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Trouwboek Wadenoijen 1796-1811

REGISTER OF SIGNAAT VAN HUWELIJKS ZAKEN OVER DEN DORPE WADENOIJEN
IN GEVOLGEN S LANDSCHAPS PLACCAAT DE DATO 8 AUGUSTUS 1795 EN OP
GEVOLGDE AMPLIATIE DE DATO 12 JANUARIJ 1796
Beginnende dit signaat of register
met den 11 maart 1796
Op den 11 Maart 1796 is alhierdoor mij ondergetekenden Jan van Versendaal Secretaris deses
dorps Wadenojen ten overstaan van Antonij van Eeuwik en Jan van Haren gerigtsnaburen
deses dorps Wadenojen in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van Alphen J.M. geboren en
wonende alhier te Wadenojen met Maaike Kievit J.D. geboren te Trigt wonende nu alhier te
Wadenojen onlangs gewoont te Avesate om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te
Wadenojen en te Avesate onverhindert zullen gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te
worden. Jan van Versendaal, Secretaris
Volgens rapport van den koster is den eerste Proclamatie der bovenstaande parsonen op heden
gepuliceert en geasigeert. Wadenojen den 13 Maart 1796.
Jan van Versendaal, Secretaris
Volgens raport van den coster is de twede proclamatie der bovesaande parsonen op heden
gepuliceert en geaffigeert. Wadenojen den 20 Maart 1796.
J. van Versendaal, Secret.
Volgens rapport van den coster is de derde of laatste proclamatie der bovenstaande personen op
heden gepuliceert en geaffigeert. Wadenojen den 27 Maart 1796.
Jan van Versendaal, Secret.
Jacop van Alphen, J.M. geb. en wonende te Wadenojen en Maaike Kivit, J.D. geb. te Trigt en
wonende te Wadenojen zijn op vertoonden attesten van Commissarissen der huwelijksche zaken
te Wadenojen en Avesathen dat hunne drie proclamatien onverhindert gegaan waren in onse
kerk getrouwt op den 28 Maart 1796.
Actum Wadenojen den 28 Maart 1796 C. Koolhaas, Predikant te Ophemert Wadenojen vacant
zijnde.
Dit door mij ondergetekende geregistereert als Ssecretaris deses dorps Wadenojen. Actum
Wadenojen den 31 Maart 1796. Jan van Versendaal, Secret.
Door de ondergetekende Gerigtsnaburen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Willem de Blank, J.M. geboren te Kerkavesaath onlangs gewoont
alhier te Wadenojen meer dan een jaar met Fransijntie van Ooij, J.D. geboren en wonende
alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen
onverhindert zullen gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen
den 17 Maart 1797. J. van Versendaal, Secret. Gijsb. van Wijk en E. van Haaften,
Gerigtsnaburen
Volgens rapport van den koster is de eerste proclamatie van de boven staande parsonen op heden
gepuliseert en geaffigeert. Wadenojen den 19 Maart 1797. J. van Versendaal, Secret.
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Volgens rapport van den koster is de twede proclamatie van de tegen overstaande parsone op
heden gepuliseert en geaffigeert. Wadenojen den 26 Maart 1797. J. van Versendaal, Secretaris
Volgens rapport van den koster is de derde proclamatie van de tegen overstaande parsone op
heden gepuliseert. Wadenojen den 2 April 1797. J. van Versendaal, Secretaris
L.S.
Willem de Blank, J.M. geboren te Kerk Avesaath laats gewoont hebbende te Wadenojen en
Fransijntie van Ooij, J.D. geboren en wonende te Wadenojen zijn op vertoond attest dat hunne
drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan zijn door mij ondergetekenden op den 2 April
1797 alhier te Wadenojen in de kerk in den huwelijken staat ingesegent.
In waarheijds getuijgenis is dese voor den gerichte van Wadenojen alhier dienende. Actum
Wadenojen den 4 April 1797. J. Hasselo, predik. van Wadenojen.
Dit door mij ondergetekende, Secretaris van Wadenojen geregistereert op den 8 April 1797 J.
van Versendaal, Secretaris
Door de ondergetekende Gerigtsnaburen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Gerrit van Versendaal, J.M. en Mettien van Haaften, J.D. beide
geboren en wonende alhier te Wadenojen om naar dat alhier te Wadenojen de drie huwelijkse
proclamatien onverhindert gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum
Wadenojen den 21 April 1797. Jan van Versendaal, Secret. Jan van Wijk en Bart van de
Grijn, Gerigtsnaburen
Volgens rapport van den koster is de eerste proclamatie van de boven staande parsonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 23 April 1797. Jan van Versendaal, Secret.
Volgens rapport van den koster is de tweede proclamatie van de boven staande parsone op heden
gepupliseert en geaffigeert. Wadenojen den 30 April 1797. Jan van Versendaal, Secret.
Volgens rapport van den koster is de derde proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepubeliceert en geaffigeert. Wadenojen 7 Maij 1797. J. van Versendaal, Secret.
L.S.
Gerrit van Versendaal, J.M. geboren en wonende alhier te Wadenojen en Mettien van
Haaften, J.D. mede hier wonenden en geboren zijn op vertoond attest dat hunne drie huwelijks
proclamatien onverhindert gegaan zijn door ondergetekenden op den 14 Maij 1797 alhier in de
kerk in den huwelijken staat ingesegent. In waarheijds getuijgenis is dese voor de gerichte van
Wadenojen dinende. Wadenojen den 20 Maij 1797. J. Hasselo. V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekend Secretaris van Wadenojen geregistereert op den 20 Maij 1797. Jan
van Versendaal, Secretaris
Door de ondergetekende Gerichtsnabuuren en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Willem Jacobus Huijgens, Jongman geboortig en wonende in Den
hage met Maria Johanna van Doorn, Jonge Dogter geboren te Gorrichem en meer dan een jaar
gewoont hebbende alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te
Wadenojen en in den hage onverhindert zullen gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te
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worden. Actum Wadenojen den 5 Maij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris. J. van Haren en
Dirk van de Werken, Gerigtsnaburen
Volgens rapport van den koster is de eerste proclamatie van de boven staande parsonen op heden
gepuliceert en geaffigeert. Wadenojen den 7 Maij 1797. J. van Versendaal, Secret.
