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AHA-dossier nr. 202-1:

GENDRINGEN – overlijdensakten 1877
De documentatie in deze uitgave is een van de vele bronnen die nog verwerkt moeten worden in
het Algemeen Historisch Archief (AHA). Deze omvangrijke alfabetisch-lexicografisch geordende
collectie is aangelegd en wordt beheerd door ondergetekende.
In deze publicatie treft u een transcriptie aan van de jaargang 1877 van de overlijdensakten van de
voormalige gemeente Gendringen in Gelderland (AHA-uitgave 202-1). Een overzicht van alle AHApublicaties is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

In de serie AHA-dossiers verschijnen voortdurend nieuwe publicaties en updates (zie de alfabetische lijst aan het eind van
deze uitgave). U kunt ze vinden via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met
eventuele spellingvarianten.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Algemeen Historisch Archief (privécollectie)
Doetinchem, 29 september 2013
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GEMEENTE GENDRINGEN (Gld.) – Overlijdensakten jaargang 1877:
2-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-1-1877 No. 1. / Heden den Tweeden der
maand Januarij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Bergevoet van beroep Klompenmaker oud een en Veertig jaren, en
Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Eersten der maand January achttien honderd
zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 275 in Warm binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het vrouwelijk geslacht des
eerstgenoemden Comparants huisvrouw Hendrika Delsink, Zonder beroep, welk kind als levenloos
is aangegeven. / 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. // W Bergevoet / H Bruens / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 177/394) 15-9-2013 tB]
2-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-1-1877 No. 2. / Heden den Tweeden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Willem Bloemers van beroep Klompenmaker oud vyf en dertig
jaren, en Engelbart Slutter van beroep Schoenmaker oud een en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Eersten der maand
January achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk D No. 245
in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren en negen
maanden Jan Vos, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot
van Reinira Kok Zonder beroep wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Leendert Vos en Theodora Veldkamp. / 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. // G W Bloemers / B Slutter / VDLaar // [cc (webfoto nr. 177/394)
15-9-2013 tB]
3-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1877 No. 3. / Heden den Derden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus
van Raaij van beroep Smid oud acht en Zestig jaren, en Hendrik Romp van beroep Timmerman oud
acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Woensdag den Derden der maand January achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten tien
uren, in het huis Wijk A No. 97 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den
ouderdom van Vyftien Jaren en negen maanden Arnoud Nicolaas Justinus Marie Buenink, Zonder
beroep, geboren te s Gravenhage en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Wijlen de
echtelieden Willem Hendrik Buenink en Alida Johanna van de Laar. / 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. // G Van Raaij / H Romp / G.
Sellen. // [cc (webfoto nr. 178/394) 15-9-2013 tB]
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9-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-1-1877 No. 4. / Heden den Negenden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Fredrik Rosier van beroep Landbouwer oud Vyf en Veertig jaren, en
Hendrik Hyman van beroep Arbeider oud acht en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Achtsten der maand January achttien honderd
zeven en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk C No. 17 in Voorst binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en twee maanden Gerhardus Johannes Schut,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Derk Hendrik Schut,
Klompenmaker, en van Johanna Borkus, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. /
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.
// F Rosier / H. Hyman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 178/394) 15-9-2013 tB]
11-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1877 No. 5. / Heden den Elfden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernard Johan Santbulte van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren,
en Johannes ter Maat van beroep Landbouwer oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden der maand January achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 47 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zestig Jaren en negen maanden
Hendrik Jan Kolenbrander, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Wilhelmina Boland, Zoon van wijlen de echtelieden Wander Kolenbrander, en Janna
Geertruid Ramaker. / 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. // B J Santbulte / J ter Maat / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 178/394) 15-9-2013 tB]
11-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1877 No. 6. / Heden den Elfden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik van Bree van beroep Winkelier oud vyftig jaren, en Bernardus
Engelen van beroep Arbeider oud drie en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden der maand January achttien honderd
zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 95 op den Pol binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven Jaren en negen maanden Bernard Horstik,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Johan Horstik,
Timmerman, en van Hendrina Driever, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. /
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.
// H Van Bree / B engelen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 178/394) 15-9-2013 tB]
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18-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1877 No. 7. / Heden den Achttienden
der maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Hemming van beroep Zonder oud Zeventig jaren, en Bernardus
Wieskamp van beroep Klompenmaker oud vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zeventienden der maand January
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk D No. 192 in
Ysselhunten binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] verlost van een kind van
het mannelyk geslacht Willemina Meuleman, Zonder beroep, huisvrouw van Theodorus Ketelaar
Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // W Hemming / B
Wieskamp / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 179/394) 15-9-2013 tB]
20-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1877 No. 8. / Heden den Twintigsten
der maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerhard Kemper van beroep Landbouwer oud Vyf en Zestig jaren, en
Willem Kolks van beroep Arbeider oud drie en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Negentienden der maand January achttien honderd
zeven en zeventig, des middags ten vier uren, in het huis Wijk B No. 128 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zestig Jaren en Zeven maanden Christina
Gieling, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van
Henricus Veltkamp, Arbeider, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Joi~s
Bernardi Gieling en Joanna Plekenpoel. / 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. // G. Kemper / W Kolks / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 179/394)
15-9-2013 tB]
31-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-1-1877 No. 9. / Heden den Een en
dertigsten der maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Teunis Verbeek van beroep Arbeider oud twee en
Zeeventig jaren, en Gerrit Hendrik Harmelink van beroep Arbeider oud Vyf en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Een en dertigsten
der maand January achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk
A No. 147 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Zestig
Jaren en Zes maanden Hendrina Johanna Krayenbrink, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Hendrik Veurentjes, Arbeider, wonende in deze
gemeente dochter van wylen de echtelieden Harmanus Kraijenbrink en Johanna Schilderink. / 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. // T. Ver beek
/ G H Harmelink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 179/394) 16-9-2013 tB]
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1-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1877 No. 10. / Heden den Eersten der
maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Mulleman van beroep Zandvormer oud Vier en Veertig jaren, en
Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Een en dertigsten der maand January achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk D No. 110 in Oer binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het Vrouwelyk
geslacht Elisabeth Timp, Zonder beroep, huisvrouw van Engelbart Robben Arbeider, wonende in
deze gemeente, welk kind als levenloos is aangegeven. / 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 Mulleman / H: Bruens / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 179/394) 16-9-2013 tB]
9-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-2-1877 No. 11. / Heden den Negenden der
maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Elias Bruens van beroep Schoenmaker oud een en Vyftig jaren, en Jan
Hendrik Bosman van beroep Akkerbouwer oud vyf en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Achtsten der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 222 op de Milt
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf Jaren en tien maanden Bernard Roes,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Theodor Roes en van
Christina Te Stroet, echtelieden, Akkerbouwers wonende in deze gemeente. / 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. // E Bruins / h bosman /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 180/394) 16-9-2013 tB]
10-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1877 No. 12. / Heden den Tienden der
maand Februarij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Aalders van beroep Arbeider oud Zes en Vyftig jaren, en
Alexander Jean Frazer van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Achtsten der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk D No. 23 in Ulft
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee maanden Anna Maria Beyer,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Wilhelmus Antonius
Beyer, Metselaar, en van Elisabeth Mathilda Weykamp, Zonder beroep, echtelieden, wonende in
deze gemeente. / 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. // W Aalbers / A J Frazer / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 180/394) 16-9-2013 tB]
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12-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-2-1877 No. 13. / Heden den Twaalfden
der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodor Köster van beroep Landbouwer oud acht en twintig jaren, en
Arnoldus Römer van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Twaalfden der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk D No. 296 in Warm
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en veertig Jaren en negen maanden
Hendrika Everdina Schuurman, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch, en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Frederik Ruesink, Arbeider, wonende in deze
gemeente, dochter van Cornelis Schuurman, Kuiper, wonende in de gemeente Wisch, en van
Hendrika Everdina Colenbrander, 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 den eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. // Th Köster /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 180/394) 16-9-2013 tB]
14-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-2-1877 No. 14. / Heden den Veertienden
der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Stapelbroek van beroep Landbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, en
Joannes Henricus Roes van beroep Landbouwer oud een en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 32 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventig Jaren en Zeven maanden
Henderica Scholten, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
wylen de echtelieden Theodorus Scholten, en Theodora Aletta Seinhorst. / 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. // W Stapelbroek / J H Roes /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 180/394) 16-9-2013 tB]
19-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1877 No. 15. / Heden den Negentienden
der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren, en
Willem Luemes van beroep Landbouwer oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeventienden der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 3 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftien Jaren en elf maanden Maria
Helena Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Joannes Henricus Verholt, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Willemina Aalders,
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.
