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Het gebied van de gemeente Borne wordt gevormd 
 

door dat van het voormalig Richterambt Borne 
 

Afwijkende maandnamen zijn: 
 
januari  louwmaand  
februari  sprokkelmaand  
maart  lentemaand  
april  grasmaand  
mei  bloeimaand  
juni  zomermaand  
juli  hooimaand  
augustus  oogstmaand  
september  herfstmaand  
oktober  wijnmaand  
november  slachtmaand  
december  wintermaand 
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1806 Januarij 7 geeft Abraham Webbink in Zenderen aan 
   zijn dood ter wereld gekoomen ongedoopt kind. 
 
 Januarij 11 geeft Beerend Reeschot van het Reeschot boer- 
   schap Zaasveld Gerigte  Oldenzaal aan, dat over- 
   leden is de wedewe Maria Reeschot, oud 82 jaar 
   nalatende 3 kinderen uit een huwelijk. 
  

Januarij 24 geeft Egbert ten Caten uit Borne aan dat over- 
  leden is zijne tweede vrouw Geertruid  Eskes oud 35 jaar nala- 
  tende 4 kinderen aangetrouwd in het eerste huwelijk. 
 
Januarij 29 geeft Gerrit Schoemaker uit Zenderen aan dat 

   overleden is Geertrui Tenniglo oud 80 jaar nala- 
   tende een schoondogter. 
  

Febr 3  geeft Albert Lucas in Borne aan dat in de 
  arke binnen Borne overleden is Geertrui Klomp 
  oud 82 jaar, nalatende 2 kinderen uit een huwelijk. 
 
Febr 6  geeft Jannes Slot in Borne aan dat ten zijne 
  huize overleden is Jannes Slot oud 24 uur. 

. 
 Febr 17  geeft Maria Grimberg uit Zenderen aan dat 
   ten hare huize in Zenderen overleden is Lucas 
   Grimberg oud 55 jaren, nalatende 4 kinderen 
   uit een huwelijk. 
  
 Febr 17  geeft Hendrik Olthof in Zenderen aan dat  
   ten zijne huize overleden is Hendrina Olthof 
   oud 79 jaren nalatende 2 kinderen uit een 
   huwelijk. 
 
 Maart 7  geeft Mannes Engberink uit Hertme aan dat 
   ten zijne huize overleden is Janna Engberink 
   oud vijf weeken. 
 
 Maart 9  geeft Gerhardus Berghuis in Borne aan dat  
   ten zijne huize overleden is Janna Maria Berg- 
   huis oud 3 weeken. 
 
 Maart 11 geeft Hendrik Holthuis in Borne aan dat  
   ten zijne huize overleden is Gradus Holthuis 
   oud 24 uuren. 
 
 Maart 11 geeft Toone Dood van het Bornerbroek aan dat 
   ten zijne huize overleden is Lukas Pellen oud 
   86 jaar nalatende 2 kinderen uit een huwelijk. 
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Maart 19 geeft d’ wedwe Jannes Klok aan dat ten 
   hare huize binnen Borne overleden is d’ wed- 
   we Steffen ten Heuvel oud 75 Jaar zonder kinder 
   na te laten. 
 
 Maart 28 geeft Diena Kwekkeboom aan dat ten haare 
   huize binnen Borne overleden is Derk Kwek- 
   keboom oud ongeveer 50 jaar nalatende 2 
   kinderen uit een huwelijk. 
 
 April  8  geeft Gerrit Elhorst uit Zenderen aan dat ten 
   zijne huize overleden is Geertrui Elhorst oud 

5/4 jaar. 
  
 April 15  geeft Fenne Akkerhuis uit Borne aan dat 
   ten hare huize overleden is Laurens Akker- 
   huis oud ongeveer 14½jaar. 
 
 April 21  geeft Jannes Lammers van het Tusveld aan 
   dat ten zijne huize overleden is Hendrina 
   Lammers oud ongeveer 5/4 jaar.  
 
 April 21  geeft Everwijn Werminck in Borne aan dat 
   ten zijne huize overleden is Gerrit Werminck 
   oud in zijn 84 jaar nalatende een kind uit 
   een huwelijk. 
  

April 30  geeft Bernardus Olde Wierik van het Borner- 
  broek aan dat ten zijne huize overleden is 
  Hendrik Olde Wierick oud 70 jaar nalatende 
  vrouw en 3 kinderen. 
 