Volgens rapport van den koster is de twede proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepuliceert en geaffigeert. Wadenojen den 14 Maij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris
Volgens rapport van den koster is de derde proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 21 Maij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris
De Heer W.J. Huigens. J.M. geboren en woonagtig in den Haag en Mejuffr. Maria Johanna
van Doorn, J.D. geboren te Gorrichem en woonagtig alhier zijn op vertoond attest dat hunne
drie huwelijks proclamatien alhier te Wadenojen en in den Haag onverhindert gegaan zijn. Door
mij ondergetekende op den 23 Maij 1797 alhier op den huijze Wadenojen in den huwelijken
staat ingezegent. In waarheijds getuijgenis is dese voor den gerichte van Wadenojen dienende.
Wadenojen de 25 Maij 1797 J. Hasselo, V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van Wadenojen geregistereert op den 26 Maij 1797. Jan
van Versendaal, Secretaris
Door de ondergetekende Gerichtsnabuuren en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Hendrik Schouten, weduwnaar van Jantie van den Berg, geboren te
Deil onlangs gewoont alhier een jaar te Wadenojen Teuntie van Mastrigt, J.D. geboren en
wonende alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen
onverhindert zullen gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen
den 10 Junij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris. Gijsb. van Wijk en E. van Haaften,
Gerigtsnaburen
Volgens rapport van den koster is de twede proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen 11 Junij 1797 Jan van Versendaal, Secretaris
Volgens rapport van den koster is de twede proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 18 Junij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris
Volgens rapport van den koster is de derde proclamatie van de bove staande parsone op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 25 Junij 1797. Jan van Versendaal, Secretaris
L.S.
Hendrik Schouten, weduwnaar van Jantie van den Berg, geboren te Deil onlangs gewoont
hebbende te Wadenojen en Teuntie van Mastrigt, J.D. geboren en wonende alhier zijn op
vertoond attest dat hunne drie juwelijks proclamatien onverhindert gegaan zijn op den 2 Julij
1797 alhier te Wadenojen in de kerk door Ds. van Ruiven in den huwelijke staat ingesegent. In
waarheids oirkonde is dese voor den gerechte van Wadenojen dienende. Actum Wadenojen den
5 Julij 1797 J. Hasselo V.D.M. te Wadenojen.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van Wadenojen geregistereert op den 8 Julij 1797. Jan
van Versendaal, Secretaris
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Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrou opgenomen Andries Welner, jonkman geboren te Armsfeld in het Waldeckse
onlangs gewoont in Buren met Aaltje van Dooijeweert, wed. van Steven van Dooijeweert,
geboren en woonende alhier te Wadenojen om
naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen gegaan zijn in
den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 21 September 1798. G. van
Haren, Secretaris. H. de Roos en S. Vermeulen.
Volgens rapport van de boode is de eerste proclamatie van de bovenstaande persoonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 23 Sept. 1798. G. van Haren, Secretaris
Volgens rapport van de boode is de tweede proclamatie van de bovenstaande persoonen op
heden gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 30 September 1798. G. van Haren, Secret.
Volgens rapport van de bode is de derde proclamatie van de nevenstaande persoonen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 7 octobert 1798. G. van Haren, Secret.
Dat Andries Welner, J.M. geboren te Armsfelt in het Waldeckse onlangs gewoont hebbende te
Buuren met Aaltje van Doojeweert, weduwe van Steven van Doojeweert, woonende te
Wadenojen na drie aaneenvolgende zondagse huwelijkse proclamatien binnen het zelfde dorp in
de kerk op zondag den 14 october 1798 getrout getuigt G.J. Schothorst V.D.M. te Meteren.
Wadenojen den 14 october 1798
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks saken van Wadenojen geregistereert op
den 16 october 1798. G. van Haren, Secretaris
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Cornelis van Mourik, weduwenaar van Lutera van Ijzendoorn,
gebooren te Erkom woonende te Wadenojen met Johanna Stijlaart, weduwe van Jan van Lit,
gebooren in s Schravenhage en woonende alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse
proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 27 october 1798. G. van Haren, Secret. H. de Roos
en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de boode is de eerste proclamatie van de bovenstaande persoonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 28 october 1798. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de boode is de tweede proclamatie van de bovenstaande persoonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 4 november 1798. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de boode is de derde proclamatie van bovenstaande persoonen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 11 november 1798. G. van Haren, Secret.
Dat Cornelis van Mourik, weduwenaar Lutera van Ijzendoorn, geboren te Erkom woonende
te Wadenojen en Johanna Stijlaart, weduwe van Jan van Lit, geboren in s Schraven hage en
woonende alhier te Wadenojen na drie voorafgaande huwelijks proclamatien aan dese plaats op
den 18 november 1798 alhier door mij in de kerk getrouwt zijn attesteer ik ondergeschreven J.
Hasselo V.D.M. ibid. Wadenojen 12 november 1798.
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Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 19 november 1798. G. van Haren, Secretaris
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Hendrik van Erkom, weduwenaar van Reijertje Verbeek, geboren te
Avezaat woonende alhier te Wadenojen met Hendrijntje van Wijk, J.D. geboren te Avezaat
woonende alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen
onverhindert zullen gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen
den 5 april 1799. G. van Haren, Secretaris. Simon Vermeulen en H. de Roos.
Volgens raport van de boode is de eerste proclamatie van de bovenstaande persoonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 7 april 1799. G. van Haren
Volgens raport van de boode is de tweede proclamatie van de bovenstaande persoonen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 14 april 1799. G. van Haren
Volgens raport van de boode is de derde proclamatie van bovenstaande persoonen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 21 april 1799. G. van Haren, Secret.
Attesteer ik ondergeschreven dat Hendrik van Erkom, weduwenaar van Reijertje Verbeek en
Hendrijntje van Wijk, J.D. na drie voorafgaande huwelijks proclamatien op desen dorpe door
mij ondergeschreven alhier in den huwelijken staat op den 28 april zijn bevestigt.
Actum Wadenojen den 28 april 1799. J. Hasselo V.D.M. ibidem
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks saken van Wadenojen geregistereert op
den 29 april 1799. G. van Haren, Secretaris
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Willem van Lith, jonkman geboren te Wadenojen wonende te Capel
Avezaat met Angenita van Varik, Jonge Dogter geboren te Kerk Avezaat en wonende te Capel
Avezaat om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen
gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 7 Februarij
1800. G. van Haren, Secretaris. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode is de eerste proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 9 Februarij 1800. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de bode is de tweede proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 16 Februarij 1800. G. van Haren, Secretaris
Volgens raport van de bode is de derde proclamatie van de nevenstaande personen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 23 Februarij 1800. G. van Haren, Secret.
