1-1858
– Gedoopt: 31-1-1858
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Elisabeth Harmina Teerink
[cc 4-3-2009/2-12-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmendaal:
19-8-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3328):
– Kind: Hendrika Geertruida Dimmendaal
– Geboren: 19-8-1872
– Gedoopt: 29-9-1872
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Aleida Ruesink
[cc 4-6-2009/14-8-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dimmendaal:
30-10-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3706):
– Kind: Hendrik Jan Dimmendaal
– Geboren: 30-10-1875
– Gedoopt: 28-11-1875
– Vader: Derk Jan Dimmendaal
– Moeder: Aleida Ruesink
[cc 10-6-2009/18-6-2009 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus (Willem) Dimmedaal:
1-12-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1126):
– Kind: Willem Dimmedaal
– Geboren: 1-12-1847
– Gedoopt: 2-1-1848
– Vader: Derk Jan Dimmedaal
– Moeder: Ehelizabeth (!) Therink // [cc 26-11-2008/11-4-2010 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Dimmedaal:
21-5-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1398):
– Kind: Willem Dimmedaal
– Geboren: 21-5-1851
– Gedoopt: 22-6-1851
– Vader: Derk Jan Dimmedaal
– Moeder: Elisabeth Harmina Teerink
[cc 8-1-2009/3-12-2009 tB]
– Wolterus (Wolter) Dimmendal:
26-8-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 26-8-1817 No 51 / Heden den Zesentwintigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zeventien, des Nademiddags om Zes
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Harmen Steenhouwer, Bouwman oud Zes en Zestig jaren, uit de Buurschap Langerak / en Derk Bosveld, dagloner
oud acht en vyftig jaren uit de Buurschap Langerak / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesentwintigsten der maand Augustus des jaars 1817,
des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 52 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Zeven en Zestig jaren is overleden Wolter Dimmendal dagloner, weduwnaar van Mientjen
Lankwarden / 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 getuigen niet te Kunnen Schryven / Egb.
Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 4 october 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

Aalderink (ook Eelderink e.d.), uitgave 118-1 (G)
Abbink (ook Abbing e.d.), uitgave 92-1 (G)
Agelink (ook Egelink e.d.), uitgave 144-1 (G)
Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), uitgave 70-2 (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.), uitgave 141-1 (G)
Ansink (ook Antzing e.d.), uitgave 94-1 (G)
Baars (ook Baers e.d.), uitgave 87-1 (G)
Bannink (ook Bennink e.d.), uitgave 145-1 (G)
Barink (ook Baarink e.d.), uitgave 71-1 (G)
Beekman (ook Baakman e.d.), uitgave 42-1 (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.), uitgave 129-1 (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), uitgave 95-1 (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.), uitgave 56-2 (G)
Bongers (ook Bongards e.d.), uitgave 117-1 (G)
Borkes (ook Borkens e.d.), uitgave 68-1 (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-1 (G)
Bosman (ook Boschman e.d.), uitgave 54-1 (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.), uitgave 60-1 (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.), uitgave 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), uitgave 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), uitgave 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), uitgave 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), uitgave 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), uitgave 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), uitgave 50-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), uitgave 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), uitgave 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)

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

Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.), uitgave 49-1 (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.), uitgave 78-1 (G)
Druten (ook van Druten e.d.), uitgave 89-1 (G)
Duenk (ook Deunk e.d.), uitgave 133-1 (G)
van Essen (ook Essen e.d.), uitgave 143-1 (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.), uitgave 34-2 (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.), uitgave 100-1 (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.), uitgave 32-2 (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.), uitgave 25-2 (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), uitgave 63-1 (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.), uitgave 47-1 (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.), uitgave 80-2 (G)
Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), uitgave 149-1 (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.), uitgave 74-1 (G)
Hamer (ook Hamers e.d.), uitgave 119-1 (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.), uitgave 106-1 (G)
Harterink (ook Hartring e.d.), uitgave 105-1 (G)
Haverkamp (ook Havercamp e.d.), uitgave 151-1 (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.), uitgave 84-1 (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), uitgave 108-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), uitgave 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), uitgave 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), uitgave 103-1 (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), uitgave 134-1 (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.), uitgave 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), uitgave 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), uitgave 59-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), uitgave 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), uitgave 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), uitgave 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), uitgave 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), uitgave 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), uitgave 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), uitgave 30-2 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), uitgave 83-1 (G)
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DIMMENDAAL (nr. 154 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
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–
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Lieftink (ook Liefting e.d.), uitgave 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), uitgave 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), uitgave 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), uitgave 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), uitgave 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), uitgave 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), uitgave 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), uitgave 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), uitgave 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), uitgave 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), uitgave 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), uitgave 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), uitgave 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), uitgave 14-2 (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.), uitgave 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), uitgave 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), uitgave 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), uitgave 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), uitgave 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), uitgave 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), uitgave 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), uitgave 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), uitgave 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), uitgave 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), uitgave 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), uitgave 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), uitgave 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), uitgave 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), uitgave 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), uitgave 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), uitgave 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), uitgave 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), uitgave 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), uitgave 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), uitgave 81-1 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), uitgave 96-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), uitgave 137-1 (G)
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Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), uitgave 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), uitgave 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), uitgave 125-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), uitgave 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), uitgave 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), uitgave 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-2 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), uitgave 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), uitgave 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), uitgave 85-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), uitgave 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), uitgave 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), uitgave 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), uitgave 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), uitgave 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), uitgave 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), uitgave 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), uitgave 99-1 (G)
Weyers (ook Weijers e.d.), uitgave 61-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), uitgave 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), uitgave 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), uitgave 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), uitgave 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), uitgave 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), uitgave 15-2 (G)
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