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AHA-dossier nr. 203-1:

GENDRINGEN – overlijdensakten 1876
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van de vele bronnen van het Algemeen Historisch
Archief (AHA), een door ondergetekende aangelegde digitale afschriftencollectie.
In deze publicatie treft u een transcriptie aan van de jaargang 1876 van de overlijdensakten van de
voormalige gemeente Gendringen in Gelderland (AHA-uitgave 203-1). 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, 6 oktober 2013
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GEMEENTE GENDRINGEN (Gld.) – Overlijdensakten jaargang 1876
3-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1876 No. 1. / Heden den Derden der
maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Bouman van beroep Landbouwer oud Zes en Zeventig jaren, en Theodorus Hengsterman van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tweeden der maand January achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 45 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Vyftig Jaren en tien Maanden Antonetta
van Huet, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Wylen de
echtelieden Johannes van Huet en Geertruid 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. // T Bouman / T Hengster man / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 142/394) 29-9-2013]

6-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1876 No. 2. / Heden den Zesden der
maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Thyssen van beroep Landbouwer oud Vijf en dertig jaren, en Arend
Tieltjes van beroep Akkerbouwer oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyfden der maand Januarij achttien honderd zes en
zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk D No. 166 in Ysselhunten binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee Jaren en Vier maanden Hermina Fisscher
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johannes Fisscher,
Arbeider, wonende in deze gemeente, en van Catharina Jansen, 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. Thyssen / S Tieltjes /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 142/394) 29-9-2013]

7-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1876 No. 3. / Heden den Zevenden der
maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Jansen van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, en
Theodorus Buil van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zesden der maand January achttien honderd
zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk C No. 139a in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het mannelijk geslacht
Johanna Grada Bosman, Zonder beroep, huisvrouw van Laurens Weenink, 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 hebbende de Comparanten, daartoe aangezocht zijnde verklaard
niet te kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // VDLaar. // [cc (webfoto nr. 143/394)
29-9-2013]
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14-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-1-1876 No. 4. / Heden den Veertienden
der maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Willem Jansen van beroep Arbeider oud Vyf en Vyftig jaren, en
Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Veertienden der maand
Januarij achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk C No. 128 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier Jaren en drie maanden
Hendrikus Hengeveld, Zonder beroep, geboren in de gemeente Dinxperlo, en woonachtig geweest
in deze gemeente, Zoon van Hendricus Hengeveld, overleden, en van Janna Geertruid Seesink,
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. // G:W: Jansen / H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
143/394) 29-9-2013]

19-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1876 No. 5. / Heden den Achttienden
der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lucas Bosman van beroep Akkerbouwer oud drie en vyftig jaren, en Gerhardus
Leub van beroep Akkerbouwer oud negen en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zeventienden der maand January achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 121 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tien maanden Gerhard Bernard Gielink, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Willem Gielink en van
Johanna Maria Funck, 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 Bosman / G Leub /
GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 143/394) 29-9-2013]

19-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1876 No. 6. / Heden den Negentienden
der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Venes van beroep Arbeider oud Vier en Veertig jaren, en Albertus
Venes van beroep Arbeider oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand Januarij achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk A No. 215 op de Milt binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en dertig Jaren en tien maanden Gerharda
Jansen, Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Arnoldus Geerts, Arbeider, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de
echtelieden Hendrik Jansen en Hermina van Schriek. / 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. // H Venes /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 143/394) 29-9-2013]
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20-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1876 No. 7. / Heden den Twintigsten
der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus Theodorus Nieuwenhuis van beroep Veearts oud Vyf en Vyftig
jaren, en Hendrikus Brussen van beroep Molenaar oud negen en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand
Januarij achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 267 in
Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Vyftig Jaren en Zeven
maanden des eerstgenoemden Comparants zwager Jan Thyssen, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Harmina Nieuwenhuis, Zonder beroep, wonende
in deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Hendrik Thijssen en Hendrina Christina Willemsen. / 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.Th. Nieuwenhuis / H Brussen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 144/394) 30-9-2013]

20-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1876 No. 8. / Heden den Twintigsten
der maand January achttien honderd zes en zeventig, [#zijn voor ons] is door ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, [#verschenen, ... van beroep ... oud ... jaren, en ... van beroep ... oud
... jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op ...dag den ... der
maand ... achttien honderd zes en zeventig, des ... ten ... uren, in het huis Wijk ... No. ... binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van] alhier ingeschreven de volgende tot dat einde aan ons
toegezonden acte van Overlijden luidende dezelve als volgt: Afgegeven ingevolge art. 50 Burgerlyk
Wetboek / Vry van Zegel, Krachtens Z M besluit van 20 [lees 30] December 1844. / Burgerlyke
Stand Gemeente Amsterdam, Arrondissement Amsterdam, Provincie Noord Holland / Reg. 8 Fol
99. / Uittreksel / uit het Register van Overlyden is geëxtraheerd dat op den Vyf en twintigsten
December 1800 Vyf en Zeventig des namiddags ten half een ure is overleden Andries Martinus
Büeninck in den ouderdom van negentien Jaren, Zonder beroep, wonende te Gendringen, geboren te
’S Gravenhage, ongehuwd, Zoon van Martinus Büeninck en Alida van der Laar, beide overleden.
Het bovenstaande Uittreksel verklaren wij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlyken Stand
dezer Gemeente overeenkomstig aan het voormelde Register te Zyn. / Amsterdam den 3 [lees 5en]
January 1876 (get) Driessen. / Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer Driessen,
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand dezer Gemeente, door ons Voorzitter der Arrondissements
Regtbank te Amsterdam / Amsterdam 6 January 1876 (get) J W Dijkens. / En hebben wij hiervan
deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, [#na
duidelijke voorlezing] door ons onderteekend, en is deze overgeschreven acte geannexeerd aan het
dubbel van het Register hetwelk ter Griffie van de Arrondissements Regtbank te Zutphen zal
worden gedeponeerd // VDLaar. // [N.B.: Het enigszins afwijkende origineel is voorafgaande aan de
jaargang 1876 in het register ingebonden (zie foto 141/394); cc (webfoto nr. 144/394) 30-9-2013]
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21-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1876 No. 9. / Heden den Een en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Harmelink van beroep Radmaker oud
Vijf en vijftig jaren, en Willem Geurink van beroep Akkerbouwer oud Vyf en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Twintigsten der
maand January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No.
90 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf Jaren Willemina
Johanna Koskamp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Hendrik Koskamp, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Frederica Nyman, 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.
// G J Harmelink / W Geurink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 144/394) 30-9-2013]

21-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1876 No. 10. / Heden den Een en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Everhardus Ditters van beroep Timmerman oud
twee en Vyftig jaren, en Theodorus Ernsten van beroep Arbeider oud drie en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Een en twintigsten
der maand January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk D
No. 111 in Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en
tien maanden Joanna Overgoor, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wehl en woonachtig
geweest in deze gemeente, Weduwe van Petrus van Kevelaar, dochter van Wijlen de echtelieden
Wilhelmi (!) Overgoor, en Elisabeth van den Berg. / 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. Ditters / T. Ernsten / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
144/394) 30-9-2013]

21-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1876 No. 11. / Heden den Een en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Derk Jan Enklaar van beroep Schoenmaker oud
Vyftig jaren, en Barend Nakken van beroep Kleermaker oud drie en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Een en twintigsten der
maand January achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk A No. 79
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht maanden en drie
weken Dina Hendrika Algonda van de Velde, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, dochter van Henricus van de Velde en van Jennigjen van Gelder, 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. // D J Enklaar / B Nakken / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
145/394) 30-9-2013]
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24-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-1-1876 No. 12. / Heden den Vuer en twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Wilhelmus Romp van beroep Stoelenmaker oud twee
en Zestig jaren, en Barend Koldewei van beroep Schoenmaker oud drie en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Twee en twintigsten
der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten tien uren, in het huis Wijk A
No. 120 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Vyftig
Jaren en drie maanden Charlotta Meyman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoote van Hermanus Teeuwsen, Bakker, wonende in in (!) deze gemeente, dochter
van wijlen de echtelieden Martinus Meijman en Maria Charlotta Heinig / 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 W Romp / B Koldewei /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 145/394) 30-9-2013]