Dat Willem van Lith, J.M. geboren alhier en woonagtig te Avezaat en Angenita van Varik,
J.D. geboren en woonagtig te Avezaat alhier na drie voorafgaande huwelijks proclamatien door
mij ondergeschreven in de kerk in den huwelijken staat zijn ingezegent op den 2 maart anno
1800 attestere bij dezen J. Hasselo V.D.M. Wadenojen den 9 maart 1800
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Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks saken van Wadenojen geregistereert op
den 10 maart 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Willem van Mourik, jonkman geboren te Trigt woonagtig te Capel
Avezaat met Elizabet van Doyeweert, jonge dogter geboren en woonagtig alhier te Wadenojen
om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen gegaan
zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 14 Februari 1800. G.
van Haren, Secretaris. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode is de eerste proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 16 Februari 1800. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de bode is de tweede proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 23 Februari 1800. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de bode is de derde proclamatie van de nevenstaande persoonen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 2 maart 1800. G. van Haren, Secret.
Dat Willem van Mourik, jonkman geboren te Trigt en woonagtig te Capel Avezaat en Elisabet
van Dojeweert, J.D. geboren en woonagtig te Wadenojen alhier na drie voorafgaande Huwelijks
proclamatien door mij ondergeschreven in de kerk in den huwelijken staat zijn ingezegend op
den 2 maart anno 1800 attestere bij desen J. Hasselo, V.D.M. Wadenojen den 9 maart anno
1800
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 10 maart 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Sijmen van Lit, jonkman geboren en woonagtig alhier te Wadenojen
met Hendrika Kusters, jonge dogter geboren te Zennewijnen woonagtig alhier te Wadenojen
om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen gegaan
zijn in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 28 Februarij 1800. G.
van Haren, Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode is de eerste proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 2 maart 1800. G. van Haren
Volgens raport van de bode is de tweede proclamatie van de bovenstaande personen op heden
gepubliseert en geaffigeert. Wadenojen den 9 maart 1800. G. van Haren
Volgens raport van de bode is de derde proclamatie van de nevenstaande personen op heden
gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 16 maart 1800. G. van Haren, Secret.
Sijmen van Lit, J.M. geboren en woonende te Wadenojen en Hendrica Kusters, J.D. geboren
te Zennewijnen en woonende te Wadenojen zijn door mij op heden in de kerk van Wadenojen
wettig in het huwelijk bevestigt na dat mij uit een getuigschrtift van L. Peletier, Schoolmeester
en Secretaris der huwelijks zaken te Wadenojen gebleken was dat derzelver drie gewoone
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huwelijks voorstellen onverhinderd gegaan zijn. Z.F.Dierk van der Loo, predikant in de
Avezathen. Actum Wadenojen den 23 maart 1800.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 24 maart 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Coenraat van Voorthuise, geboren te Mourik woonagtig alhier te
Wadenojen met Jenneke van Bokkel, geboren te Heusen Driel woonagtig te Kerk Driel om
naar dat de drie heuwelijkse proclamatien zullen zijn gegaan in den heuwelijken staat bevestigt
te worden. Actum Wadenojen den 11 april 1800. G. van Haren, Secret. H. de Roos en Simon
Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie proclamatien van de bovenstaande personen op den 13
en 20 en 27 april gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 27 april 1800. G. van Haren,
Secret.
L.S.
ik ondergeschreven attestere bij dezen dat door mij in de kerk alhier in den huwelijken staat op
heden den 4 maij bevestigt zijn Coenraat van Voorthuisen, J.M. geboren te Mourick en
woonagtig alhier en Jenneke van Bokkel, J.D. geboren en laast gewoont hebbende te Driel en
wel na dat de huwelijks proclamatien aan deze plaats en in den dorpe Driel blijkenss de aan mij
geproduceerde attesten drie achtereenvolgende reisen onverhindert geschiet zijn Actum
Wadenojen den 4 maij 1800 J. Hasselo V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks saken van Wadenojen geregistereert op
den 7 maij 1800. G. van Haren, Secret.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de hier nevenstaande
persoonen op den 18 en 25 maij en den 1 junij gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 2
junij 1800. G. van Haren, Secretaris
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Claas van Os, jonkman geboren te Wadenojen onlangs gewoont te
Nederijnen met Anna van den Berg, jonge dogter geboren en woonagtig alhier te Wadenojen
om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn
gegaan in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 16 maij 1800. G.
van Haren, Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de hier nevenstaande
persoonen op den 18 en 25 maij en den 1 junij gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 2
junij 1800. G. van Haren, Secret.
Alao Claas van Os, J.M. geb. te Wadenojen en laats gewoont hebbende te Neerijnen en Anna
van den Berg, J.D. geb. en woonende te Wadenojen de attesten van hunne drie huwelijks
geboden zoo te Neerijnen als te Wadenojen bij mij hebben ingelevert, zoo attesteer ik bij dezen
dat ik voornoemde personen op den 2 junij 1800 in den huwelijken staat alhier in de kerk hebben
bevestigt. Actum Wadenojen den 2 junij ao 1800 J. Hasselo V.D.M. ibid.
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Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 3 junij 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Coenraat Karel, weduwnaar van Caterina Ista, geboren te
Haarlemwoonagtig alhier te Wadenojen met Johanna Verkuil, weduwe van Krijn van Beest,
geboren te Ophemert en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse
proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 20 junij 1800. G. van Haren, Secretaris. H. de
Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
den 22 en 29 junij en 6 julij 1800 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 6
julij 1800. G. van Haren, Secret.