// E. Rosier / W Luemes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 181/394) 19-9-2013 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1877 (nr. 202-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 7

23-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-2-1877 No. 16. / Heden den Drie en
twintigsten der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Kolks van beroep Arbeider oud drie en
Vyftig jaren, en Hendrikus Veltkamp van beroep Arbeider oud negen en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Drie en twintigsten der
maand February achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk B No.
127 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en vyf maanden Antoon Koolenbrander, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Johannes Koolenbrander en van Wilhelmina Huberta te Pass, echtelieden, Arbeiders,
wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zynde,
verklaard niet te kunnen Schryven als zulks niet geleerd hebbende. // W. Kolks / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 181/394) 19-9-2013 tB]
24-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1877 No. 17. / Heden den Vier en
twintigsten der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Hendrik Jansen van beroep Kleermaker oud
Zestig jaren, en Christiaan Janssen van beroep Arbeider oud Vyf en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Drie en twintigsten der
maand February achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten een uren, in het huis Wijk A
No. 154 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Veertig
Jaren en tien maanden Elisabeth Reyers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van wylen de echtelieden Theodorus Reyers en Johanna te Boekhorst. / 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. // G.H. Jansen
/ C. Janssen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 181/394) 19-9-2013 tB]
26-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-2-1877 No. 18. / Heden den Zes en
twintigsten der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Ingelaat van beroep Arbeider oud Zeven en
Veertig jaren, en Johannes Wieskamp van beroep Arbeider oud Vijftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vier en twintigsten der
maand February achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk A
No. 201 op de Milt binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen Jaren en elf
maanden Maria Jansen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van de echtelieden Willem Jansen en Grada Beyer, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden
Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen
Schrijven als zulks niet geleerd hebbende. // G ingelaat / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 181/394) 19-92013 tB]
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26-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-2-1877 No. 19. / Heden den Zes en
twintigsten der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud Vier en
Zestig jaren, en Christiaan Luimes van beroep Arbeider oud vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyf en twintigsten der maand
February achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk A No.
137 in Gendringen binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het mannelijk geslacht Hendrika Kroesen, Zonder beroep, huisvrouw van Christoffel
Johannes van Dielen, Huisschilder, wonende in deze gemeente, welk kind als levenloos is
aangegeven. / 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. // H: Bruens / G Luimes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 182/394) 19-9-2013 tB]
2-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-3-1877 No. 20. / Heden den Tweeden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Lammert Bosman van beroep Landbouwer oud een en Zestig jaren, en
Johannes Engelberts van beroep Akkerbouwer oud Vier en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Tweeden der maand Maart achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 269 in Warm binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het vrouwelyk
geslacht Wilhelmina Harmsen, Zonder beroep, huisvrouw van Hermanus Loverink, Arbeider,
wonende in deze gemeente, welk kind als levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den laatstgenoemden Comparant, hebbende de
eerstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd
hebbende. // J Engelberts / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 182/394) 19-9-2013 tB]
6-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-3-1877 No. 21. / Heden den Zesden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Jan Gemmink van beroep Arbeider oud Zeven en Veertig jaren, en
Jan van Rooden van beroep Arbeider oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vyfden der maand Maart achttien honderd zeven
en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk B No. 39 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het vrouwelyk geslacht
des eerstgemoemden Comparants huisvrouw Gertrud Theodora Bruil, Zonder beroep, welk kind als
levenloos is aangegeven. / 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. // H J Gemmink / J Van Rooden / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 182/394) 19-92013 tB]
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7-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1877 No. 22. / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Aalders van beroep Arbeider oud Zes en vyftig jaren, en Peter
Thomas Frazer van beroep Arbeider oud dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zesden der maand Maart achttien honderd zeven en
zeventig, des middags ten vyf uren, in het huis Wijk D No. 30 in Ulft binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren Johannes Tobias Smees, Zonder beroep,
geboren te Suderwick in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Johannes Wilhelmus Smees, en Gertrudis Oostendorp. / 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. // W Aalders / P T Frazer /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 182/394) 19-9-2013 tB]
9-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-3-1877 No. 23. / Heden den Negenden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Driever van beroep Voerman oud Zestig jaren, en Harmanus te
Pas van beroep Voerman oud acht en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Achtsten der maand Maart achttien honderd zeven en
zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk D No. 100 in Oer binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van drie en Vyftig Jaren en negen maanden Antonia Aalders Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Antoon ten Haaf, dochter
van wylen de echtelieden Hendrik Aalders en Johanna Staal. / 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. // B Driever / H t pas / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 183/394) 19-9-2013 tB]
12-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-3-1877 No. 24. / Heden den Twaalfden
der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hermanus Tieltjes van beroep Akkerbouwer oud veertig jaren, en Arend
Kleinhesselink van beroep Akkerbouwer oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Twaalfden der maand Maart achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk C No. 102 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven Maanden Berendina Garvelink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Jan Hendrik Garvelink,
Huisschilder, en van Maria Josephina Essing, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze
gemeente. / 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.
// H Tieltjes / A. Kleinhesselink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013 tB]
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13-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-3-1877 No. 25. / Heden den Dertienden
der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer oud acht en
Veertig jaren, en Antonius Belterman van beroep Landbouwer oud drie en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk C No.
42 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf maanden Hendricus
Carolus Brus, Zonder beroep, geboren en wooachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Hubertus
Bernardus Brus en van Geertruida Verholt, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze gemeente. /
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 E Wellink / A Belterman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013 tB]
15-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1877 No. 26. / Heden den Vyftienden
der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Harmanus Kok van beroep Akkerbouwer oud veertig jaren, en Johannes
Kolenbrander van beroep Akkerbouwer oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Veertienden der maand Maart
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D No. 158 in Oer
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren en negen maanden
Berendina Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote
van Stephanus Aalders, Akkerbouwer wonende in deze gemeente, dochter van Reint Verholt,
Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Gerritjen Helmink, 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. // H. Kok / J
Kolenbrander / VDLaar // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013 tB]
24-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-3-1877 No. 27. / Heden den Vier en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Jansen van beroep Akkerbouwer oud
Vier en Vyftig jaren, en Gradus Giesen, van beroep Akkerbouwer oud drie en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vier en twintigsten
der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk D
No. 275 in Warm binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht Jaren en tien
maanden Gerarda Berendina Bergevoet, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van Willem Bergevoet, Klompenmaker, en van Hendrika Delsink, Zonder
beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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. // H: jansen / G: Giesen / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
184/394) 19-9-2013 tB]
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24-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-3-1877 No. 28. / Heden den Vier en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Jan Vonderhorst van beroep Landbouwer oud een en
Zeventig jaren, en Arend Seinhorst van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren, beide in
[#deze Gemeente] [√de gemeente Wisch / renvooi en doorhaling van twee woorden goedgekeurd]
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Drie en twintigsten der maand Maart
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk C No. 176 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zeventig Jaren en
een maand Berend Jan Hendrik Boland, Landbouwer, geboren te Bocholt in Pruissen en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Johanna Berendina Reusink, Zonder beroep, wonende in
deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Arent Boland en Lammerdina Ebbink. / 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. // H J Vonderhorst /
A. Seinhorst / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 184/394) 19-9-2013 tB]
24-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-3-1877 No. 29. / Heden den Vier en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Martinus Josephus van Dielen van beroep Schoenmaker oud
Vier en Vyftig jaren, en Wander Jan Nakken van beroep Kuiper oud Vijf en Vijftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Drie en twintigsten
der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten Zeven uren, in het huis Wijk
A No. 53 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig
Jaren en negen maanden Berendina Koldewij Zonder beroep, geboren in de voormalige gemeente
Netterden, en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van Gradus Jacobus van Roden,
dochter van wylen de echtelieden Gerrit Koldewy en Hermina Brussen. / 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. // M.J. van Dielen / W J Nakken
/ VDLaar. // [cc (webfoto nr. 184/394) 19-9-2013 tB]
26-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-3-1877 No. 30. / Heden den Zes en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Harterink van beroep Arbeider oud acht en Veertig jaren, en Gijsbertus Blumer
van beroep Smid oud een en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op Maandag den Zes en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en
zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 159 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en Zes maanden Johanna Boekholt, Zonder
beroep, geboren te Zevenaar en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johannes Wilhelmus Boekholt en van Willemina Johanna Elizen, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze
gemeente. / 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.