26-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1876 No. 13. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Harterink van beroep Akkerbouwer oud Zeven en
Veertig jaren, en Gysbertus Blumer van beroep Smid oud Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes en twintigsten der maand
January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk A No. 159 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zestien dagen Hendrik
Dahlhaus, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Hendrik
Dahlhaus en Johanna Friesen, 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 / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 145/394) 30-9-2013]

26-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1876 No. 14. / Heden den Zes en twintigsten der maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Carel Adolph Witte van beroep Hoofdonderwyzer oud een en dertig
jaren, en Jan Verstege van beroep Arbeider oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes en twintigsten der maand
January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 35 in
Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vijf maanden Joannes Henricus
Fredericus Mullink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Joannes Henricus Fredericus Mullink, Klompenmaker, en van Aleida te Vruchte, 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. // C A. Witte / J: Verstege / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
145/394) 30-9-2013]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 7

29-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1876 No. 15. / Heden den Negen en
twintigsten der maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Tempels van beroep Arbeider oud Zes en
dertig jaren, en Johannes Hakvoort van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den acht en twintigsten der
maand January achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No.
31 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Vijftig Jaren
Johanna Rabelink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Ambt Doetinchem, en woonachtig
geweest in deze gemeente echtgenoote van Gradus Roes, Klompenmaker, wonende in deze
gemeente, dochter van wylen de echtelieden Jan Rabelink en Gerritjen Onstein. / 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 Tempels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 146/394) 30-9-2013]

31-1-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-1-1876 No. 16. / Heden den Een en
dertigsten der maand January achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Anton Te Stroet van beroep Landbouwer oud Veertig jaren, en
Heinrich Mecking van beroep Landbouwer oud Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Dertigsten der maand January achttien honderd
zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk C No. 172 in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Veertig Jaren en acht maanden Johanna
Berendina Welmans, Zonder beroep, geboren in de gemeente Ambt Doetinchem, en woonachtig
geweest in deze gemeente echtgenoote van Antonius Hendrikus Roes, Landbouwer, wonende in
deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Gerhardus Welmans en Berendina Elshof. / 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 /
H Mecking / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 146/394) 30-9-2013]

1-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1876 No. 17. / Heden den Eersten der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik
Jan Kraayenbrink van beroep Molenaar oud twee en dertig jaren, en Frederik Willem te Boekhorst
van beroep Akkerbouwer oud twee en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Eersten der maand February achttien honderd zes en
zeventig, des morgens ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 114 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en Zeven maanden Aleida
Brugman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Joannes
Beyer, dochter van wijlen de echtelieden Johannes Brugman en Gerarda 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. // H J Kraayenbrink /
F.W te Boekhorst / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 146/394) 30-9-2013]
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2-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1876 No. 18. / Heden den Tweeden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Hendrikus Geurink van beroep Landbouwer oud Vyf en dertig
jaren, en Hermanus Johannes Reuzen van beroep Boerenknecht oud Zeven en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Eersten der maand
February achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk C No. 158 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zestig Jaren en acht
maanden Hendrika Groot Nibbelink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwe van Berend Hendrik Rademaker, dochter van wijlen de echtelieden Gerrit
Groot Nibbelink en Willemina Wolters. / 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.H. Geurink / H J Reuzen / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
146/394) 30-9-2013]

7-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-2-1876 No. 19. / Heden den Zevenden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Cornelissen van beroep Arbeider oud dertig jaren, en Johannes
Horstik van beroep Timmerman oud negen en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyfden der maand February achttien honderd zes
en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk D No. 73a op den Pol binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van negen dagen Gerhardus Bernardus Starink, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Hendrikus Theodorus Starink,
Molenaar, en van Gezina Jansen, 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. // B
Cornelissen / J Horstik / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 147/394) 30-9-2013]

7-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-2-1876 No. 20. / Heden den Zevenden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Christiaan Rosier van beroep Landbouwer oud Vyf en Zeventig jaren, en
Johannes te Kaat van beroep Klompenmaker oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyfden der maand February
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk C No. 16 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren Bernardina
Messing, Zonder beroep, geboren te Anholt in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Bartholomeus Schut, Klompenmaker, wonende in deze gemeente, dochter van
wijlen de echtelieden Derk Messing en Megchelina te Stroet. / 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. // C Rosier / J te Kaat / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 147/394) 30-9-2013]
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10-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1876 No. 21. / Heden den Tienden der
maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Verstege van beroep Akkerbouwer oud drie en veertig jaren, en
Johannes Bruens van beroep Landbouwer oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negenden der maand February
achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk D No. 31 in Ulft
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Zestig Jaren en elf maanden
Gradus Weikamp Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar
van Aleida Heebingh, Zoon van wylen de echtelieden Jan Hendrik Weikamp en Willemina
Tammer. / 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: Verstege / J Bruens / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 147/394) 30-9-2013]

11-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-2-1876 No. 22. / Heden den Elfden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus Wilhelmus Lucassen van beroep Akkerbouwer oud twee en
Veertig jaren, en Hermanus Franken van beroep Gemeente Veldwachter oud Zestig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Tienden der
maand February achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk B
No. 2 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zestien Jaren en
Zeven maanden Maria Josephina Detering, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te
Borken in Pruissen, dochter van Theodor Detering, overleden, en van Angela Ebing, Zonder beroep,
wonende te Borken / 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 W Lucassen / H Franken / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 147/394) 30-9-2013]

17-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-2-1876 No. 23. / Heden den Zeventienden
der maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Laurens Duitshof van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, en
Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud Vier en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zestienden der maand
February achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten tien uren, in het huis Wijk C No. 173 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en twintig Jaren en
drie maanden Lammert Oenk, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Gerrit Oenk en van Gerharda Hendrika Wensink 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. // L Duitshof / A.H. Roes. / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 148/394) 30-9-2013]
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24-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1876 No. 24. / Heden den Vier en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Franciscus Gerhardus Asmus van beroep Winkelier oud
negen en Vyftig jaren, en Johannes Wilhelmus Hafkenscheid van beroep Tapper oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den
Drie en twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vyf
uren, in het huis Wijk D No. 27 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
Zestig Jaren en drie maanden Hendrika van Boxel, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest
in deze gemeente Weduwe van Engelbertus Overkamp, dochter van wijlen de echtelieden Hendrik
van Boxel en Berendina Stroet. / 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 G Asmus / J W Hafkenscheid / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
148/394) 30-9-2013]

25-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1876 No. 25. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendricus Wieskamp van beroep Arbeider oud
twee en veertig jaren, en Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zes en
Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag
den Vier en twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten acht
uren, in het huis Wijk C No. 50 in Voorst binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom
van] Verlost van een kind van het mannelyk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw
Wilhelmina Nienhuis, 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 Wieskamp / H F
Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 148/394) 30-9-2013]

28-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-2-1876 No. 26. / Heden den Acht en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem de Wit van beroep Landbouwer oud Zes en
Vyftig jaren, en Johannes Gregoor van beroep Landbouwer oud drie en veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zes en twintigsten der
maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk A No.
268 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf maanden Arnoldus
Josephus Smeenk, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Johannes Smeenk en van Willemina Borggreven, 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.
// W de Wit / J Gregoor / VDLaar // [cc (webfoto nr. 148/394) 30-9-2013]
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29-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-2-1876 No. 27. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen,
Raadslid, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Bernardus Essink van beroep Arbeider oud Een en dertig jaren, en Johannes Bongers
van beroep Metselaar oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Dingsdag den Negen en twintigsten der maand Februarij achttien honderd
zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk B No. 88 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en dertig Jaren en Zes maanden Hendricus
Giesen, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Willem Giesen,
overleden, en van Elisabeth Huekshorst, 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. // B Essink / J
Bongers / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 149/394) 30-9-2013]