Ik ondergeschreven verklare dat deze bovengemelde persoonen na volgens ingekomen attest van
Commissarissen hunne huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben alhier in de kerk
getrouwd zijn door mij H.J. Nouhuijs, predikant te Est. Wadenojen den 13 julij 1800.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 13 julij 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Gijsbert van Haren, J.M. geboren en woonagtig alhier met Hendrina
van Os, J.D. geboren en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse
proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 13 september 1800. G. van Haren, Secret. H. de
Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de bovenstaande persoonen
op den 14 en 21 en 28 september 1800 gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 28 september
1800. G. van Haren, Secret.
Ik ondergeschreven verklare bij dezen dat Gijsbert van Haren, J.M. geboren en woonagtig
alhier, met Hendrina van Os, J.D. geboren en woonagtig alhier in onze kerk in den huwelijken
staat zijn bevestigt, nadat hunne drie heuwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren op den
5 october ao 1800. Wadenojen den 5 october ao 1800 J. Hasselo V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 6 october 1800. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Jan van Dijk, jonkman geboren en woonagtig alhier te Capelavezaat
met Johanna Anna Magrita van Lit, geboren en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat
de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 20 Februari 1801. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
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Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 22 Februarij en den 1 en 8 maart 1801 onverhindert gepubliceert en geaffigeert.
Wadenojen den 8 maart 1801. G. van Haren, Secret.
Nadat mij uit de ingekomen attesten van Wadenojen en Capel Avezaath gebleken was dat de
drie huwelijks proclamatien van Jan van Dijk, J.M. geboren en wonende te capel Avezaath en
Johanna Anna Margrieta van Lith, J.D. geb. en wonende in Wadenojen na behoren
onverhindert op benoemde dorpen geschied waren zijn gemelde lieden door mij in de kerk alhier
in den huwelijkschen staat op den 8 maart ao 1801 bevestigt geworden. Gegeven te Wadenojen
den 9 maart ao 1801 J. Hasselo V.D.M.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 11 maart 1801. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meteren, J.M. geboren te
Dinter in de Meijerije van den Bos laats gewoont hebbende te Buren en tans woonagtig te
Dortregt met Elisabeth van Doorn, J.D. geboren te Gorinchem woonagtig alhier te Wadenojen
om naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn
gegaan in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 18 maart 1801. G.
van Haren, Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de bovenstaande personen
onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 6 april 1801. G. van Haren, Secret.
Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meteren en Elisabeth van Doorn, jongelieden, zijn
door mij ondergeschreven in tegenwoordigheid van den ouderling Johan van Meeteren en
diaken Joh. Adr. Heuff en van wederzijtsche ouderen en verdere vrinden op heden wettig in het
huwelijk bevestigt, nadat ons uit de ingekomen getuigschriften van P.Papillon, Secrt. van
Dortrecht, J.F. Flaake, gerechtsbode te Buuren en J. van Haren, Secret. te Wadenojen
gebleken was dat op der zelver gewoone huwelijks voorstellen op deze drie genoemde plaatzen
onverhindert gegaan zijn. Dit getuig ik Dirk van der Loo, predikant in de Avezaathen.
Geschreven in de Avezaathen den 9den van grasmaand 1801.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 12 april 1801. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Izaak van Mameren, J.M. geboren en woonagtig te Capel Avezaat met
Jantje van Wijk, J.D. geboren alhier te Wadenojen en onlangs gewoont te Capel Avezaat om
naar dat de drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in
den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 20 maart 1801. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande personen
op den 22 en 29 maart en 6 april 1801 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den
6 april 1801. G. van Haren, Secret.
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Dat Izaak van Mameren, J.M. geboren en wonende te Capel Avezaath, Jantje van Wijk,
geboren en wonende te Wadenojen na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo te Capel
Avezaath als te Wadenojen onverhindert gegaan zijn , in de kerk te Wadenojen in den
huwelijken staat zijn bevestigt getuigt den ondergetekende. Gegeven te Wadenojen den 12 april
1801 J. Hasselo V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 13 april 1801. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Johannis Klijn, J.M. geboren te Worms en woonagtig alhier met
Maria de Gier, J.D. geboren en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse
proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 6 junij 1801. G. van Haren. H. de Roos en Simon
Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 7 en 14 en 21 junij 1801 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 21
junij 1801. G. van Haren, Sec.
Dat op vertoond attest dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan zijn Johannis
Klijn, J.M. geboren te Worms en woonagtig alhier en Maria de Gier, J.D. geboren en woon
alhier, door mij ondergetekende kerklijk in den huwelijken staat op den 5 julij ao 1801 bevestig
zijn getuijge ik ondergeschreven J. Hasselo V.D.M. ibid. Wadenojen den 5 julij 1801.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 6 julij 1801. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Cornelis de Gier, jonkman geboren en woonagtig alhier met Christina
van Varik, geboren te Kerk Avezaat en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat de drie
heuwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
heuwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 5 Februarij 1802. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 7 en 14 en 21 Februarij 1802 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 22
Feb. 1802. G. van Haren, Secret.
Na dat de drie huwelijks proclamaties van Cornelis de Gier, J.M. geboren en woonende alhier
en C. van Varik, J.D. geb. te Kerk Avezaat woonagtig alhier onverhindert waren afgekondigt
zijn deze personen door mij in den huwelijken staat bevestigt geworden op den 28 Feb. 1802.
Wadenojen den 28 Feb. ao 1802 J. Hasselo V.D.M. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 2 maart 1802. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Gerret van Mil, J. man geboren te Kerk Avezaat en woonagtig alhier
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met Anna van den Berg, weduwe van Claas van Os, geboren en woonagtig alhier te
Wadenojen om naar dat de drie heuwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert
zullen zijn gegaan in den heuwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 26
Februarij 1802. G. van Haren, Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 28 Februarij en 7 en 14 maart 1802 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen
den 14 maart 1802. G. van Haren.
Volgens bij mij ondergeschreven ingekomen attesten dat de 3 huwelijks proclamatien
onverhindert gegaan waren den laaste op den 14 maart laatsleden van Gerret van Mil, J.M.
geboren te Kerk Avezaat en woonagtig alhier, met Anna van den Berg, weduwe van Claas van
Os, geboren en woonagtig alhier hebbe ik genoemde personen op den 21 maart alhier in de kerk
in den huwelijken staat bevestigt. Actum Wadenojen den 22 maart 1802 J. Hasselo, pred. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 24 maart 1802. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Jacob van Twist, J.M. geboren te Lith woonagtig alhier met Grietje
van Oort, weduwe van Cornelis van Driel, geboren te Deil woonagtig alhier, om naar dat de
drie heuwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
heuwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 16 april 1802. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande personen
op den 18 en 25 april en 2 maij onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 2 maij
1802. G. van Haren, Secret.
Op den 9 maij ao 1802 zijn Jacob van Twist J.M. geb. te Lith woonagtig alhier en Grietje van
Oort, weduwe van Cornelis van Driel, in t huwelijk bevestigt geworden na vertoning dat hunne
proclamatien onverhindert geschied waren door den ondergeschreven.