// T Harterink / G Blumer / G. Sellen // [cc (webfoto nr. 184/394) 19-9-2013 tB]
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28-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-3-1877 No. 31. / Heden den Acht en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Deurvorst van beroep Akkerbouwer oud twee wn
Zestig jaren, en Johannes ter Maat van beroep Klompenmaker oud Vyf en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zeven en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis
Wijk B No. 108 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en
Zestig Jaren en negen maanden Hendrik Brugman, Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest
in deze gemeente, echtgenoot van Berendina Wellink, Zonder beroep, wonende in deze gemeente,
Zoon van wijlen de echtelieden Jan Brugman en Grada Veltkamp. / 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 Deurvorst / J ter Maat /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013 tB]
29-3-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-3-1877 No. 32.. / Heden den Negen
en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Evert Hofs van beroep Landbouwer oud negen en Zestig
jaren, en Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Negen en twintigsten der maand
Maart achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk C No. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier Jaren en eene maand
Maria Eliza Geurink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Johannes Hendricus Geurink en van Christina Bolwerk, echtelieden, Landbouwers, wonende in
deze gemeente. / 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. // E Hofs / G Rademaker / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013 tB]
5-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-4-1877 No. 33. / Heden den Vyfden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Coenradus Freriksen van beroep Schoenmaker oud Zes en Vyftig jaren,
en Peter Messing van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vierden der maand April achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten een uren, in het huis Wijk E No. 27 in Netterden binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en twintig Jaren en vier maanden Johanna
Kamps, Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Henricus Kamps, overleden, en van Wilhelmina Catharina Geurtsen, Zonder beroep,
wonende in deze gemeente. / 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:C: Freriksen / P messing / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013 tB]
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6-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-4-1877 No. 34. / Heden den Zesden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Berend Bulterman van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren, en
Johan Terhorst, van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Vyfden der maand April achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 68 op den Pol binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Vijftig Jaren en Zes maanden Jan
Hendrik Harmelink, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Sophia Charlotta Mechelina Luimes, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen
de echtelieden Jan Hendrik Harmelink en Berendjen Hengeveld. / 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. // B. Bulterman / J Terhorst / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 185/394) 21-9-2013 tB]
9-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-4-1877 No. 35. / Heden den Negenden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Philip de Winter van beroep Slager oud een en Zestig jaren, en Arend
Veurntjes, van beroep Arbeider oud twee en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Achtsten der maand April achttien honderd zeven
en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 60 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en tachtig Jaren Blumchen Raab, Zonder beroep,
geboren te Wertheim in Pruissen, en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Levie
Salomon de Jongh, Zynde de namen der ouders van de overledene den aangevers onbekend / 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. // P. De
Winter / A. Veurntjes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 186/394) 21-9-2013 tB]
10-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-4-1877 No. 36. / Heden den Tienden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Peters van beroep Akkerbouwer oud Vier en Vyftig jaren, en Jan
Romer van beroep Akkerbouwer oud Vierenveertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Negenden der maand April achttien honderd
zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 232 in Veldhunten binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zestig Jaren en elf maanden Albert Hartjes,
Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Berendina Theodora
Heister, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Albert Hartjes
en Geertruyd Duenk. / 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 Peters / J Romer / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 186/394) 21-9-2013 tB]
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10-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-4-1877 No. 37. / Heden den Tienden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Peters van beroep Akkerbouwer oud Vier en Vyftig jaren, en Jan
Romer van beroep Akkerbouwer oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Tienden der maand April achttien honderd
zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk A No. 232 in Veldhunten binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Veertig Jaren Berendina Theodora
Heister, Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh, en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwe van Albert Hartjes, dochter van Jan Heister, overleden, en van Aleida Giesenaar, Zonder
beroep, wonende in deze gemeente. / 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 Peters / J Romer / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 186/394) 219-2013 tB]
13-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-4-1877 No. 38. / Heden den Dertienden
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Johannes Brugman van beroep Landbouwer oud acht en Veertig
jaren, en Hendrik Heuvels van beroep Arbeider oud drie en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Dertienden der maand April achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten drie uren, in het huis Wijk A No. 22 in Gendringen
binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het
mannelyk geslacht Johanna Tilleman, Zonder beroep, echtgenoote van Johannes Baptist Geerlings,
Arbeider, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // B J Brugman / H:
Heuvels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 186/394) 21-9-2013 tB]
16-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-4-1877 No. 39. / Heden den Zestienden
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Franz Anton Dornseifer van beroep Zandvormer oud een en Veertig jaren,
en Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud vyf en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Veertienden der maand April
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 78 op den Pol
binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het
Vrouwelyk geslacht Maria Wilhelmina Mullink, Zonder beroep, echtgenoote van Jan Engel,
Arbeider, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // F.A. Dornseifer /
H: Bruens / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 187/394) 21-9-2013 tB]
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18-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-4-1877 No. 40. / Heden den Achttienden
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Scholten van beroep GemeenteVeldwachter oud negen en Vyftig jaren,
en Hendrikus Fredrikus Bertels, van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Achttienden der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk A No.
166 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zeventig
Jaren en acht maanden Gerrit Leerink Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch, en
woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar, eerst van Elisabeth Langenberg, daarna van
Aaltjen Vossers, Zijnde de namen der ouders van den overledene, den aangevers onbekend. / 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. Scholten /
H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 187/394) 21-9-2013 tB]
20-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-4-1877 No. 41. / Heden den Twintigsten
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Hendrikus van Uum van beroep Arbeider oud Zes en twintig
jaren, en Theodorus Alings van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Negentienden der maand April
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk A No. 238 in
Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren en
tien maanden Joanna Freriks Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente
Weduwe van Jacobus Arnoldus Thyssen, dochter van wijlen de echtelieden Theodori (!) Freriks en
Elisabeth Ebbers. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet
te kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // j h van Uum / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
187/394) 21-9-2013 tB]
20-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-4-1877 No. 42. / Heden den Twintigsten
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Fredrik Luimes van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, en Derk
Luimes van beroep Arbeider oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Achttienden der maand April achttien honderd zeven en
zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 73 in Gendringen binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van een Jaar en drie maanden Susanna Rooyakker, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Arnoldus Gerhardus Rooyakker, en
van Everdina Johanna Eskes, echtelieden, Zonder beroep, wonende in deze gemeente. / 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. // F: Luimes / D
Luimes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 187/394) 21-9-2013 tB]
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23-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-4-1877 No. 43. / Heden den Drie en
twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Fredrik Reusink van beroep Arbeider oud een en Veertig jaren,
en Arnoldus Römer van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tweeentwintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 298 in Warm binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en twintig Jaren en Zes maanden Willem Arentsen, Smid, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van wijlen de echtelieden Hermanus Arentsen, en Derkjen van Zadelhof. / En hebben wij
hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks
niet geleerd hebbende. // F Reusink / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013 tB]
25-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-4-1877 No. 44. / Heden den Vyf en twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren,
en Carel Seesink van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vier en twintigsten der maand April
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk C No. 3 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tachtig Jaren en een maand Joannes
Henricus Verholt Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar
van Willemina Aalders, Zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Verholt en Aleyda Swietering. /
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.
// E Rosier / C Seesink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013 tB]
27-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-4-1877 No. 45. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Brus van beroep Akkerbouwer oud Vier en
veertig jaren, en Wilhelm Johan Kruese van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zes en twintigsten der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vyf uren, in het huis Wijk C No.
67 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Veertig Jaren
en drie maanden Jan Hendrik Borkes, Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Grada Catharina Harterink, Zonder beroep, wonende in deze gemeente,
Zoon van wylen de echtelieden Johannes Borkes en Berendina Schaapveld. / 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 Brus / W J Kruese / VDLaar.