29-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-2-1876 No. 28. / Heden den Negen en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen,
Raadslid, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Evert Theodorus Egberts van beroep Molenaar oud acht en dertig jaren, en Arnoldus te
Boekhorst van beroep Arbeider oud Een en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Acht en twintigsten der maand February achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten vyf uren, in het huis Wijk D No. 246 in Etten binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en tachtig Jaren en Vijf maanden Casper Jan
Simons, Zonder beroep, geboren te Amsterdam, en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Maria Elisabeth Fischer, Zinder 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. // W.T Egberts / A te Boekhorst / G.
Sellen. // [cc (webfoto nr. 149/394) 30-9-2013]

2-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-3-1876 No. 29. / Heden den Tweeden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud Zeven en Vyftig jaren, en
Gerrit Vrieze van beroep Timmerman oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Eersten der maand Maart achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk A No. 188 op de Wals
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren Gerrit Jan
Bloemendaal, Arbeider, geboren te Drempt en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot
van Grada Gieling, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van Berend Bloemendaal,
overleden, en van Aaltjen Enzerink, Zonder beroep, wonende te Drempt. / 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 Brendjes / G Vrieze. /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 149/394) 30-9-2013]
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4-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1876 No. 30. / Heden den Vierden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Louis Bleumer van beroep Akkerbouwer oud drie en veertig jaren, en Bernardus
Geurtsen van beroep Akkerbouwer oud Een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Derden der maand Maart achttien honderd zes en
zeventig, des nachts ten drie uren, in het huis Wijk E No. 37 in Netterden binnen deze Gemeente, is
[#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het mannelijk geslacht des
eerstgenoemden Comparants huisvrouw Theodora Geurtsen, 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. // L Bleumer / B Geurtsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 149/394) 2-10-2013]

4-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1876 No. 31. / Heden den Vierden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Hendrik Scholten van beroep Linnenwever oud Zestig jaren, en
Hendrik Willem Klomp van beroep Landbouwer oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Derden der maand Maart achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 21 in Voorst binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zestig Jaren en acht maanden Johannes
Beijer, Arbeider, geboren te Millingen in Pruissen, en woonachtig geweest in deze gemeente, eerst
Weduwenaar van Elisabeth Visser, daarna van Anna Catharina Markus, Zoon van wijlen de
echtelieden Gerhard Johann Beijer en Maria Catharina Doeinck. / 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 H Scholten / H W Klomp / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 150/394) 2-10-2013]

7-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1876 No. 32. / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Lammers van beroep Akkerbouwer oud Zes en Vyftig jaren, en
Bernardus Capelle van beroep Akkerbouwer oud een en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zesden der maand Maart achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten tien uren, in het huis Wijk C No. 165 in Bredenbroek binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zestig Jaren en negen maanden
Geertruid Verholt Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
wijlen de echtelieden Manus Verholt en Dersken Buiting. / 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 Lammers / B Capelle /
GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 150/394) 2-10-2013]
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7-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1876 No. 33. / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Franciscus van Bree van beroep Zandvormer oud veertig jaren, en
Arnoldus Overkamp van beroep Arbeider oud vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zesden der maand Maart achttien honderd zes en
zeventig, des middags ten vyf uren, in het huis Wijk D No. 42 in Ulft binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van twee en tachtig Jaren Bernardus Berendsen, Zonder beroep,
geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Laurens Berendsen en Joanna 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 den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht Zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // B F Van
Bree / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 150/394) 2-10-2013]

8-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-3-1876 No. 34. / Heden den Achtsten der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud Zeven envyftig jaren, en
Johannes Boland van beroep Akkerbouwer oud twee envyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Achtsten der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk A No. 180 op de Wals
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftig Jaren en Zeven maanden Christina
Jonkhans, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwe van Lambertus Luimes, echtgenoote van Jan Willem van Keeken, Arbeider,
wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Coenraad Jonkhans en Hendrika
Bussink. / 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 Brendjes / J Boland / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 150/394) 2-10-2013]

10-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-3-1876 No. 35. / Heden den Tienden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Freriks van beroep Landbouwer oud Negen en Vyftig jaren, en
Hermanus te Kamp van beroep Landbouwer oud Vyf en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Negenden der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 136 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren
Gerrit Willem van Boxel, Klompenmaker, geboren te Suderwick in Pruissen en woonachtig geweest
in deze gemeente, echtgenoot van Francisca Gezina Nyenhuis, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zijnde 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. // J Freriks / H te
Kamp / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 151/394) 2-10-2013]
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13-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-3-1876 No. 36. / Heden den Dertienden
der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Frederik Lodewijk Arentz van beroep Arts oud dertig jaren, en Apollonus
Carel August Frederik van Velthuysen van beroep Notaris oud twee en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Twaalfden der maand
Maart achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 124 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven maanden en Veertien
dagen Catharina Louisa Catshoek, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van Marinus Carel Lodewyk Catshoek, en Catharina Petronella Maria Jacoba de
Ridder, 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.L. Arentz / Van Velthuijsen. / VDLaar.
// [cc (webfoto nr. 151/394) 2-10-2013]

13-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-3-1876 No. 37. / Heden den Dertienden
der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Arend Beyer van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Zestig jaren, en
Johannes ten Bensel van beroep dienst knecht oud negen en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Dertienden der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk C No. 103 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en
Zeven maanden Arnoldus Hengeveld, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Johanna Berendina Freriks, Zoon van wijlen de echtelieden Gerrit
Hengeveld en Hendrikka Bartman. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht Zynde, verklaard niet te kunnen Schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende. // A. Beyer
/ VDLaar. // [cc (webfoto nr. 151/394) 2-10-2013]

16-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1876 No. 38. / Heden den Zestienden
der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Adolph Hendrik Wisselink van beroep Arbeider oud Vier en Vyftig jaren,
en Johannes te Kate van beroep Klompenmaker oud Zes en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyftienden der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 294 in Warm
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Veertien Jaren en twee maanden
Bernardus Stephanus Westerveld, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Jacobus Westerveld, en van Margaretha Maria Gilsing, 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. // A H Wisselink / J te Kate / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr.
151/394) 2-10-2013]
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17-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-3-1876 No. 39. / Heden den Zeventienden
der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Rudolph Aalbers van beroep Timmerman oud Zeven en dertig jaren, en
Hendrik Harterink van beroep Arbeider oud Zeven en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zeventienden der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk A No. 106 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventien Jaren Aleida
Henrietta Knaven, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Franciscus Hendrikus Knaven, overleden, en van Willemina Overgoor, 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 Aalbers / H Harterink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 152/394) 2-10-2013]

21-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-3-1876 No. 40. / Heden den Een en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Derk Hendrik Schut van beroep Klompenmaker oud negen enveertig jaren, en Hendrik
Hyman van beroep Arbeider oud negen en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den twintigsten der maand Maart achttien honderd
zes en zeventig, des avonds ten Zeven uren, in het huis Wijk C No. 21a in Voorst binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren Anna Elisabeth Kraan, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Wilhelm Ruthers,
Kleermaker, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Hendrik Kraan en Maria
Botteram. / 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 Schut / H Hyman / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 152/394) 2-10-2013]

25-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1876 No. 41. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Jan Willem Boland van beroep Kleermaker oud twee en dertig
jaren, en Jan Verstege van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vier en twintigsten der maand Maart
achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten tien uren, in het huis Wijk D No. 31 in Ulft
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie Jaren en Vyf maanden Johannes
Wilhelmus Bruens, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Johannes Bruens, Zandvormer, en van Theodora Hofstad, 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. // J W Boland / J: Verstege / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 152/394) 2-10-2013]
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29-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1876 No. 42. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Willem van de Val van beroep Arbeider oud Zes en veertig
jaren, en Johannes Hendricus Everhardus Westerhof van beroep Kleermaker oud acht en twintig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den
Negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten tien uren,
in het huis Wijk D No. 63 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier
Jaren en Zes maanden Johan Theodorus Robben, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, Zoon van Theodorus Robben, Arbeider, wonende in deze gemeente, en van Johanna
Borkes, 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. // W van de Val / J.H.E. Westerhof / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 152/394) 2-102013]