Wadenojen den 9 maij ao 1802 J. Hasselo V.D.M. h.l.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 10 maij 1802. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Martinus van de Geijn,j. man geboren te Varik en woonagtig te Varik
met Hilleke van Bellekom, jonge dogter geboren te Oppijnen en woonagtig alhier om naar dat
de drie heuwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
heuwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 23 april 1802. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op 25 april, 2 en 9 maaij 1802 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 9 maij
1802. G. van Haren.
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Vernomen dat de 3 proclamatien op den 25 april den 2 en 9 maij ongehindert zijn afgeloopen
van boven gemelde personen heb hun op dato den 16 maij solemneel in ons beede huis in den
egten staat ingezegend, H. van Winden Rooms pastoor te Varik.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Dirk van Beusichem, J.M. geboren te Buremalsen en woonagtig alhier
met Cornelia Maria van Hattum, J.D. geboren te Buremalsen en woonagtig alhier om naar dat
de drie heuwelijks proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
heuwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 6 november 1802. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 7 en 14 en 21 november 1802 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den
22 november 1802. G. van Haren, Secret.
Na voorafgaande drie huwelijkse voorstellen zijn door mij ondergeschreven alhier in de kerk in
den huwelijken staat bevestigt geworden Dirk van Beusichem, J.M. en Cornelia Maria van
Hattum, J.D. beide woonende alhier. Wadenojen den 28 november 1802 J. Hasselo V.D.M.
ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 29 november 1802. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Willem van Zoelen, J.M. geboren te Trigt en tans woonagtig te Varik
met Teuntje van Est, J.D. geboren te Capel Avezaat en woonagtig alhier om naar dat de drie
heuwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 12 Februarij 1803. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande persoonen
op den 13 en 20 en 27 Februarij 1803 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den
28 Feb. 1803. G. van Haren, Secret.
Dat Willem van Zoelen, J.M. geboren te Tricht woonagtig te Varick en Teuntje van Est. J.D.
geboren te Capel Avezaat na dat mij gebleken was dat hunne drie huwelijks voorstellen zoo te
Varick als aan deze plaats onverhindert geschiet waren door mij op den 6 maart alhier in de kerk
in den huwelijken staat zijn bevestigt geworden attesteer ik bij dezen. Actum Wadenojen op den
6 maart 1803 J. Hasselo Eccles. ibid.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 9 maart 1803. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Gerret van Wijk, J.M. geboren en woonende te Geldermalsen Maria
Adriana van Werkhoven, J.D. geboren te Allerbasterdam en woonagtig alhier om naar dat de
drie huwelijkse proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den
huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 1 april 1803. G. van Haren,
Secret. H. de Roos en Simon Vermeulen.
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Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de nevenstaande personen
op den 3 en 10 en 17 april 1803 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 18
april. G. van Haren, Secret.
Gerret van Wijk, J.M. woonende te Geldermalsen en Maria Adriana van Werkhoven, J.D.
wonende te Wadenojen zijn door den onderges. na vertoning dat hunne drie huwelijks
proclamatien zoo te Geldermalsen als aan dese plaats op den 3, 10 en 17 dezer na behoren
conform de wet geschied waren alhier in de kerk in den huwelijken staat bevestigt geworden.
Actum Wadenojen den 26 april 1803 J. Hasselo V.D.M. hg li.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 28 april 1803. G. van Haren, Secret.
Door de ondergetekende Commissarissen en Secretaris deses dorps Wadenojen zijn in wettigen
ondertrouw opgenomen Stijnis van Haaften, J.M. geboren en woonagtig alhier met Maria van
Haren, J.D. geboren en woonagtig alhier te Wadenojen om naar dat de drie huwelijkse
proclamatien alhier te Wadenojen onverhindert zullen zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigt te worden. Actum Wadenojen den 15 april 1803. G. van Haren, Secret. H. de Roos
en Simon Vermeulen.
Volgens raport van de bode zijn de drie huwelijks proclamatien van de bovenstaande persoonen
op den 17 en 24 april en 1 maij 1803 onverhindert gepubliceert en geaffigeert. Wadenojen den 1
maij 1803. G. van Haren, Secret.
Dat Stijnis van Haaften, J.M. geboren en woonagtig te Wadenojen en Maria van Haren, J.D.
geboren en woonagtig te Wadenojen na drie voorafgaande huwelijks proclamatien door den
ondergetekende in de kerk alhier in den huwelijken staat bevestigt zijn geworden word bij dezen
te kennen gegeven. Actum Wadenojen 1 maij 1803 J. Hasselo V.D.M. hg li.
Dit door mij ondergetekende Secretaris van de huwelijks zaken van Wadenojen geregistereert op
den 5 maij 1803. G. van Haren, Secret.
Door ondergeteekende Commissarissen en Secretaris deezes dorps Wadenoyen zijn in wettige
ondertrouw opgenoomen Gerret de Bruin, J.M. geboren te Nederijnen en woonagtig alhier met
Goozewiena van Empel, J.D. gebooren te Geldermalsen en woonagtig aldaar om naar dat de
drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigt te
worden. Actum Wadenooyen den 10de Augustus 1804. J. van Mil, Secretaris. J. van Haren en
E.G. van Haaften
Deze bovenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien en volgens ingekomen
kkelijk attest van J. Hasselo predikant op den 26e Augs. dezes jaars in den huwelijken staat
bevestigd geworden.
Op den 1 Maart 1805 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van B. van de Grijn
en Jan van Wijk Commissarissen dezes dorps Wadenooijen in wettige ondertrouw
opgenoomen Christiaan de Heus, Jongman geb. te (onleesbaar) en woonagtig alhier met
Peterke van Lith J.D. geb. alhier laats gewoond hebbende te Thuijl om naar dat de drie
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huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Actum den datum als boven J. van Mil.
Deze bovenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 3de, 10de en 17
Maart 1805 en volgens ingekomen kkelijk attest van J. Hasselo predikant op den 24 dato dezes
jaars in den huwelijken staat bevestigd geworden.