// [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013 tB]
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27-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-4-1877 No. 46. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Jan Luimes van beroep Landbouwer oud Vier
en Vyftig jaren, en Jan Willem Rensink van beroep Timmerman oud twee en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zes en twintigsten
der maand April achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk C
No. 152 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf dagen
Willemina Christina Hofs, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Hendrik Hofs en van Maria Margaretha Lieber, echtelieden, Akkerbouwers, wonende
in deze gemeente. / 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. // H J Luimes / J W Rensink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013 tB]
28-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-4-1877 No. 47. / Heden den Acht en
twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lodewyk Johannes ter Steeg van beroep Zadelmaker
oud negen en dertig jaren, en Arend Ruesink van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeven en
twintigsten der maand April achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het
huis Wijk A No. 86 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht
en Veertig Jaren en Zes maanden Maria Tigcheloven, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Jean Henrij Hulsbrinck, Touwslager, wonende in deze
gemeente, dochter van wylen de echtelieden Gerrit Tigcheloven en Bernardina Gervens. / 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. // L J ter
Steeg / A Ruesink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 189/394) 21-9-2013 tB]
30-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-4-1877 No. 48. / Heden den Dertigsten der
maand April achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Wieskamp van beroep Arbeider oud Vier en Veertig jaren, en Johannes Bernardus Terhorst van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Acht en twintigsten der maand April
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 52 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren, Johannes
Derksen, Kleermaker, geboren te Anholt in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwenaar van Johanna Legeland, Zoon van wijlen de echtelieden Henricus Derksen en Christina
Vinkevleugel. / 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. // H: Wieskamp / J B Terhorst / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 189/394) 21-9-2013 tB]
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1-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-5-1877 No. 49. / Heden den Eersten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Stockhorst van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Vyftig jaren, en Derk te
Duits van beroep Arbeider oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Maandag den Dertigsten der maand April achttien honderd zeven en
zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk E No. 27 in Netterden binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van dertig Jaren en Zes maanden Gerhardus Kamps, Smid, geboren in
de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden
Hendrik Kamps en Hendrika Dunk. / 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 Stockhorst / D te Duits / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
189/394) 21-9-2013 tB]
7-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-5-1877 No. 50. / Heden den Zevenden der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Bruggink van beroep Arbeider oud Zeven en Veertig jaren, en
Johannes Reintjes van beroep Arbeider oud Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zesden der maand Mei achttien honderd zeven en
zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk A No. 59 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en Vier maanden Bernardus
Bouman, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Johanna
Eringveld Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Henricus
Bouman en Theodora Romp. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. // H Bruggink / GJKolfschoten
// [cc (webfoto nr. 189/394) 21-9-2013 tB]
8-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-5-1877 No. 51. / Heden den Achtsten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Hendrik van Bree van beroep Winkelier oud Vyftig jaren, en Hendrikus Theodorus
Starink van beroep Molenaar oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zevenden der maand Mei achttien honderd zeven
en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D No. 97 op den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren Wilhelmus Klaassen, Smid, geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Johanna Jacoba Leftink, Zonder beroep,
wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Peter Frans Klaassen, en Wilhelmina de
Frind. / 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.
// H Van Bree / H T Starink / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 190/394) 21-9-2013 tB]
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9-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-5-1877 No. 52. / Heden den Negenden der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Engel van beroep Arbeider oud Vyf en dertig jaren, en Carel Johannes
Freijters van beroep Schoenmaker oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negenden der maand Mei achttien honderd
zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 67 op den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en dertig Jaren en een maand Elisabeth Schoemaker,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Johannes
Bernardus Smithuis, Smid, wonende in deze gemeente, dochter van Gerardus Schoemaker,
Landbouwer, wonende in deze gemeente en van Willemina Aalders, 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. // J Engel / C J
Freijters / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 190/394) 21-9-2013 tB]
9-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-5-1877 No. 53. / Heden den Negenden der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Engel van beroep Arbeider oud Vyf en dertig jaren, en Carel Johannes
Freyters van beroep Schoenmaker oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negenden der maand Mei achttien honderd
zeven en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 70 op den Pol binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en Vijf maanden Johanna Willemina
Dornseifer, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Franz
Anton Dornseifer, Zandvormer, en van Hendrina Haakshorst, Zonder beroep, echtelieden, beide
alhier woonachtig. / 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 Engel / C J Freijters / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 190/394) 21-9-2013 tB]
11-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-5-1877 No. 54. / Heden den Elfden der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Reyers van beroep Plankenzager oud Vyf en Zestig jaren, en
Bernardus Reyers van beroep Plankenzager oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Tienden der maand Mei achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk A No. 155 in Gendringen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zestig Jaren Johannes Josephus
Wijnroks, Zonder beroep, geboren in de gemeente Zundert en Wernhout, Weduwenaar van Jeanne
Francisca Claessens, Zoon van wylen de echtelieden Josephus Wynroks en Wilhelmina Reupers. /
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.
// Th Reyers / B Reijers / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 190/394) 21-9-2013 tB]
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11-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-5-1877 No. 53. / Heden den Elfden der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Lourens Weenink van beroep Akkerbouwer oud drie en dertig jaren, en
Gradus Johannes Borkes van beroep Akkerbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Elfden der maand Mei achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk C No. 139e [of 139a?] in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf maanden Bernard
Jansen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Hendrik
Jansen en van Willemina Kortbeek, echtelieden Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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. // L: Weenink / G J
Borkes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 191/394) 21-9-2013 tB]
12-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-5-1877 No. 56. / Heden den Twaalfden
der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Geuring van beroep Landbouwer oud Zes en twintig
jaren, en Antoni Roes van beroep Landbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Elfden der maand Mei achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 167 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en dertig Jaren en Zeven maanden
Everdina te Grotenhuis, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Bernardus Capelle, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen
de echtelieden Lammert te Grotenhuis en Frederika Keemink. / 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 B Geuring / A Roes / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 191/394) 21-9-2013 tB]
15-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-5-1877 No. 57. / Heden den Vyftienden
der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Derk Hendrik Bosman van beroep Landbouwer oud negen en Veertig
jaren, en Willem Groot Nibbelink van beroep Landbouwer oud drie en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Veertienden der maand
Mei achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 80 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren en
Vier maanden Derk Jan Heezen, Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Hermina Simens, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Garrit Heezen en Geertruid Brussen. / 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. // D.H. Bosman / W. Groot Nibbelink / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 191/394) 21-9-2013 tB]
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15-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-5-1877 No. 58. / Heden den Vyftienden
der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Vriesen van beroep Landbouwer oud Vier en Zestig jaren, en
Gerrit van Huet van beroep Akkerbouwer oud Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vyftienden der maand Mei achttien honderd
zeven en zeventig, des nachts ten drie uren, in het huis Wijk B No. 44 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van twaalf Jaren en twee maanden Wilhelmus Bernardus
Venhorst, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan
Venhorst, en van Theodora Nieuwenhuis, schtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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. // G J vriesen
/ G Vn Huet / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 191/394) 22-9-2013 tB]
18-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-5-1877 No. 59. / Heden den Achttienden
der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Anton Tervoert van beroep Winkelier oud drie en dertig jaren, en
Gerhardus Daniel van beroep Akkerbouwer oud Vyf en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zeventienden der maand Mei
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 73 in
Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht dagen Albertus Huntink,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Antonius Wilhelmus
Huntink en van Antonia Verheij, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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 Tervoert / G
Daniel / VDLaar // [cc (webfoto nr. 192/394) 22-9-2013 tB]
23-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-5-1877 No. 60. / Heden den Drie en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johan Westerhof van beroep Klompenmaker oud Vyf en veertig
jaren, en Derk Jan Ruesink van beroep Arbeider oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twee en twintigsten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No.
156 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zestig Jaren
en Vijf maanden Theodora Terhorst, Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig
geweest in deze gemeente, Weduwe van Everhardus Haakshorst, dochter van wylen de echtelieden
Bernardus Terhorst en Henrica Groenen. / 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 Wester hof / Di Ruesink / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
192/394) 22-9-2013 tB]
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23-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-5-1877 No. 61. / Heden den Drie en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Geuring van beroep Landbouwer oud Zes en
twintig jaren, en Theodorus Johannes Duitshof van beroep Landbouwer oud Vyf en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twee en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het
huis Wijk C No. 168 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van]
Verlost van een kind van het mannelyk geslacht Johanna Sluiter, Zonder beroep, echtgenoote van
Antonius Hendrikus Roes, Landbouwer, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is
aangegeven. / 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 B Geuring / T J Duitshof / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 192/394) 22-9-2013 tB]
26-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-5-1877 No. 62. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Anton Tervoert van beroep Winkelier oud drie en dertig jaren, en
Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zes en twintigsten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk B No.