30-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-3-1876 No. 43. / Heden den Dertigsten der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Arendsen van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren, en
Willem Smit van beroep Arbeider oud negen en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negen en twintigsten der maand Maart achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 301 in Rafelder binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en twintig Jaren en elf maanden Jacob
Wolters Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Gradus Wolters en Theodora Wellink. / 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
Arendsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 153/394) 2-10-2013]

3-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-4-1876 No. 44. / Heden den Derden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Essink van beroep Arbeider oud twee en dertig jaren, en
Gerhardus Nieuwenhuis van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tweeden der maand April achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 132 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en Vier maanden Antonetta Willemina
Bongers, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest te Doornik in Pruissen, dochter van Albert
Bongers, Metselaar, Wonende te Doornik meermeld, en van Elisabeth Jansen, 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 Schryven,
als Zulks niet geleerd hebbende. // B Essink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 153/394) 2-10-2013]
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4-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-4-1876 No. 45. / Heden den Vierden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer oud negen en
Veertig jaren, en Wilhelmus Johannes Frericks van beroep Arbeider oud een en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vierden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk C No. 38
in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Veertig Jaren
Bernardus Tinnevelt, Arbeider, geboren in de gemeente Didam en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Willemina te Poel, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
Theodorus Tinnevelt, overleden, en van Hendrina van Raaij, Zonder beroep, wonende te Didam. /
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 / W.J. Frericks / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 153/394) 2-10-2013]

6-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-4-1876 No. 46. / Heden den Zesden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Bruens van beroep Stroodekker oud drie en Vyftig jaren, en Jan
Hendrik Luimes van beroep Boeren knecht oud Vier en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyfden der maand April achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten een uren, in het huis Wijk A No. 208 in Wieken binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren en Zeven maanden
Hendrikus Koldewij Landbouwer, geboren in de voormalige gemeente Netterden en woonachtig
geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Gerrit Koldewij en Hermina 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.J. Bruens
/ J H luimes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 153/394) 2-10-2013]

6-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-4-1876 No. 47. / Heden den Zesden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Hofs van beroep Landbouwer oud veertig jaren, en Johannes
Westerhof van beroep Klompenmaker oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyfden der maand April achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 159 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en tachtig Jaren en drie maanden
Hendrik Jan Brus, Landbouwer, geboren in de gemeente Aalten en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Aaltje Johanna Heesen, 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 Hofs / J Westerhof / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 154/394)
2-10-2013]
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11-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1876 No. 48. / Heden den Elfden der
maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit
Hendrik Jansen van beroep Kleermaker oud Zestig jaren, en Jan Scholten van beroep Veldwachter
oud acht en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Dingsdag den Elfden der maand April achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten een uren, in
het huis Wijk A No. 155 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
negen en Zestig Jaren en twee maanden Therese Cottaert, Zonder beroep, geboren te Brussel en
woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van François Jacob Florij, 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. // G H Jansen / J. Scholten / G. Sellen. // [cc (webfoto
nr. 154/394) 3-10-2013]

18-4-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-4-1876 No. 49. / Heden den Achttienden
der maand April achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Borkes van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, en
Hermanus Raaijman van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zestienden der maand April achttien
honderd zes en zeventig, des namiddags ten een uren, in het huis Wijk E No. 12 te Netterden binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen maanden en Zes dagen Bernardina ten
Brinck, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Hendrikus
Gerhardus ten Brinck, arbeider en Gerharda van Uum, 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.
// T Borkes / H Raaijman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 154/394) 3-10-2013]

5-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-5-1876 No. 50. / Heden den Vyfden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Winters van beroep Landbouwer oud Zeven en veertig jaren, en
Bernardus Huyink van beroep Akkerbouwer oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Vierden der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des namiddags ten Vyf uren, in het huis Wijk D No. 288 in Warm binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zestig Jaren en twee maanden
Arnoldus Braam, Timmerman, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Maria Lucassen, Zonder beroep wonende in deze gemeente, Zoon van
wylen de echtelieden Theodorus Braam en Anna Thuis. / 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 Winters / B Huijink / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 154/394) 3-10-2013]
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5-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-5-1876 No. 51. / Heden den Vyfden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Hengsterman van beroep Akkerbouwer oud acht en vyftig
jaren, en Gerhardus Hakvoort van beroep Akkerbouwer oud acht en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vyfden der maand Mei
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk B No. 23 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren en Vyf maanden
Bernardina Stroetman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe
van Gerardus Friesen, dochter van wijlen de echtelieden Joannes Stroetman en Theodora Delsink. /
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 Hengsterman / G Hakvoort / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 155/394) 3-10-2013]

10-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-5-1876 No. 52. / Heden den Tienden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Arend Veurntjes van beroep Arbeider oud een en Zeventig jaren, en Jan
Hendrik Janssen van beroep Arbeider oud twee en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 56 in Gendringen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf maanden Johanna Berendina van de Velde,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johannes van de
Velde en van Theodora Johanna Wentink, 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
Schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende. // A: Veurntjes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 155/394) 310-2013]

15-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-5-1876 No. 53. / Heden den Vyftienden
der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Brugman van beroep Tapper oud twee en Zestig jaren, en
Theodorus Deurvorst van beroep Akkerbouwer oud twee en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Dertienden der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten tien uren, in het huis Wijk B No. 107 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en negen maanden
Henricus Hemming Pastoor te Megchelen, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van wylen de echtelieden Wilhelmus Hemming en Willemina Kemperman. / 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 Brugman / T Deurvorst /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 155/394) 3-10-2013]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 20

16-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1876 No. 54. / Heden den Zestienden
der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernhard Poodt van beroep Landbouwer oud twee en Zeventig jaren, en
Theodor Johan Poodt van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zestienden der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 22 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zestig Jaren Gerardus Hakvoort,
Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Wilhelmina
Bocken, Zoon van wylen de echtelieden Wilhelmi (!) Hakvoort en Willemina Buening. / 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 Poodt / Th.J.
Poodt / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 155/394) 3-10-2013]

22-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-5-1876 No. 55. / Heden den Twee en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Arend Spekking van beroep Linnenwever oud drie en Zestig
jaren, en Johannes Smeenk van beroep Landbouwer oud drie en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Een en twintigsten der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk A No. 270 in
Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tien maanden en Veertien
dagen Albertus Gregoor, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Johannes Gregoor en van Willemina Becker, 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.
// A Spekking / J Smeenk / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 156/394) 3-10-2013]

26-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 56. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Antonius Franciscus Frazer van beroep Zandvormer oud vyf en twintig jaren, en Steven
Engelbart Knaven van beroep Bakker oud vyf en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zes en twintigsten der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk D No. 11 in Ulft binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en dertig Jaren en drie maanden Johannes
Wilhelmus Albers, Smid, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Andries
Albers, Smid, wonende in deze gemeente, en van Wilhelmina Bussing, 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 F Frazer / S E
Knavn / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 156/394) 3-10-2013]
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29-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-5-1876 No. 57. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Hermens van beroep Winkelier oud negen en Zestig jaren, en Bernardus
Verheijen van beroep Winkelier oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Acht en twintigsten der maand Mei achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 3 in Ulft binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventig Jaren en twee maanden Maria Catharina van
Hees, Zonder beroep, geboren te Grave en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van
Gerardus Theodorus Aalders, Zonder beroep, 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. // J: Hermens / B Verheyen / G. Sellen. // [cc (webfoto
nr. 156/394) 3-10-2013]