Op den 15 Maart 1805 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Dirk van
Beusichem en Steven van Aalst Commissarissen van huwelijks zaaken van den dorpe
Wadenoijen in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis Steenis J.M. geb. te Est, en
woonagtig alhier met Aaltje van Maanen J.D. geb. te Echteld en woonagtig alhier om naar dat
de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te
worden. Actum den datum als boven. J. van Mil, Secretaris
Attest gegeven den 1e April 1805.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 17,24, en 31
Maart 1805 en volgens ingekomen kkelijk attest van J. Hasselo predikant op den 1e April dezes
jaars in den huwelijken staat bevestigd geworden. J. van Mil, Secrets.
Op den 15 Maart 1805 zijn door Commissarissen van huwelijks zaken Coen van Voorthuizen
en Otto S. Spaan en Johannes van Mil Secretaris van Wadenoyen in wettige ondertrouw
opgenoomen Ruth van Ingen J.M. geb. te Eck en Wiel en woonagtig alhier met Jantje van
Dooyewaard J.D. geb. en woonagtig alhier om naar dat de drie huwelijks proclamatien
onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te worden. Actum den datum als
boven. J. van Mil.
Attest gegeven den 7 April 1805.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 17,24 en 31
Maart 1805 en volgens ingekomen kkelijk attest van J. Hasselo predikant op den 7de April
dezes jaars in den huwelijken staat bevestigd geworden. J. van Mil, Secretaris
Op den 12 April 1805 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Otto van
Malsen en E.G.v.Haaften Commissarissen van huwelijks zaaken van den dorpe Wadenooijen
in wettige ondertrouw opgenoomen Cornelis de Gier weduwenaar van Stijntje van Varik
geboren te Wadenooien en woonagtig te Pel-Avezaath met Anna van Varik J.D. geboren te
Op-Hemert en laast gewoond hebbende alhier te Wadenooien om naar dat de drie huwelijks
proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te worden. Actum den
datum als boven. J. van Mil.
Attest gegeven den 5 Maij 1805.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 14, 21, en 28
April 1805 en volgens ingekomen kkelijk attest van J. Hasselo
predikant op den 5 Maij dezes jaars in den huwelijken staat bevestigd geworden. J. van Mil,
Secrets.
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Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 9, 16 en 23 Junij
1805 en volgens ingekomen kkelijk attest van J. Hasselo predikant op den 30 Junij 1805 in den
huwelijken staat bevestigd geworden. J. van Mil, Secrets. van Huwelijks-zaken
Op den 7 Junij 1805 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Jan van Wijk en
Bart van de Grijn Commissarissen van Huwelijks zaaken van den dorpe Wadenooien in
wettige ondertrouw opgenoomen Hendrik van Ommeren J.M. geb. te Kerk-Avezaath en
woonende te Capel-Avezaath met Peterke van Lith J.D. geboren en woonende te Wadenooien
om naar dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigd te worden. Actum Wadenooien den datum als boven. J. van Mil, Secretaris van
huwelijks zaken.
Attest gegeven den 30 Junij 1805.
Op den 10 Augs. 1805 zijn door J. van Mil Secretaris ten overstaan van Otto S. Spaan en Coen
van Voorthuizen Commissarissen van huwelijks-zaken van den dorpe Wadenooien in wettige
ondertrouw opgenoomen Hendrik van de Water J.M. geb. te Tusselen en woonende te CapelAvezaath met Catrijntje Kerkhof J.D. geb. en woonagtig alhier te Wadenooien om naar dat de
drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te
worden. Actum Wadenooien den datum als boven. J. van Mil, Secrets. van huwelijks-zaken.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgaande proclamatien op den 11, 18 en 25 Augs.
1805 door J. van Mil Secrets. ten overstaan van Otto S. Spaan en Coen van Voorthuizen
Commissarissen op den 7 Sptember 1805 in den nhuwelijken staat bevestigd geworden. J. van
Mil, Secretaris van huwelijks zaaken.
Op den 8 November 1805 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van D. van
Beusechem en S. van Aalst Commissarissen van huwelijks-zaaken van den dorpe Wadenooien
in wettige ondertrouw opgenoomen Willem van Lith J.M. geboren en woonagtig alhier met
Cornelia van Diest J.D. geboren te Erichem en laats gewoond hebbende alhier te Wadenooien
om naar dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigd te worden. J. van Mil, Secretaris van huwelijks zaken te Wadenooien.
Attest gegeven den 30e November 1805.
Op den 7 Maart 1807 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Egon van
Haaften en Otto van Malsen Commissarissen van huwelijks zaaken alhier te Wadenoyen in
wettige ondertrouw opgenoomen Carel van Haren J.M. geboren te As laats gewoond hebbende
te Zoelmond met Maria van der Loo J.D. geb. te Wijk en woonende alhier te Wadenoyen om
naar dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigd te worden. J. van Mil, Secretaris van huwelijks zaken te Wadenoyen.
Attest gegeven den 24e Maart 1807.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaande proclamatien op den 8, 15 en 22
Maart 1807 door J. van Mil Secretaris ten overstaan van Egon van Haaften en Otto van
Malsen Commissarissen op den 24e Maart 1807 in den huwelijken staat bevestigd geworden. J.
van Mil, Secretaris van huwelijks zaken.
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Op den 17e April 1807 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Jan van Wijk
en Bart van de Grein Commissarissen van huwelijks-zaken alhier te Wadenoyen in wettige
ondertrouw opgenoomen Johannes van Lith jongman geboren en woonagtig alhier met
Willemijntje van Lith jonge dogter geboren en woonagtig alhier te Wadenoyen om naar dat de
drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te
worden. J. van Mil, Secretaris van huwelijks-zaken te Wadenoyen.
Attest gegeven den 10 Maij 1807.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgegaane proclamatien op den 19, 26e April en
3 Maij 1807 door den predikant J. Hasselo op den 10 Maij 1807 in den huwelijken staat
bevestigd geworden. J. van Mil, Secretaris van huwelijks-zaken alhier.