73 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventien dagen Maria
Huntink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Antonius
Wilhelmus Huntink en van Antonia Verhey, echtelieden Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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 Tervoert /
H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 192/394) 22-9-2013 tB]
29-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-5-1877 No. 63. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Arend Ruesink van beroep Arbeider oud Vijf en Veertig jaren, en
Hendricus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den acht en twintigsten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten twaalf uren, in het huis Wijk A No.
83 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van dertien maanden en
tien dagen Antoon Kolenbrander, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de echtelieden Bernardus Kolenbrander en Elisabeth Metselder, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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 Ruesink / H F. Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 193/394) 22-9-2013 tB]
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30-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-5-1877 No. 64. / Heden den Dertigsten der
maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernardus Smeenk van beroep Winkelier oud Vier en Veertig
jaren, en Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk
A No. 253 in Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren en drie maanden Johanna Römer, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwe van Jacobus Bekker, dochter van wijlen de echtelieden Gerardi (!) Römer en
Berndina Braam. / 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 B Smeenk. / H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 193/394) 22-9-2013 tB]
2-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-6-1877 No. 65. / Heden den Tweeden der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bramel van beroep Landbouwer oud Vier en Veertig jaren, en
Reint Rabelink van beroep Klompenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tweeden der maand Juny achttien
honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk B No. 28 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren Herman van Aken,
Arbeider, geboren te Doornik in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Dora Lueb, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zijnde de namen der Ouders van den
overledene den aangevers onbekend. / 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. Bramel / R Rabelink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 193/394)
22-9-2013 tB]
2-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-6-1877 No. 66. / Heden den Tweeden der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Alexandre Jean Frazer van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, en
Johannes Bruens van beroep Arbeider oud Vyf en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Eersten der maand Juny achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 27 in Ulft binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee Jaren en negen maanden Johannes Franciscus
Bouwman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Gesina
Bouwman, Zonder beroep, wonende in deze gemeente. / 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 J Frazer / J Bruens / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 193/394) 22-9-2013 tB]
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4-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1877 No. 67. / Heden den Vierden der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Derksen van beroep Kleermaker oud vyf en Veertig jaren, en
Johannes Bernardus Terhorst van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Derden der maand Juny
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C No. 50 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier maanden Maria Theodora
Wieskamp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Hendricus Wieskamp en van Wilhelmina Nienhuis, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze
gemeente. / 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.
// B. Derksen. / J B Terhorst / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 194/394) 22-9-2013 tB]
12-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-6-1877 No. 68. / Heden den Twaalfden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Franciscus van Hal van beroep Timmerman oud acht en dertig jaren, en
Hendrik Jan Rademaker van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Elfden der maand Juny
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk C No. 54 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen maanden Johanna Terhorst,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johannes Bernadus
Terhorst, Klompenmaker, en van Johanna Geertruida Gesing, Zonder beroep, echtelieden, wonende
in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet
te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende // F van Hal / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
194/394) 22-9-2013 tB]
12-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-6-1877 No. 69. / Heden den Twaalfden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Lambertus Roelofs van beroep Landbouwer oud drie en Zestig jaren, en
Hendricus Franciscus Wenseslaus van Loon van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twaalfden
der maand Junij achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk D
No. 321 in Rafelder binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het mannelijk geslacht Jantjen Gootink Zonder beroep, echtgenoote van Hermanus
Hendrikus Vredegoor Klompenmaker, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is
aangegeven. / 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. // L Roelofs / F van Loon / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 194/394) 22-9-2013 tB]
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12-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-6-1877 No. 70. / Heden den Twaalfden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Romp van beroep Timmerman oud acht en Veertig jaren, en
Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Elfden der maand Juny
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 80 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van
het Vrouwelyk geslacht Hendrina Geertruida van Grol, Zonder beroep, echtgenoote van Hendrik
Uljée Huisschilder, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // H Romp / H F
Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 194/394) 22-9-2013 tB]
14-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-6-1877 No. 71. / Heden den Veertienden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Franciscus Otten van beroep Akkerbouwer oud een en Vyftig jaren, en
Louis Bleumer van beroep Akkerbouwer oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twaalfden der maand Juny achttien
honderd zeven en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk E No. 48 in Netterden
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes maanden en Vyftien dagen Julia
Maria Kroes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Theodorus Andreas Kroes, Onderwyzer en van Helena Hendrina te Raay, Zonder beroep,
echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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. // F Otten / L Bleumer / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 195/394)
22-9-2013 tB]
16-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-6-1877 No. 72. / Heden den Zestienden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerardus Römer van beroep Arbeider oud dertig jaren, en Bernardus
Johannes Knaven van beroep Logementhouder oud een en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vyftienden der maand Juny achttien
honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vier uren, in het huis Wijk E No. 24 in Netterden
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren en acht maanden
Bernard Scholten, Zonder beroep, geboren te Dorsten in Pruissen en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Johanna Hengeveld, Zynde de namen der ouders van den Overledene
den aangevers onbekend / 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. // G. Römer / B Knaven / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 195/394) 22-9-2013 tB]
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16-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-6-1877 No. 73. / Heden den Zestienden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johan Bernard Eringfeld van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig jaren,
en Frederik Rosier van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zestienden der maand Junij achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk C No. 11a in Voorst binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en een maand Gerritjen
Kolenbrander, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van
Hendrik Jan Teeuwsen, Akkerbouwer wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden
Berend Kolenbrander, en Sophia Reusink. / 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 B Eringfeld / F Rosier / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
195/394) 22-9-2013 tB]
18-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-6-1877 No. 74. / Heden den Achttienden
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hubert Johann Hanrath van beroep Kleermaker oud negen en twintig jaren,
en Apollonus Carel August Fredrik van Velthuysen van beroep Notaris oud drie en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den
Zeventienden der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het
huis Wijk A No. 125 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee
Jaren en een maand Willemina Maria ten Have, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, dochter van Hendrikus Wilhelmus ten Have, Koperslager, en van Frederica
Catharina Schmithuis, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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. // Hub Hanrath / Van
Velthuijsen. / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 195/394) 22-9-2013 tB]
20-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1877 No. 75. / Heden den Twintigsten
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Essink van beroep Akkerbouwer oud Zeven en dertig
jaren, en Theodorus Wellink van beroep Arbeider oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Negentienden der maand Juny
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten tien uren, in het huis Wijk B No. 25 in
Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier maanden Albert
Gosseling, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Albert
Gosseling en van Hendrika Bloemendaal, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / 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 B. Essink
/ T H Wellink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 196/394) 22-9-2013 tB]
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20-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1877 No. 76. / Heden den Twintigsten
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Joseph Le Brun van beroep Commies bij ’s Ryks belastingen oud
negen en dertig jaren, en Hendrik Derksen van beroep dienstknecht oud drie en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Twintigsten der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 3
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Zestig Jaren Bernard Gervers, Zonder beroep, geboren te Haldern in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Gervers en Aleida Becker, Weduwenaar van Hermina Dunck. / 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. // LeBrun. / H Derksen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 196/394) 22-9-2013 tB]
20-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1877 No. 77. / Heden den Twintigsten
der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Andries Eppink van beroep Kuiper oud acht en Vyftig jaren, en Theodorus
Venneman van beroep Akkerbouwer oud een en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Negentienden der maand Juny achttien honderd
zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk B No. 87 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee maanden Wenceslaus Wilhelm Johan