31-5-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-5-1876 No. 58. / Heden den Een en
dertigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Franciscus Stokman van beroep Winkelier oud twee en Vyftig
jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van beroep Winkelier oud drie en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertigsten der maand
Mei achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk A No. 113 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negentig Jaren en Zeven
maanden Jacobus Gerhardus te Boekhorst, oud deurwaarder, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwenaar van Hendrika van Enst, Zoon van wylen de echtelieden Derk Hendrik
te Boekhorst en Aleida Geertruid Immink. / 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: Stokman / J B Smeenk / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
156/394) 3-10-2013]

3-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-6-1876 No. 59. / Heden den Derden der
maand Junij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Hendrik Jansen van beroep Kleermaker oud Zestig jaren, en
Theodorus Reyers van beroep Houtzager oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Derden der maand Juny achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 155 in Gendringen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventig Jaren Reint Scholten, Zonder
beroep, geboren te Pannerden en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Jannes Scholten en Bartje van Groningen. / 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 / Th Reijers / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 157/394) 3-10-2013]
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3-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-6-1876 No. 60. / Heden den Derden der
maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Elias Bruins van beroep Schoenmaker oud vyftig jaren, en Jan Hendrik
Bosman van beroep Akkerbouwer oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Derden der maand Juny achttien honderd zes en
zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 222 op de Milt binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van Een Jaar en drie maanden Johanna Roes, Zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Theodor Roes en van Christina Testroet,
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. Bruins / i h Basman (!) / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 157/394) 3-10-2013]

6-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-6-1876 No. 61. / Heden den Zesden der
maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Nieuwenhuis van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren,
en Hendrikus Brussen van beroep Molenaar oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Derden der maand Juny achttien honderd zes en
zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk A No. 274 in Varsselder binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van Een Jaar en Vier weken Johanna Willemina Zimmerman, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johann Wilhelmus
Zimmerman, Timmerman, en van Henrica Könning, 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.
// J Nieuwenhuis / H Brussen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 157/394) 3-10-2013]

6-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-6-1876 No. 62. / Heden den Zesden der
maand Junij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Brus van beroep Akkerbouwer oud twee en Veertig jaren, en
Hermanus te Grotenhuis van beroep Akkerbouwer oud twee en Zeventig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vierden der maand Juny
achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk C No. 86a in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en tien maanden
Derk Willem Westerveld, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Gerrit Jan Westerveld en van Aaltjen Ormel, 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: Brus / H te Grotenhuis / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 157/394) 3-10-2013]
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6-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-6-1876 No. 63. / Heden den Zesden der
maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Wessel Keuper van beroep Landbouwer oud vier en Zestig jaren, en
Hendrik Brugman van beroep Akkerbouwer oud twee en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Derden der maand Juny achttien
honderd zes en zeventig, des middags ten vier uren, in het huis Wijk B No. 110 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Vyftig Jaren en Vier maanden
Johannes Hogenkamp, Klompenmaker, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwenaar van Johanna Hendrica te Wiel, Zoon van wijlen de echtelieden
Wessel Hogenkamp en Hendrika 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. // W. Keuper / H Brugman / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
158/394) 3-10-2013]

8-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-6-1876 No. 64. / Heden den Achtsten der
maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Friedrich Wilhelm Kralemann van beroep Arbeider oud drie en vyftig
jaren, en Evert Roes van beroep Arbeider oud twee en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zevenden der maand Juny achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk D No. 86 op den Pol binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en dertig Jaren en vyf maanden Theodora
Borkes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente echtgenoote van
Theodorus Heister, Arbeider, 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 den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatatgenoemde daartoe
aangezocht Zijnde verklaard niet te kunnen Schrijven als Zulks niet geleerd hebbende. // f w
Kraleman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 158/394) 3-10-2013]

9-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-6-1876 No. 65. / Heden den Negenden der
maand Junij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Wessel Meuleman van beroep Arbeider oud een en Zeventig jaren, en
Wilhelm Eimers van beroep Kleermaker oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Negenden der maand Juny achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk D No. 229 in Etten binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren en tien maanden Antonius Gorus,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden
Garrit Gorus en Aaltje Meulenbeek. / 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 Meuleman / W Eimers / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
158/394) 3-10-2013]
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14-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-6-1876 No. 66. / Heden den Veertienden
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Christiaan Teeuwsen van beroep Landbouwer oud negen en veertig jaren,
en Johannes Teeuwsen van beroep Akkerbouwer oud Zes en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der maand Juny
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk C No. 8 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren en vier maanden
Heinrich Johan Becking Zonder beroep, geboren te Bocholt in Pruissen, en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwenaar van Catharina Baakman; 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. // C Teeuwsen / J Teeuwsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
158/394) 3-10-2013]

14-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-6-1876 No. 67. / Heden den Veertienden
der maand Junij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gysbertus Blumer van beroep Smid oud een en Vijftig jaren, en Hendrik
Jan te Kamp van beroep Schoenmaker oud een en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der maand Juny
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten vier uren, in het huis Wijk A No. 160 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twintig Jaren en acht
maanden Gerrit Jan Harterink Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Theodorus Harterink en van Grada Johanna Loor, 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 Blumer / H J te Kamp / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 159/394) 3-10-2013]

16-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-6-1876 No. 68. / Heden den Zestienden
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Stephanus Theodorus Bollman van beroep Smid oud negen en dertig jaren,
en Wilhelmus van de Hal [! (zie handtekening)] van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den
Vyftienden der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis
Wijk D No. 52 in Ulft binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het Vrouwelyk geslacht Maria Grada Bartholomeus, Zonder beroep, echtgenoote van
Gerhard Michaël Schepers, Akkerbouwer, woonende 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. // S Th Bollmann / W Van de Val / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 159/394) 3-10-2013]
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17-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-6-1876 No. 69. / Heden den Zeventienden
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jacobus Westerveld van beroep Landbouwer oud Vier en Zestig jaren, en Frederik Reusink van beroep Arbeider oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zestienden der maand Juny achttien honderd zes
en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk D No. 295 in Warm binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van Zeven en veertig Jaren en acht maanden Geertruida Salemink
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Adolph
Hendrikus Wisselink, Arbeider, wonende in deze gemeente, dochter van Gerrit Jan Salemink,
overleden, en van Willemina Christina van Hengel, 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
Westerveld / Reusink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 159/394) 3-10-2013]

17-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-6-1876 No. 70. / Heden den Zeventienden
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Nyland van beroep Radmaker oud Zes en vyftig jaren, en Bernardus Gasseling van beroep Arbeider oud Zes en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Vyftienden der maand Juny achttien honderd
zes en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk D No. 79 op den Pol binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en dertig Jaren en negen maanden Gradus
Heutink Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Berendina
Kroesen, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van Hendrik Heutink, overleden, en van
Berendina te Poel, 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. // H Nyland / B Gasseling / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 159/394) 3-10-2013]

19-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-6-1876 No. 71. / Heden den Negentienden
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Bongers van beroep Metselaar oud acht en Veertig jaren, en Bernardus
Essink van beroep Arbeider oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Maandag den Negentienden der maand Juny achttien honderd zes en
zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk B No. 90 in Megchelen binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en drie weken Johanna Theodora Visser, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Arnoldus Visser en van
Carolina Henrina Finkenflügel, 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 Bongers / B
Essink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 160/394) 4-10-2013]
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20-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1876 No. 72. / Heden den Twintigsten
der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Philipsen van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren, en Johannes Wilhelmus Philipsen van beroep Timmerman oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twintigsten der maand Juny achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Vier uren, in het huis Wijk B No. 13 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en vyftig Jaren Willem Freriks,
Arbeider, geboren in de gemeente Wehl, en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar
van Hendrina Broekman, echtgenoot van Theodora Krúse, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Herman Freriks en Anna Voss. / 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 Philipsen / J W Philipsen /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 160/394) 4-10-2013]