Op den 26e September 1807 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Coen
van Voorthuizen en Otto S. Spaan Commissarissen van huwelijks-zaaken alhier te
Wadenoyen in wettige ondertrouw opgenomen Johannes van Erkel J.M. geb. te Buuren en
woonagtig alhier met Johanna van Wijk J.D. geb. en woonagtig alhier om naar dat de drie
huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Johannes van Mil, Secretaris van huwelijks-zaken alhier te Wadenoyen.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgaande proclamatien op den 27 Sept., 4 Oct. en
11 Oct. 1807 door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Coen van Voorthuizen en
Otto S. Spaan Commissarissen op den 30 oct. 1807 in den huwelijken staat bevestigd
geworden. J. van Mil, Secretaris van huwelijk zaken.
Op den 5 februarij 1808 zijn door J. van Mil Secretaris ten overstaan van Steven van Aalst en
D. van Beusichem Commissarissen van huwelijks zaaken alhier in wettige ondertrouw
opgenomen Hendrikus van Steenis weduwenaar van Maria Heuf geboren en woonagtig te
Erichem met Maria van Haren weduwe van S. van Haaften geboren en woonagtig alhier om
naar dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den huwelijken staat
bevestigd te worden. Wadenoyen den 5 febu. 1808. J. van Mil, Secretaris van huwelijks zaken.
Attest gegeven den 21e febu. 1808.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgaande proclamatien op den 7e, 14e en 21
februarij 1808 door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van S. van Aalst en Dirk van
Beusechem Commissarissen op den 22 februarij 1808 in den huwelijken staat bevestigd
geworden. J. van Mil, Secretaris van huwelijks-zaken.
Attest gegeven den 28 Mei 1808.
Op den 6 Mei 1808 zijn door J. van Mil Secretaris ten overstaan van Egon van Haaften en
Otto van Malsen Commissarissen van huwelijks-zaken alhier in wettige ondertrouw
opgenomen Gerret van Oyen J.M. geboren te Geldermalsen laats gewoond hebbende te
Erichem met Mechtel van de Graaf J.D. geboren te erichem laats gewoond hebbende te
Wadenoyen om na dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in den
huwelijken staat bevestigd te worden. Wadenoyen op dato als boven. J. van Mil, Secretaris van
huwelijks zaken alhier.
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Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgaande proclamatien op den 12, 19de en 26
Junij 1808 door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Jan van Wijk en Bart van de
Grein Commissarissen op den 3 Julij 1808 in den huwelijken staat bevestigd geworden. J. van
Mil, Secretaris
Op den 10 Junij 1808 zijn door Js. van Mil Secretaris ten overstaan van Bart van de Grein en
Jan van Wijk Commissarissen van huwelijks-zaken alhier in wettige ondertrouw opgenomen
Jacob de Keijzer J.M. geb. te Erkom en woonagtig alhier Elizabeth Verbeek jonge dogter geb.
te Est en woonagtig alhier om na dat de drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan in
den huwelijken staat bevestigd te worden. Wadenoen den dato als boven. Johannes van Mil,
Secretaris van huwelijks-zaken alhier.
Attest gegeven den 31 Julij 1808.
Deze nevenstaande persoonen zijn na drie voorafgaande proclamatien de laatste op 24 Julij 1808
door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Coenraat van Voorthuizen en Otto S.
Spaan Commissarissen op den 31 Julij 1808 in den huwelijken staat bevestigd geworden. J. van
Mil
Op den 8e July 1808 zijn door Johannes van Mil Secretaris ten overstaan van Coen van
Voorthuizen en Otto Segerse Spaan Commissarissen van huwelijks-zaken alhier in wettige
ondertrouw opgenomen Dirk van Wijk J.M. geb. en woonagtig te As met Stijntje van Haaften
J.D. geb. en woonagtig alhier om na dat de drie huwelijks proclamatien ongehindert zijn gegaan
in den huwelijken staat bevestigd te worden. Wadenoyen den dato als Js. van Mil, Secretaris
Attest gegeven den 26 van de Lentemaant 1809.
Deze nevenstaande personen zijn na drie voorafgaande proclamatien de laasten op den 26 van de
lentemaant 1809 door E.G. van Haaften Sikketaris ten overstaan van Steven van Aalst en Dirk
van Beusichem Commesarissen op den 2 van de Grasmaant 1809 in den huwelijken staat
bevestigd geworden. E.G. van Haaften, Secretaris
Op den 10 maart 1809 zijn door E.G. van Haaften Sikketaris ten overstaan van Steven van
Aalst en Dirk van Beusechem Commesaressen van de heuwelijks zaken alhier in wettige
ondertrouw opgenomen Willem van Mouwerik Jonkman geboren te Ensspik laast gewoont te
hebben op Hemert nu woonagtig alhier met Henderieka van Westrienen J.D. geboren en
woonagtig alhier om na dat de drie heuwelijks prokkemasies ongehindert zijn gegaan in den
heuwelijken staat bevestigd te worden. Wadenoyen den dato als boven. E.G. van Haaften,
Sikketaris van de heuwelijk zaken.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclamatien de laaste op den 7 van
de bloeymaant 1809 door E.G. van Haaften Sikketaris ten overstaan van Jan van Wijk en
Otto van Malsen Commesarissen op den 7 van Bloeymaant 1809 in den huwelijke staat
bevestigt geworden. E.G. van Haaften, Sikretaris van de heuwelijks zaken.
Op den 21 van Grasmaant 1809 zijn door Egon van Haaften Sikketaris ten overstaan van Jan
van Wijk en Otto van Malsen Commesarissen van de heuwelijks zaken alhier in wettige
ondertrouw opgenomen Peter van Schayck jokman geboren te Herrevelt nu woonagtig alhier
met Franssyn de Mars jonge dogter geboren te Varik laast gewoont hebbende alhier om na de
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drie heuwelijks prokkematies ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken staat bevestigd te
worden. Wadenoyen dato als boven. E.G. van Haaften, Sikretaris van de hewelijks zaken.
Deze nevenstaande personen zijn na drie voorafgaande proclamatie de laasten op den 27 van
oostmaand 1809 door E.G. van Haaften Sicretaris ten overstaan van Jan van Wijk en
Coenraat van Voorthuizen Commesarissen op den 7 van oostmaant 1809 in den heuwelijken
staat bevestigt geworden. E.G. van Haaften, Sicretaris van de heuwelijks zaken alhier.