Gervers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Henrich
Gervers, Bakker, en van Gertrud Slütter, Zonder beroep echtelieden, wonende in deze gemeente. /
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 Eppink / T Venneman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 196/394) 22-9-2013 tB]
22-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-6-1877 No. 78. / Heden den Twee en
twintigsten der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Giesen van beroep Arbeider oud Zeven en
Veertig jaren, en Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zeven en Veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Twee
en twintigsten der maand Junij achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vier uren, in
het huis Wijk D No. 195 in Ysselhunten binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom
van] Verlost van een kind van het mannelijk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw
Anna Maria Thyssen, Zonder beroep, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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 Giesen / H F
Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 196/394) 22-9-2013 tB]
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28-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-6-1877 No. 79. / Heden den Acht en
twintigsten der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lammert Gemmink van beroep Klompenmaker oud
Vyftig jaren, en Hendrikus Matheus Smits van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zeven en
twintigsten der maand Junij achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in het
huis Wijk D No. 198 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en
Zeventig Jaren en Vier maanden Elisabeth Harpeneau, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, Weduwe van Wilhelmus Eimers, dochter van wijlen de echtelieden
Josephus Harpeneau en Theodora Kersjes. / 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. // L Gemmink / H m Smits / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
197/394) 22-9-2013 tB]
30-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-6-1877 No. 80. / Heden den Dertigsten der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Kroesen van beroep Akkerbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, en
Johannes Franken van beroep Arbeider oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Acht en twintigsten der maand
Juny achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk A No. 241 in
Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Zestig Jaren Johann
Stockhorst, Arbeider, geboren te Haldern in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Johanna Ditters, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Gerhard Stockhorst en Johanna Tebaij. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen Schryven als zulks niet geleerd hebbende. // G Kroesen
/ VDLaar. // [cc (webfoto nr. 197/394) 22-9-2013 tB]
2-7-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-7-1877 No. 81. / Heden den Tweeden der
maand July achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerardus Schoemaker van beroep Landbouwer oud Zeven en Zeventig
jaren, en Hendrik van Bree van beroep Winkelier oud vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Tweeden der maand July achttien
honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 71 op den Pol binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftig Jaren en negen maanden Anna Maria
Bennink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van
Engelbertus Kleinegris, Leemvormer, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden
Johannes Bennink en Johanna Geertruida Brus. / 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. // G Schoemaker / H Van Bree / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
197/394) 22-9-2013 tB]
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3-7-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-7-1877 No. 82. / Heden den Derden der
maand July achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus te Wiel van beroep Timmerman oud Zestig jaren, en Johannes
Eppink van beroep Kuiper oud Vyf en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Zondag den Eersten der maand July achttien honderd zeven en
zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk B No. 61 in Megchelen binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van Vier en Vyftig Jaren en drie maanden Anna Margaretha
Wynroks, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Vincent
Hakfoort dochter van wylen de echtelieden Joseph Wynroks en Wilhelmina Kuipers / 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. // B. te Wiel / J
Eppink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 197/394) 22-9-2013 tB]
3-7-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-7-1877 No. 83. / Heden den Derden der
maand July achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Barend Koldewei van beroep Schoenmaker oud vyf en dertig jaren, en
Johannes Wilhelmus Romp van beroep Stoelenmaker oud Vier en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Derden der maand Julij
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 120 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van
het mannelijk geslacht Berendina Maandag, Zonder beroep, echtgenoote van Jacobus Everardus
Teger, Bakker, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // B Koldewei / J W
Romp / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 198/394) 22-9-2013 tB]
7-7-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-7-1877 No. 84. / Heden den Zevenden der
maand Julij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Roes van beroep Arbeider oud drie en Zestig jaren, en Gerrit Jan
Essink van beroep Akkerbouwer oud Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zesden der maand July achttien honderd zeven en zeventig,
des middags ten twee uren, in het huis Wijk B No. 25 in Megchelen binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van Vijf maanden Hendrikus Gosseling, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Albert Gosseling en van Hendrika Bloemendaal,
echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht Zynde verklaard niet te kunnen Schryven als zulks niet geleerd hebbende. // J Roes /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 198/394) 22-9-2013 tB]
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26-7-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-7-1877 No. 85. / Heden den Zes en twintigsten der maand July achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhardus Delleman van beroep Akkerbouwer oud vyftig jaren, en
Johannes Loman van beroep Akkerbouwer oud Vyf en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyf en twintigsten der maand July
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk E No. 7 in Netterden
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren en drie maanden
Johannes Bruins, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Grada Thuis, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, zoon van wylen de echtelieden
Hermannus Bruins en Hendrina Huing. / 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. // G. Delleman / J Loman / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
198/394) 23-9-2013 tB]
1-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-8-1877 No. 86. / Heden den Eersten der
maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antoon Westerhof van beroep Zandvormer oud dertig jaren, en Johan
Gerhard Romp van beroep Hulponderwyzer oud Zes en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Een en dertigsten der maand July
achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk D No. 55 Op den
Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven maanden en Veertien dagen
Theodora Engelina Aalderink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Jan Willem Aalderink, Voerman, en van Berendina van Hal, Zonder beroep,
echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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 Westerhof / J.G. Romp / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
198/394) 23-9-2013 tB]
2-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-8-1877 No. 87. / Heden den Tweeden der
maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Rudolph Westendorp van beroep Timmerman oud twee en Veertig jaren,
en Gerrit Willem Jansen van beroep Akkerbouwer oud Zes en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Eersten der maand Augustus
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk C No. 127 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en dertig Jaren en
Vier maanden Aleida te Kamp, Zonder beroep, geboren in deze gemeente en woonachtig geweest te
Dinxperlo, Weduwe van Fredrik Willem Prinzen, dochter van Berend Willem te Kamp, overleden
en van Hendrien Ebbers, Zonder beroep, wonende in deze gemeente. / 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. // R Westendorp / G W Jansen /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 199/394) 23-9-2013 tB]
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16-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-8-1877 No. 88. / Heden den Zestienden
der maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Gerrit Oenk van beroep Landbouwer oud Zes en Vijftig jaren, en Hermanus Tieltjes
van beroep Akkerbouwer oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Maandag den Dertienden der maand Augustus achttien honderd zeven
en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 141 in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zeventig Jaren en Vyf maanden Johannes
Buijl, Landbouwer, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwenaar van Willemina Bloemendaal, Zoon van wijlen de echtelieden Johannes Buijl en
Geertruida ter Horst. / 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. // G Oenk / H Tieltjes / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 199/394) 23-9-2013 tB]
18-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-8-1877 No. 89. / Heden den Achttienden
der maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antoon Testroet van beroep Landbouwer oud een en veertig jaren, en
Johannes Brus, van beroep Landbouwer oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand Augustus
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk C No. 142 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zeventig Jaren
Reinerus ter Horst, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Reiniera te Velde, Zoon van wylen de echtelieden Engelbart[h?] ter
Horst en Wilhelmina ter Horst. / 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 Testroet / J Brus / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 199/394) 239-2013 tB]
18-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-8-1877 No. 90. / Heden den Achttienden
der maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Heister van beroep Zonder oud acht en Zeventig
jaren, en Franciscus Otten van beroep Akkerbouwer oud een en Vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand
Augustus achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk E No. 33 in
Netterden binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Veertig Jaren en drie maanden
Agnes Geurtsen, Zonder beroep, geboren te Emmerich in Pruissen, en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoote van Theodorus Wilhelmus Bolwerk, Landbouwer, wonende in deze
gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Johann Geurtsen en Everdina Koenders. / 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. // B Heister / F Otten
/ VDLaar. // [cc (webfoto nr. 199/394) 23-9-2013 tB]
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25-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-8-1877 No. 91. / Heden den Vyf en twintigsten der maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Vriesen van beroep Landbouwer oud Vier en Zestig
jaren, en Theodorus Friesen van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vier en twintigsten der maand
Augustus achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 44
in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en elf maanden
Theresia Maria Venhorst, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Jan Venhorst en van Theodora Nieuwenhuis, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze
gemeente. / 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.