1-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-7-1876 No. 73. / Heden den Eersten der
maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Engelbart Verholt van beroep Akkerbouwer oud een en Vyftig jaren, en
Jacobus Tiemessen van beroep Akkerbouwer oud Een en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den dertigste der maand Juny achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 120 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van dertien Jaren en Zeven maanden Bernardus
Bosman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Lucas
Bosman en van Joanna Bernardina Schneltig 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 Verholt / J Tiemessen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 160/394) 4-10-2013]

18-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-7-1876 No. 74. / Heden den Achttienden
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Berend Jan Hendrik Hengeveld van beroep Landbouwer oud vyf en Zestig
jaren, en Gerrit Hendrik Tieltjes van beroep Akkerbouwer oud Vyf en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zeventienden der maand
July achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 92 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Veertig Jaren en
Zeven maanden Grada Johanna Freriks Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoote van Steven Kleinhesselink, Linnenwever, wonende in deze gemeente,
dochter van Hendrik Freriks, overleden, en van Berendjen Luimes, 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.
// B J H Hengeveld / G H Tieltjes / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr. 160/394) 4-10-2013]
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19-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-7-1876 No. 75. / Heden den Negentienden
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Rademaker van beroep Landbouwer oud negen en twintig jaren, en
Johannes Hermanus Haakshorst van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Achttienden der maand
July achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 157 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren en
Zeven maanden Henrica Roes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwe van Joannes Henricus Geurink, dochter van wylen de echtelieden Antonius Roes en
Joanna de Wit. / 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 Rademaker / J H Haakshorst / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 161/394) 4-10-2013]

20-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-7-1876 No. 76. / Heden den Twintigsten
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Wilhelmus Huls van beroep Timmerman oud vyf en Vijftig jaren, en
Theodorus Geurtsen van beroep Landbouwer oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand July
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk E No. 14 in
Netterden binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en dertig Jaren en drie
maanden Gerhard Wilhelm Meijer, Arbeider, gebore te Elten in Pruissen en woonachtig geweest in
deze gemeente, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Venderbosch, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Johann Meyer en Mechtildis Winters. / 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 Huls / Th.
Geurtsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 161/394) 4-10-2013]

20-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-7-1876 No. 77. / Heden den Twintigsten
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Andries Eppink van beroep Kuiper oud Zeven en vyftig jaren, en
Hendrikus Bouman van beroep Landbouwer oud Zes en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand July
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten vier uren, in het huis Wijk B No. 59 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twaalf Jaren en Zeven maanden
Wilhelmina Maria Venhorst, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Jan Venhorst en van Wilhelmina ter Horst, 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 Eppink / H Bouman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 161/394) 4-10-2013]
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24-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-7-1876 No. 78. / Heden den Vier en
twintigsten der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Willem Stapelbroek van beroep Landbouwer oud Vier 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 Zondag den Drie en twintigsten der
maand July achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 32
in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren en
Zeven maanden Berend Scholten, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon 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. 161/394) 4-10-2013]

29-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-7-1876 No. 79. / Heden den Negen en
twintigsten der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen, Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhard Rosier van beroep Timmerman oud drie en Veertig jaren, en Hendrikus Fredrikus
Bertels van beroep Gemeentebode oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Acht en twintigsten der maand July achttien
honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 110 in Gendringen binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het Vrouwelyk
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. // G Rosier / H F Bertels / G.
Sellen. // [cc (webfoto nr. 162/394) 4-10-2013]

1-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-8-1876 No. 80. / Heden den Eersten der
maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernhard Schmalhorst van beroep Timmerman oud negen en Vyftig jaren,
en Martinus Josephus van Dielen van beroep Schoenmaker oud drie en Vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Een en dertigsten der
maand July achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 56
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en twintig Jaren en
elf maanden [J>] Theodora Johanna Wentink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Ambt
Doetinchem en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Johannes van de Velde,
Arbeider, wonende in deze gemeente, dochter van Reind Wentink, Klompenmaker, wonende in de
gemeente Ambt Doetinchem, en van Elisabeth Kempers, 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. // B Schmalhorst / M.J. van
Dielen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 162/394) 4-10-2013]
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5-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-8-1876 No. 81. / Heden den Vyfden der
maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Joannes Hubertus Lemmens van beroep Commies by s Ryks belastingen
oud een en veertig jaren, en Willem Fredrik Kielder van beroep Commies by s Ryks belastingen
oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat
op Vrydag den Vierden der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie
uren, in het huis Wijk A No. 91 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den
ouderdom van dertig Jaren en tien maanden Johannes Hendrikus Vrijens, Commies by s Ryks
belastingen, geboren te Urmond provincie Limburg, en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Anna Maria Josephina Heuts, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
wylen de echtelieden Reinier Hendrikus Lucas Vryens en Maria Elisabeth Dols. / 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 H Lemmens /
Kielder / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 162/394) 4-10-2013]

14-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-8-1876 No. 82. / Heden den Veertienden
der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Hendrik Welsink van beroep Landbouwer oud een en vyftig jaren,
en Hendrik Jan te Grotenhuis van beroep Klompenmaker oud Zes en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Twaalfden der maand
Augustus achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk C No. 106 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en acht maanden
Gerrit Ruesink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Azuerus Ruesink, Linnenwever, en van Berendina Rutgers, 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. // G H Welsink / H J t[e] Grotenhuis / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 162/394) 4-102013]

15-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-8-1876 No. 83. / Heden den Vyftienden
der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Joannes Hubertus Lemmers van beroep Commies by ’s Ryks belastingen
oud een en veertig jaren, en Jan Bosman van beroep Arbeider oud twee en vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Veertienden der
maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk A
No. 34 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Vyftig
Jaren en negen maanden Hendrina Winters, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwe van Elias Knaven, dochter van wylen de echtelieden Berend Winters en Aleida
Peters. / 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 Lemmers / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
163/394) 4-10-2013]
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21-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-8-1876 No. 84. / Heden den Een en
twintigsten der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhardus Mulderman van beroep Landbouwer oud
een en dertig jaren, en Johannes Weenink van beroep Landbouwer oud drie en twintig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Twintigsten der
maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk A
No. 282 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en Vyf
maanden Maria Antoinetta Gerritsen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van Willem Gerritsen, Timmerman en van Anna Maria Elisabeth Kroes, 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. // G Mulderman / J Weenink / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
163/394) 4-10-2013]

26-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-8-1876 No. 85. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lambertus Roelofs van beroep Landbouwer oud
twee en Zestig jaren, en Gerrit Arendsen van beroep Klompenmaker oud een en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vyf en twintigsten
der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk
D No. 315 in Rafelder binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het mannelyk geslacht Gerrarda Buiting, Zonder beroep, echtgenoote van WillemSmit,
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. // L Roelofs / G
Arendsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 163/394) 4-10-2013]

31-8-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1876 No. 86. / Heden den Een en
dertigsten der maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud
Zeven en Vyftig jaren, en Gerhard Vrieze van beroep Timmerman oud Zeven en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den dertigsten der
maand Augustus achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk A
No. 185 op de Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en Zestig Jaren
en twee maanden Jan Seinhorst, Landbouwer, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Anna Elizabeth Berkelaar, Zonder beroep, wonende in
deze gemeente, Zoon van Wylen de echtelieden Jan Seinhorst en Jenneken Sleutjes. / 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 Brendjes / G
Vrieze. / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 163/394) 4-10-2013]
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2-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-9-1876 No. 87. / Heden den Tweeden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Vriesen van beroep Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en
Johannes Bernadus Duking van beroep Klompenmaker oud acht en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tweeden der maand
September achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk B No. 42 in
Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negentien Jaren en negen
maanden Wilhelm Melling, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van Theodor Melling, overleden, en van Elisabeth Willing, 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.
// G J vriesen / J B Duking / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 164/394) 4-10-2013]

4-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-9-1876 No. 88. / Heden den Vierden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Jan Luimes van beroep Landbouwer oud drie en Vyftig jaren, en
Hermanus te Kamp van beroep Klompenmaker oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tweeden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk C No. 136 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren
Francisca Gezina Nyenhuis, Zonder beroep, geboren te Bocholt in Pruissen, en woonachtig geweest
in deze gemeente, Weduwe van Gerrit Willem van Boxel; Zijnde 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 J Luimes / H te Kamp / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
164/394) 4-10-2013]