Op den 12 van oostmaand 1809 zijn door Egon van Haaften Sikketaris ten overstaan van Bart
van de Grijn en Coenraat van Voorthuisen Commesarrussen van de heuwelijks zaken alhier
in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Dirk Kievid jonkman geboren te Trigt en
woonagtig te Buermalsen met Anne Mariea van Beusekom J.D. geboren en woonagtig alhier
te Wadenoyen om na de drie heuwelijks proklematie ongehindert zijn gegaan in den heuwelijkke
staat bevestigt te worden. Wadenoyen dato als boven. E.G. van Haaften, Sikketaris
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclamatie de laaste op den 19 van
Slagtmaand 1809 door E.G. van Haaften Sicretaris ten overstaan van Ot Segerse Spaan en
Steven van Aalst Commesarissen op den 19 van Slagtmaand 1809 in den heuwelijken staat
bevestigt geworden. E.G. van Haaften, Sicretaris van de heuwelijks zaken alhier.
Op den 3 van Slagtmaand 1809 zijn door E.G. van Haaften Sicretaris ten overstaan van Steven
van Aalst en Otto van Malsen Commesarrissen van de heuwelijks zake alhier in wettige
ondertrouw opgenomen Willem van Dijk jonkman geboren te Giesen in het Land van Altena en
woonagtig alhier met Amaliea Slepper jonge dogter geboren te Groenou en woonagtig alhier te
Wadenoyen om na de drie heuwelijks proclamatie ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken
staad bevestigt te worden. Wadenoyen dato als boven. E.G. van Haaften, Sicretaris van de
heuwelijks zaken alhier.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclematien de laasten op den 1 van
Hooymaand 1810 door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van Jan van Wijk en Dirk
van Beusichem Commesarissen van de heuwelijks zaken alhier te Wadenoyen op den 1 van
Hooijmaand 1810 in den heuwelijke staat bevestigt geworden. Egon van Haaften, Sicretaris
van de heuwelijks zaken alhier.
Op den 15 van de Zomermaand 1810 zijn door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van
Jan van Wijk en Dirk van Beusichem Commesarrissen van de heuwelijks zaken alhier in
wettige ondertrouw opgenomen Jacob van Alphen weduwenaar van Gijsbertje van Opijnen
geboren en woonagtig alhier met Neeltje de Blank, weduwe van Johan Tiele, gebore te Kerk
Avezaat en laast gewoont te Buermalsen om na de drie gewone heuwelijks proclematien
ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken staat bevestigt te worden. Wadenoyen dato als
boven. E.G. van Haaften, Sicretaris van de heuwelijks zaken alhier.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclematien de laasten op den 8 van
de hooijmaand 1810 door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van Coenraat van
Voorthuisen en Ot Zegersens Spaan Commesarissen van de heuwelijks zaken alhier te
Wadenoyen op den 15 van de Hooymaand 1810 in den heuwelijke staad bevestigt geworden.
Egon van Haaften, Sict. van de heuwelijks zaken alhier.
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Op den 23 van Zomermaand 1810 zijn door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van Ot
Zegersen Spaan en Otto van Malsen Commesarrissen van de heuwelijks zaken alhier in
wettige ondertrouw opgenomen Harmen Rinssels jonkman geboren te Nes in Vriesland nu
woonagtig alhier met Jantje van Driel jonge dogter geboren en woonagtig alhier om na de
gewone drie proclematien ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken staat bevestigt te worden.
Wadenoyen dato als boven. Egon van Haaften, Sicretaris van de heuwelijks zaken alhier.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclematien de laasten op den 6 van
Loumaand 1811 door Egon van Haaften Secretaris ten overstaan van Coenraat van
Voorthuisen en Steven van Aalst Commesarissen op den 8 van Loumaand 1811 in den
heuwelijke staad bevestigt geworden. E.G. van Haaften, Sicret. van de heuwelijks zaken alhier.
Op den 21 van Wintermaand 1810 zijn door E.G. van Haaften Sicretaris ten overstaan van
Coenraad van Voorthuisen en Steven van Aalts Commesarrissen van de heuwelijks zaken
alhier in wettige ondertrouw opgenomen Peter van Maameren weduwenaar van Jenneke Tibo
gebore en woonachtig te Capel Avezaat met Hendereijntje van Os jonge dogter geboren en
woonachtig alhier om naar dat de drie huiwelijks proclematie onverhindert zijn gegaan in den
heuwelijke staad bevestigt te worden. Wadenoyen den dato als boven. Egon van Haaften,
Sicretaris.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclematien de laaste op den 24ste
van de Sprokkelmaand 1811 door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van Jan van
Wijk en Dirk van Beusighem Commesarissen van de heuwelijks zaken alhier te Wadenoyen
zijn op den 2 van Lentemaand 1811 in den heuwelijke staad bevestigt geworden. Egon van
Haaften, Sicr. van de heuwelijks zaken alhier.
Op den 8 van de Sprokkelmaand 1811 zijn door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van
Jan van Wijk en Dirk van Beusighem Commesarrissen van de heuwelijks zaken alhier in
wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Kerkhof jonkman geboren en woonagtig alhier te
Wadenoyen met Hendrieka van Asch jonge dogter geboren te Geldermalsen en woonachtig
alhier om na drie heuwelijks proclematie ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken staat
bevestigt te worden. Wadenoyen dato als boven. E.G. van Haaften, Sicretaris van heuwelijks
zaken alhier.
Deze nevenstaande personen zijn na de drie voorafgaande proclematie de laaste op den 3 van
lentemaart 1811 door Egon van Haaften Sicretaris ten overstaan van Otto Segerse Spaan en
Otto van Malsen Commesarissen van de heuwelijks zaken alhier te Wadenoyen op den 3 van
Lentemaand 1811 in den heuwelijke staad bevestigt geworden. Egon van Haaften, Sicr. van de
heuwelijks zaken alhier.
Op den 16 van Sprokkelmaand 1811 zijn door E.G. van Haaften Sicretaris ten overstaan van
Ot Segerse Spaan en Otto van Malsen Commesarrissen van de heuwelijks zaken alhier in
wettige ondertrouw opgenomen Aart van Mourik jonkman geboren te Trigt en woonachtig
alhier met Jantje van Lit jonge dogter gebore en woonachtig alhier te Wadenoyen om na de
drie heuwelijks proclematie ongehindert zijn gegaan in den heuwelijken staad te kunnen
bevestigt te worden. Wadenoyen dato als boven. E.G. van Haaften, Sicretaris van de
heuwelijks zaken alhier.
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