// G J Vriesen / T Friesen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 200/394) 28-9-2013 tB]
14-9-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-9-1877 No. 92. / Heden den Veertienden
der maand September achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Blumer van beroep Winkelier oud Vier en Zestig
jaren, en Wilhelmus Huls van beroep Timmerman oud Zes en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Dertienden der maand September
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vyf uren, in het huis Wijk E No. 14 in
Netterden binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en tachtig Jaren en acht
maanden Elisabeth Wittenhorst Zonder beroep, geboren te Praast in Pruissen en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Everardus Johannes Venderbosch, Arbeider, wonende
in deze gemeente, Zynde de namen der Ouders van de overledene den aangevers onbekend / 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. // H Bleumer /
W Huls / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 200/394) 28-9-2013 tB]
29-9-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-9-1877 No. 93. / Heden den Negen en
twintigsten der maand September achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Franciscus Eijmers van beroep Kuiper oud Zes en
dertig jaren, en Hendrikus Mathias Smits van beroep Arbeider oud drie en vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Acht en twintigsten
der maand September achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis
Wijk D No. 200 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en tachtig
Jaren, Joannes Theodorus Knuvers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Henrica de Wiel, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
wijlen de echtelieden Willem Knuvers en Gerarda ten Haaf. / 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. // F Eymers / H m Snits / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 200/394) 28-9-2013 tB]
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2-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1877 No. 94. / Heden den Tweeden der
maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hermanus Lovering van beroep Timmerman oud een en veertig jaren, en
Johannes Gasseling van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Eersten der maand October achttien
honderd zeven en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk D No. 265 in Warm binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren en drie maanden
Theodora Lucassen Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
wylen de echtelieden Derk Lucassen en Maria te Boekhorst. / 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. // H: Lovering / J Gasseling / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 200/394) 28-9-2013 tB]
2-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1877 No. 95. / Heden den Tweeden der
maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes
Engel van beroep Zandvormer oud een en dertig jaren, en Hendrik Segers van beroep Zandvormer
oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Eersten der maand October achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf
uren, in het huis Wijk D No. 93 op den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom
van acht en Zestig Jaren Gerardus Cornelissen, Arbeider, geboren in de gemeente Gent en
woonachtig geweest in deze gemeente Weduwenaar van Gerritjen Brus, Zoon van wylen de
echtelieden Bernardus Cornelissen en Henrica Hagen. / En hebben wij hiervan deze Acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de
laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd
hebbende. // J Engel / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 201/394) 28-9-2013 tB]
12-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-10-1877 No. 96. / Heden den Twaalfden
der maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Josephus Wiskamp van beroep Arbeider oud acht en twintig
jaren, en Theodorus Heister van beroep Arbeider oud Zes en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden der maand October
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 80 op den Pol
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren en tien maanden
[Bernd>] Bernadina Hagen Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwe van Theodorus Bruens, dochter van wylen de echtelieden Gradus Hagen en Theodora
Bilstein. / 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 J Wiskamp / T Heister / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 201/394) 28-9-2013 tB]
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13-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-10-1877 No. 97. / Heden den Dertienden
der maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Arentz van beroep Arbeider oud drie en Vyftig jaren, en Reint
Rabelink van beroep Klompenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Twaalfden der maand October
achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk B No. 9 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en dertig Jaren en Vier maanden
Johannes Bernardus Renting, Landbouwer geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Antoon Renting, Landbouwer, wonende in deze gemeente en van Christina Vriesen. / 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. // T Arentz /
R Rabelink / VDLaar // [cc (webfoto nr. 201/394) 28-9-2013 tB]
22-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-10-1877 No. 98. / Heden den Twee en
twintigsten der maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Geerts van beroep Linnenwever oud
negen en Zestig jaren, en Everhardus van Hal van beroep Timmerman oud Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Twee en twintigsten
der maand October achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk
D No. 119 in Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Vyftig Jaren
en een maand Franz Joseph Teilink, Zandvormer, geboren te Bocholt in Pruissen, en woonachtig
geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Geertruida Dinklo, echtgenoot van Johanna Verheij,
Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Bernard Teilink, en
Gesina Kock. / 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. // T Geerts / E van Hal / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 201/394) 28-9-2013 tB]
24-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-10-1877 No. 99. / Heden den Vier en
twintigsten der maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Ruesink van beroep Akkerbouwer oud
acht en Veertig jaren, en Willem van Remmen van beroep Akkerbouwer oud negen en Veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Drie
en twintigsten der maand October achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in
het huis Wijk A No. 275 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
acht en dertig Jaren en Vier maanden Wilhelmus Hubertus Koening, Landbouwer, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Arnoldus Koening, overleden, en van Theodora
Braam, Landbouw doende, wonende in deze gemeente. / 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. // G J Ruesink / W. van Remmen / VDLaar
// [cc (webfoto nr. 202/394) 28-9-2013 tB]
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26-10-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1877 No. 100. / Heden den Zes en
twintigsten der maand October achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Kroesen van beroep Akkerbouwer oud Zes
en Vyftig jaren, en Johannes Schepers van beroep Landbouwer oud Zeven en Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zes en twintigsten der
maand October achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk A
No. 240 in Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven Jaren en
Zeven maanden Gradus Vonk, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente
Zoon van Peter Vonk en van Antonetta Haakshorst, echtelieden, Akkerbouwers, wonende in deze
gemeente. / 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.
// G Kroesen / J Schepers / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 202/394) 28-9-2013 tB]
3-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-11-1877 No. 101. / Heden den Derden der
maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Fredrik Steenkamp van beroep Timmerman oud acht en Vyftig jaren, en
Johannes Theodorus van der Waarden van beroep Arbeider oud Dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Tweeden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 213
in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Vyftig Jaren en Zeven
maanden Gradus Helmink, Arbeider, geboren in de gemeente Ambt Doetinchem en woonachtig
geweest in deze gemeente Weduwenaar van Harmina Baak, Zynde de namen der ouders van den
overledene den aangevers onbekend. / 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. // F Steenkamp / J T van der Waarden / VDLaar. // [cc (webfoto
nr. 202/394) 28-9-2013 tB]
7-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-11-1877 No. 102. / Heden den Zevenden
der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Tony Westerveld van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig
jaren, en Gerrit Jan Bennink van beroep Klompenmaker oud Vier en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zevenden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk C No. 130
in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en dertig Jaren,
Elisabeth Borkes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote
van Hendrikus Derksen, Kleermaker, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden
Johannes Borkes en Berendina Schaapveld. / 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. // T: Westerveld / G J Bennink / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
202/394) 28-9-2013 tB]
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12-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-11-1877 No. 103. / Heden den Twaalfden der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Willem Brinkman van beroep Akkerbouwer oud twee en Zestig jaren, en Arnoldus Arendsen van beroep Klompenmaker oud Vier en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tienden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D No.
224 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vijf en Zeventig Jaren en
negen maanden Engelina Bruggink Zonder beroep, geboren te Dinxperlo, en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwe van Jacobus Schuuring; Zijnde de namen der ouders van de overledene
den aangevers niet bekend. / 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. // G W. Brinkman / A Arendsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 203/394) 28-92013 tB]
15-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-11-1877 No. 104. / Heden den Vijftienden der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Karel Franciscus Beyer van beroep Landbouwer oud Veertig
jaren, en Jacobus Westerveld van beroep Landbouwer oud Vyf en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Vijftienden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk D No. 293
in Warm binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twintig Jaren en Vier en twintig
dagen Hermanus te Kate, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Bernadus te Kate, en van Engelina Booltink, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze
gemeente. / 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.
// K F Beyer / J Westerveld / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 203/394) 28-9-2013 tB]
17-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-11-1877 No. 105. / Heden den Zeventienden der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Andries Venhorst van beroep Akkerbouwer oud vyf en veertig
jaren, en Hendrikus Bouman van beroep Landbouwer oud Zeven en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zestienden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk B No. 46
in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en dertig Jaren en drie
maanden Johannes Hengsterman, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Anna Catharina van der Linde, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon
van Theodorus Hengsterman, Arbeider, wonende in deze gemeente en van Joanna Elisabeth Volmering 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. // A Venhorst / H Bouman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 203/394) 28-9-2013 tB]
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19-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-11-1877 No. 106. / Heden den Negentienden der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Sellen van beroep Koopman oud drie en veertig jaren, en
Willem Bouwman van beroep Kleermaker oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Achttienden der maand November
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk A No. 143 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Veertig Jaren en
twee maanden Willem Breukelaar, Akkerbouwer, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Berendina Brus, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Roelof Breukelaar, en Aaltjen Seinhorst. / 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. // G. Sellen. / W:
Bouwman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 203/394) 28-9-2013 tB]
19-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-11-1877 No. 107. / Heden den Negentienden der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Wilhelmus Bramel van beroep Landbouwer oud
Zeven en dertig jaren, en Jan Willem Wilting van beroep Arbeider oud Vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Negentienden der maand
November achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk B No.