4-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-9-1876 No. 89. / Heden den Vierden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Reijers van beroep Plankenzager oud Zes en Vyftig jaren, en
Willem Breukelaar van beroep Winkelier oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vierden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk A No. 140 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier Jaren en tien maanden
Hendrina Willemina Bruens, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Hendrik Bruens, Arbeider, en van Geertruida Engelberta Hageman, Vroedvrouw,
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. // G Reijers / W Breukelaar / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
164/394) 4-10-2013]
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6-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-9-1876 No. 90. / Heden den Zesden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud vier en veertig
jaren, en Anton Testroet van beroep Landbouwer oud een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vyfden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C No. 169 in
Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en
negen maanden Bernardus Henricus Geuring, Landbouwer, geboren in de gemeente Wisch en
woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Elisabeth Breúer, Zonder beroep, wonende
in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Jan Hendrik Geuring en Willemina Stroeteman. /
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.H. Roes. / A Testroet / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 164/394) 4-10-2013]

8-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-9-1876 No. 91. / Heden den Achtsten der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Baten van beroep Arbeider oud Vyf en Zeventig jaren, en
Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zes en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand
September achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 116
in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en Veertig Jaren en
negen maanden Grada Grond Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze gemeente, Weduwe van Arend Grotenhuis, echtgenoote van Derk Dierssen,
Klompenmaker, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Derk Willem Grond
en Willemina Berendina Bussink. / 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: Baten / H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 165/394)
4-10-2013]

9-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-9-1876 No. 92. / Heden den Negenden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Jonkhans van beroep Arbeider oud Vyf en Zestig jaren, en
Theodorus Deckers van beroep Klompenmaker oud Vijf en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Achtsten der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk B No. 50 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zestig Jaren en tien maanden
Gerard Heinrich Dahlmann, Akkerbouwer, geboren te Rhede in Pruissen, en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwenaar van Maria Gerarda Tangelder, 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. // J Jonkhans / Th Deckers / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
165/394) 4-10-2013]
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11-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-9-1876 No. 93. / Heden den Elfden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Christiaan Teeuwsen van beroep Landbouwer oud negen en veertig jaren,
en Gradus Becking van beroep Landbouwer oud Vyf en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tienden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk C No. 4 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zeventig Jaren en een maand Jan
Willem Slöetjes, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Dersken Groot Nibbelink, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Jan Willem Slöetjes en Willemina Luemes. / 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. // C Teeuwsen / G: Becking / VDLaar. //
[cc (webfoto nr. 165/394) 4-10-2013]

11-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-9-1876 No. 94. / Heden den Elfden der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Elias Lambertus Schut van beroep Klompenmaker oud Zes en dertig jaren,
en Johannes te Raaij van beroep Timmerman oud drie en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tienden der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk E No. 46 in Netterden
binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het
mannelijk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw Johanna Christina Koster, 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. // E L Schut / J. te Raaij / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
165/394) 4-10-2013]

23-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-9-1876 No. 95. / Heden den Drie en
twintigsten der maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Wolsink van beroep Akkerbouwer oud
Vier en Zestig jaren, en Antonius te Kaat van beroep Klompenmaker oud Vyf en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Twee en
twintigsten der maand September achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twee uren, in
het huis Wijk D No. 291 in Warm binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een
Jaar en acht maanden Hermanus Bruil, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Hendrik Jan Bruil en van Wesselina Maria Brinks, 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. // H Wolsink / A te Kaat / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 166/394) 4-10-2013]
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28-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-9-1876 No. 96. / Heden den Acht en
twintigsten der maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen,
Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Jan van Rooden van beroep Arbeider oud Vier en Vyftig jaren, en Theodorus Harterink
van beroep Arbeider oud acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Woensdag den Zeven en twintigsten der maand September achttien honderd
zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 112 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vijf en tachtig Jaren en negen maanden David te
Boekhorst, Oud Wethouder, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Weduwenaar van
Theodora van Bork, Zoon van wijlen de echtelieden Derk Hendrik te Boekhorst en Aleida Geertruid
Immink / 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. V. Rooden / T Harterink / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 166/394) 4-10-2013]

30-9-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-9-1876 No. 97. / Heden den Dertigsten der
maand September achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus Snelting van beroep Landbouwer oud drie en Zestig jaren, en
Johannes Kortbeek van beroep Akkerbouwer oud Vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Dertigsten der maand September
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten vyf uren, in het huis Wijk B No. 52 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Dertig Jaren en Vier maanden Johannes
Hendricus Visser, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Johannes
Visser en van Theodora Venhorst, 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. // H Snelting / J
Kortbeek / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 166/394) 4-10-2013]

10-10-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-10-1876 No. 98. / Heden den Tienden
der maand October achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Heinrich Gervers van beroep Molenaar oud vyf en vyftig jaren, en Hendrikus Derksen
van beroep dienstknecht oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Maandag den Negenden der maand October achttien honderd zes en
zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk A No. 4 in Gendringen binnen deze Gemeente,
is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en elf maanden Wilhelmina Heinig,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Barend van
Gulik, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van Christina Heinig, 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 Gervers /
H Derksen / G. Sellen. // [cc (webfoto nr. 166/394) 4-10-2013]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 35

16-10-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-10-1876 No. 99. / Heden den Zestienden
der maand October achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius Huyink van beroep Akkerbouwer oud drie en twintig jaren, en
Gerhardus Braam van beroep Timmerman oud Vyf en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Veertienden der maand October
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 289 in Warm
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf dagen Maria Hendrina Leyzer,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Gradus Leijzer,
Smid, en van Maria Winters, 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 Huijink / G
Braam / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 167/394) 5-10-2013]

24-10-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-10-1876 No. 100. / Heden den Vier en
twintigsten der maand October achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Hendrik Bokting, van beroep Akkerbouwer oud
twee en vyftig jaren, en Albertus Hartjes van beroep Akkerbouwer oud Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Drie en twintigsten der
maand October achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk A No.
233 in Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en tachtig Jaren
en drie maanden Gerardus Korteneau, Zonder beroep, geboren te Aalten, en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwenaar van Aleida Küpper, 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 den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde
verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. // J H Bokting / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 167/394) 5-10-2013]

30-10-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-10-1876 No. 101. / Heden den Dertigsten
der maand October achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Reyers van beroep Plankenzager oud Vier en Zestig jaren, en
Hendrikus Fredrikus Bertels van beroep Gemeentebode oud Zes en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Negen en twintigsten der
maand October achttien honderd zes en zeventig, des middags ten een uren, in het huis Wijk A No.
152 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Vyftig Jaren
en twee maanden Frederik Bosman, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Wilhelmina Nakken, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen
de echtelieden Berend Bosman en Johanna Buenk. / 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 / H F Bertels / VDLaar. // [cc (webfoto
nr. 167/394) 5-10-2013]
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9-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-11-1876 No. 102. / Heden den Negenden
der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Hendrik te Grotenhuis van beroep Akkerbouwer oud Zestig jaren, en
Antonn Heijltjes van beroep Landbouwer oud Zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Achtsten der maand November
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk A No. 284 in
Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en vier maanden
Johan Tieltjes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Gerrit
Tieltjes en van Elisabeth Derksen, 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 H te Grotenhuis /
A. Heijltjes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 167/394) 5-10-2013]

10-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-11-1876 No. 103. / Heden den Tienden
der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Christiaan Rosier van beroep Landbouwer oud Zes en Zeventig jaren, en
Hendrik Jan Teeuwsen van beroep Landbouwer oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Tienden der maand November
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten vyf uren, in het huis Wijk C No. 14 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren en Zeven Maanden
Henricus Hulsender, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van
Helena Tiggeloven, daarna van Berendina Ising, Zoon van wylen de echtelieden Henricus
Hulsender en Joanna Aalders. / 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. // C Rosier / H J Teeuwsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 168/394) 5-10-2013]

13-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1876 No. 104. / Heden den Dertienden der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Smithuis van beroep Kunstlakker oud Zes en
dertig jaren, en Gradus ten Haaf van beroep Arbeider oud een en Zeventig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Elfden der maand
November achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 66 op
den Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee Jaren en tien maanden
Bernardus Stephanus Freijters, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Carel Johannes Freyters, Schoenmaker en van Johanna Elisabeth Winters, 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. // J B
Smithuis / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 168/394) 5-10-2013]
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15-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-11-1876 No. 105. / Heden den
Vyftienden der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Rudolph Aalbers van beroep Timmerman oud
Zeven en dertig jaren, en Hendrik Harterink van beroep Arbeider oud acht en Vijftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Veertienden der
maand November achttien honderd zes en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk A
No. 104 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en twintig
Jaren en negen maanden Johannes Wassing, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Joannes Wassing, overleden, en van Joanna Thuis, 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 Aalbers / H Harterink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 168/394) 5-10-2013]

20-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-11-1876 No. 106. / Heden den
Twintigsten der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Romp van beroep Slager oud Zeven en
Vyftig jaren, en Jacobus Everardus Teger van beroep Bakker oud vijf en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Negentienden der maand
November achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 112
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Veertig Jaren en
twee maanden Catharina Jansen, Zonder beroep, geboren in de gemeente Rheden en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Bernard Wilhelm te Boekhorst, Akkerbouwer, wonende
in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Derk Jansen en Willemina Jansen. / 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 Romp / J E
Teger / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 168/394) 5-10-2013]

27-11-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-11-1876 No. 107. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand November achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Willem Teeuwsen van beroep Akkerbouwer
oud acht en Vijftig jaren, en Jan Welling van beroep Klompenmaker oud drie en Vyftig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zes en twintigsten
der maand November achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis
Wijk D No. 321 in Rafelder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht
maanden Grada Maria Vredegoor, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van Hermanus Hendrikus Vredegoor, Klompenmaker, en van Jantjen Gootink,
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. // G W Teeuwsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 169/394) 5-10-2013]
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2-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-12-1876 No. 108. / Heden den Tweeden der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Willem Lammers van beroep Landbouwer oud negen en twintig jaren,
en Johannes Antonius Engelbertus Ebbers van beroep Landbouwer oud Vier en Veertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Eersten der maand
December achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No.
163 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een
kind van het mannelyk geslacht Theodora Hageman, Zonder beroep, echtgenoote van Christianus
Johannes Huls, 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.
// J W Lammers / E Ebbers / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 169/394) 5-10-2013]

4-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1876 No. 109. / Heden den Vierden der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Brugman van beroep Landbouwer oud drie en Vyftig jaren, en
Hermanus Bernadus Geerlings van beroep Plankenzager oud Zes en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tweeden der maand
December achttien honderd zes en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk A No. 23 in
Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zestig Jaren en Zes maanden
Elias Dierking, Stroodekker, geboren in de gemeente Bergh, en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Elisabeth Overgoor, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon
van wylen de echtelieden Jan Hendrik Dierking en Margaretha Hoeven. / 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 Brugman / H B Geerlings /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 169/394) 5-10-2013]

4-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-12-1876 No. 110. / Heden den Vierden der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Stephanus Egberts van beroep Landbouwer oud een en Veertig jaren, en
Johannes Wellink van beroep Akkerbouwer oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vierden der maand December
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 167 in
Ysselhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren en
Elf maanden Gerarda Hemmink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Wenceslaus Thyssen, Landbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van wylen
de echtelieden Wilhelmus Hemmink en Hermina Kemperman. / 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. // S. Egberts / J. Wellink / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 169/394) 5-10-2013]
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8-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1876 No. 111. / Heden den Achtsten der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Willem Rensink van beroep Timmerman oud een en Vyftig jaren, en
Jan Capelle van beroep Klompenmaker oud Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand December achttien
honderd zes en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 149 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negentien dagen Johan Brus, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Willem Brus,
Klompenmaker, en van Christina Willemina te Ronde, 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. // J W Rensink / J Capelle / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 170/394) 5-10-2013]

8-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1876 No. 112. / Heden den Achtsten der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Driever van beroep Voerman oud negen en Vyftig jaren, en
Gradus Johannes ter Maat van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand December
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 109 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Veertig Jaren en Zeven maanden Peter te
Pas, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Gradus te Pas en Hendrina Verholt. / 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 / G J Ter Maat / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
170/394) 5-10-2013]

13-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-12-1876 No. 113. / Heden den
Dertienden der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Hendrik te Grotenhuis van beroep Akkerbouwer oud
Zestig jaren, en Gerhardus Mulderman van beroep Landbouwer oud twee en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Dertienden der
maand December achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk A No.
284 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en dertig Jaren
Gerrit Tieltjes, Arbeider geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Elisabeth Derksen, Zonder beroep wonende in deze gemeente, Zoon van Wijlen de echtelieden
Lammert Tieltjes en Geertruid te Kamp. / 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 H te Grotenhuis / G Mulderman / VDLaar. // [cc (webfoto
nr. 170/394) 5-10-2013]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 40

22-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-12-1876 No. 114. / Heden den Twee en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Capelle van beroep Akkerbouwer oud
twee en veertig jaren, en Jan Hendrik Hageman van beroep Akkerbouwer oud negen en Zestig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den
Een en twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Een
uren, in het huis Wijk C No. 166 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den
ouderdom van acht Jaren en tien maanden Johanna Lammers, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Gerrit Jan Lammers, Linnenwever en van
Fredrika Brusse, 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. // B Capelle / J H Hageman /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 170/394) 5-10-2013]

26-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1876 No. 115. / Heden den Zes en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Gasseling van beroep Akkerbouwer oud vier en
Veertig jaren, en Johannes ter Maat van beroep Akkerbouwer oud Vier en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vyf en twintigsten
der maand December achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis
Wijk C No. 45 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en drie
maanden Antoon Herman Kleingiessing, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Johann Henrich Kleingiessing en van Johanna Catharina Verholt, 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: Gasseling / J ter Maat / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr.
171/394) 5-10-2013]

27-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1876 No. 116. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, 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 Zondag den Vier en twintigsten der maand
December achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 201
op de Milt binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en twintig Jaren en vier
maanden Theodora Jansen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
dochter van Willem Jansen en van Grada Beyer, 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. // Gingelaat / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 171/394) 5-102013]
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28-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-12-1876 No. 117. / Heden den Acht en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Deurvorst van beroep Akkerbouwer oud
twee en Zestig jaren, en Bernardus van Halten van beroep Arbeider oud Zes en Zeventig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twee uren, in
het huis Wijk B No. 85 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes
weken Johanna Catharina Gorris, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van Theodor August Gorris, Winkelier en van Antonia Huberta Elisabetha
Höltgen, 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. // T Deurvorst / B. van Halten /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 171/394) 5-10-2013]

29-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-12-1876 No. 118. / Heden den Negen en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Everhardus Ditters van beroep Timmerman oud
drie en Vyftig jaren, en Gerrit Jan Elsink van beroep Arbeider oud Vyf en Zeventig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Acht en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten negen uren, in
het huis Wijk D No. 110 in Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en
dertig Jaren en drie maanden Johannes Veltkamp Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van Gerardus Veltkamp, overleden en van Johanna Aalders, 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. // E. Ditters / G J elsink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 171/394) 5-10-2013]

31-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, na akte d.d. 31-12-1876 No. 118: Aldus
gesloten door ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der gemeente Gendringen,
den 31sten December 1876. // VDLaar. // [cc (webfoto nr. 172/394) 5-10-2013]

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 42

Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 6 oktober 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. 1876 (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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

J.H.G. te Boekhorst – GENDRINGEN – overlijdensakten 1876 (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 44

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

Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
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)
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Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
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)
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Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
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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