9 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen maanden en
Zestien dagen Hendrik Christiaan Renting, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Gerrit Willem Renting, en van Anna Theodora Bruil, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht
Zijnde verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. // H W Bramel /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 204/394) 28-9-2013 tB]
26-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-11-1877 No. 108. / Heden den Zes en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Johannes Brugman van beroep Landbouwer
oud negen en Veertig jaren, en Hendrik Heuvels van beroep Arbeider oud Vier en Zestig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vier en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in
het huis Wijk A No. 22 in Gendringen binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van]
Verlost van een kind van het Vrouwelijk geslacht Johanna Tilleman, Zonder beroep, huisvrouw van
Johannes Baptist Geerlings, Plankenzager, wonende in deze gemeente; Welk kind als levenloos is
aangegeven. / 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. // B J Brugman / H: Heuvels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 204/394) 28-9-2013 tB]
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26-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-11-1877 No. 109. / Heden den Zes en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Rudolf Westendorp van beroep Timmerman oud twee
en veertig jaren, en Jan Willem Hengeveld van beroep Klompenmaker oud Vyf en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Twee en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in
het huis Wijk C No. 127 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
een en tachtig Jaren en twee maanden Hendrika Ebbers, Zonder beroep, geboren te Aalten, en
woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Berend Willem te Kamp, dochter van wijlen
de echtelieden Lucas Ebbers en Jenneken Navis. / 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. // R Westendorp / J W Hengeveld / VDLaar. // [cc (webfoto
nr. 204/394) 28-9-2013 tB]
29-11-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-11-1877 No. 110. / Heden den Negen en
twintigsten der maand November achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Koskamp van beroep Landbouwer oud Zeven
en dertig jaren, en Gerrit Klein hesselink van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den acht en twintigsten der
maand November achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C
No. 94 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en
Zeventig Jaren en acht maanden Gerrit Geurink, Zonder beroep, geboren te Dinxperlo en
woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Hendrika Koops, Zynde de namen der
ouders van den overledene den aangevers onbekend. / 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. // H Koskamp / G Kleinhesselink. / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 204/394) 28-9-2013 tB]
1-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-12-1877 No. 111. / Heden den Eersten der
maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Daniel Lodewyk Luimes van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren,
en Hendrik te Poel van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Dertigsten der maand November
achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk D No. 86 op den Pol
binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het
Vrouwelijk geslacht Catharina Heuvels, Zonder beroep, huisvrouw van Theodorus Heister,
Arbeider, wonende in deze gemeente; Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // D L Luimes / H Te
Poel / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 205/394) 28-9-2013 tB]
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4-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1877 No. 112. / Heden den Vierden der
maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Geurink van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en Gerrit Jan Bennink van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Derden der maand December achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 66 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en Zeven maanden Antonetta
Berendina Westendorp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Willem Westendorp en van Berendina Ruesink, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze
gemeente. / 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.
// G Geurink / G J Bennink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 205/394) 28-9-2013 tB]
7-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-12-1877 No. 113. / Heden den Zevenden
der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Elias Kniest van beroep Kleermaker oud Zes en vyftig jaren, en
Jan Scholten van beroep Gemeenteveldwachter oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zevenden der maand December
achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk A No. 156 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van dertien Jaren en vier maanden
Theodorus Everhardus Blumer, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Gysbertus Blumer, Smid, en van Gerritjen Schreur, Zonder beroep, echtelieden, wonende
in deze gemeente. / 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. // E Kniest / J Scholten / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 205/394) 29-9-2013 tB]
8-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1877 No. 114. / Heden den Achtsten der
maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Evert Johan Lamers van beroep Kuiper oud Zeven en Veertig jaren, en
Johann Heinrich Enders van beroep Akkerbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Achtsten der maand
December achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 64
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven dagen Willemina
Henrietta Lemson, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Hendrik Willem Lemson, Huisschilder, en van Emma Friederika Dorothea Johanna Stumpf, Zonder
beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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. // E J Lamers / J H Enders / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
205/394) 29-9-2013 tB]
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13-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-12-1877 No. 115. / Heden den Dertienden der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Winters van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren,
en Everhardus van Uem van beroep Landbouwer oud Vier en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Twaalfden der maand December
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 324 in
Rafelder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf Jaren en drie maanden
Hendrina Johanna van Loon, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Fredricus Fransiscus Wenseslaus van Loon, en van Maria Dyker, echtelieden,
Landbouwers, wonende in deze gemeente. / 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. // G Winters / E van uem / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 206/394)
29-9-2013 tB]
13-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-12-1877 No. 116. / Heden den Dertienden der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Jacobus Westerveld van beroep Landbouwer oud vyf en zestig
jaren, en Karel Franciscus Beyer van beroep Akkerbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Dertienden der maand
December achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 293
in Warm binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en twintig Jaren en tien
maanden Johannes te Kate, Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Bernardus te Kate, en van Engelina Booltink, echtelieden, Akkerbouwers, wonende in deze
gemeente. / 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 Westerveld / K F Beyer / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 206/394) 29-9-2013 tB]
18-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-12-1877 No. 117. / Heden den Achttienden der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Reijers van beroep Plankenzager oud drie en Veertig
jaren, en Gerrit Jan Veurntjes van beroep Arbeider oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zeventienden der maand
December achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 169
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Vyftig Jaren
Theodorus Janssen, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar,
eerst van Catharina te Pas, daarna van Maria Mechelina te Pas, laatstelyk echtgenoot van Johanna
Salemink, Zonder beroep wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Christiaan
Janssen en Johanna Duenk. / 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. // B Reyers / G J Veurntjes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 206/394) 29-9-2013 tB]
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27-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1877 No. 118. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud Vier en Veertig
jaren, en Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes en twintigsten der maand
December achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk B No.
102 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en tachtig Jaren
Hendrikus Agterhof, Zonder beroep, geboren te Rees in Pruissen en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Gerarda Catharina Kniest, Zijnde de namen der ouders van den
overledene den aangevers onbekend. / 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. // H. Venhorst / Th Tempels / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr.
206/394) 29-9-2013 tB]
29-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-12-1877 No. 119. / Heden den Negen en
twintigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerardus Schoemaker van beroep Landbouwer oud Zeven en
Zeventig jaren, en Hendrik van Bree van beroep Akkerbouwer oud een en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Acht en twintigsten
der maand December achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk
D No. 74 op den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren
en Zes maanden Garrit Jan Ebbers, Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Berendina Stegers, echtgenoot van Johanna Tiggeloven, Zonder beroep,
wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Hendrik Ebbers en Wilhelmina Meuleman. / 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.
// G Schoemaker / H. Van Bree / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 207/394) 29-9-2013 tB]
31-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-12-1877 No. 120. / Heden den Een en
dertigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Kolks van beroep Arbeider oud vier en Vyftig
jaren, en Hendrikus Veldkamp van beroep Arbeider oud Zeventig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Negen en twintigsten der maand
December achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk B No.
127 in Megchelen binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het Vrouwelyk geslacht Wilhelmina Huberta te Pass, Zonder beroep, huisvrouw van
Johannes Koolenbrander, Arbeider, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is
aangegeven. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zynde verklaard niet
te kunnen Schryven als zulks niet geleerd hebbende. // W Kolks / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
207/394) 29-9-2013 tB]
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31-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-12-1877 No. 121. (de laatste acte van
deze jaargang): / Heden den Een en dertigsten der maand December achttien honderd zeven en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhard Mighael
Schepers van beroep Akkerbouwer oud negen en dertig jaren, en Gerhardus Overgoor van beroep
Akkerbouwer oud vyf en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op Zondag den dertigsten der maand December achttien honderd zeven en
zeventig, des avonds ten Zeven uren, in het huis Wijk D No. 51 in Ulft binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van Veertig Jaren en Zeven maanden Stephanus Theodorus Bollmann,
Smid, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Antonia Catharina
Hermens, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Arnold
Bollmann en Margaretha Funck. / 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. // G Schepers / G. Overgoor / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
207/394) 29-9-2013 tB]
31-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, na akte d.d. 31-12-1877 No. 121: Aldus
gesloten door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der gemeente Gendringen,
den 31sten December 1877 // VDLaar. // [cc (webfoto nr. 207/394) 29-9-2013 tB]
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 29 september 2013 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
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Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Etten : Overlijdensakten jrg. 1812 (naar kopie 1831), editie 201-1 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Overlijdensakten jrg. 1877 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
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Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 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.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
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Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 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.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen voortdurend nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden
via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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