April 30  geeft J.H. Klein Elhorst aan dat ten zijne 
  huize overleden is in Zenderen zijne huis- 
  vrouwe Geertrui Elhorst oud ongeveer 45 jaar 
  nalatende 4 kinderen uit een huwelijk. 
 
Mey 16  geeft M. Engberink uit Hartme aan dat  
  ten zijne huize overleden is Maria Egberink 
  oud ongeveer 13 jaren. 
 
Mey 20  geeft A. van der Vaalt in Zenderen aan dat 
  ten zijne huize overleden is Engele Vaalt 
  oud ongeveer 1¼ jaar. 
 
Mey 27  geeft Jan ten Caten en Teunis Bussema- 
  ker in Borne aan dat in Borne overleden 
  is Fenneken ten Caten wedw Hendrik Huls- 
  hof oud 86 jaren en tien maanden zonder 
  kinder na te laten. 
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Junij 3  geeft J.W. Lette in Zenderen aan dat 
  ten zijne huize overleden is Jan Lette wede- 
  wenaar oud 64 jaar nalatende 2 kinde- 
  ren uit een huwelijk. 
 
Junij 4  geeft Gerrit Dashorst uit Zenderen 
  aan dat ten zijne huize overleden is 
  Hermanus Dashorst oud 8 dagen. 
 
Junij 6  geeft Hendrik Wiegerink te Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is Adam 
  Wiegerink oud ongeveer een jaar. 
 
Junij 7  geeft Mannes Egberink uit Hertme aan 
  dat ten zijne huize overleeden is Mine 
  Egberink oud ongeveer 4 jaaren. 
 
Junij 9  geeft Steffen Bekkingveldt aan dat op 
  het huis Bertelink in Hertme overleden 
  is mejuf. Christina Elisabeth Hommels 
  oud 75 jaren. 
 
Junij 17  geeft Andries Overbeek aan dat ten zijne 
  huize in Borne overleden is zijn dogter 
  Gesiena Overbeek oud 12 jaar. 
 
Junij 30  geeft  S. Craienveld in Borne aan dat over- 
  leden is zijn zoon Hendricus oud 22 jaar. 
 
Dato  geeft Mannes Kusters in Borne aan dat  
  overleden is zijn vader Willem Kusters 
  oud 70 jaar nalatende 3 kinderen uit een 
  huwelijk. 
 
Julij 5  geeft Engbert Bekkingveld in Zenderen 
  aan dat ten zijne huize overleden is Be- 
  rendina Bekkingveld oud 12 dagen. 
 
Julij 7  geeft Jan Hendr 1 Maatkamp van het Bor- 
  nerbroek aan dat overleden is zijn moeder 
  Hendriene Maatkamp oud 87 jaar nala- 
  tende 5 kinderen uit twee huwelijken. 
 
Julij 22   geeft Jan Veldboer uit Zenderen aan dat  
  ten zijne huize overleden is zijn halfzus- 
  ter Janna Veldboer oud 40 jaar onge- 
  huwd. 

                                                             
1 Hendrik 
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Julij 25  geeft Wolter Camerlingk in Borne aan 
  tat ten zijne huize overleden is zijn 
  halfbroeder Jannes Camerlingk oud onge- 
  veer 48 jaar ongehuwd. 
 
Aug. 14  geeft Catharina Peese in Zenderen aan 
  dat ten huize de schoolmeester in Zende- 
  ren overleden is haar zoon Hendrik oud 
  ongeveer 9 weeken. 
 
Aug. 16  geeft Antoni Eenhuis in Zenderen aan 
  dat in Niekerken in het Munsterland over- 
  leden is Anna Helmich oud 67 jaar on- 
  gehuwd nalatende nigten en neeven dog 
  heeft haar domicilum bij hun aan huis 
  gehat. 
 
Aug. 22  geeft Gradus Knuif in Borne aan dat 
  ten zijne huize overleden is zijn dogter 
  Gesiena oud zeven uur. 
 
Aug. 23  geeft Waander Wissink in Zenderen aan 
  dat ten zijne huize overleden is Catha- 
  rina Vos wedw van Christiaan van 
  Vilsteren oud 65 jaar zonder kinderen na 
  te laten. 
 
Aug. 30  geeft A.H. Schoemaker in Borne aan dat 
  ten zijne huize overleden is zijn dogter Jo- 
  hanna Maria oud 6 dagen. 
 
Septb. 1  geeft H. Nieuwenhuis Fz. in Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is den wedewe- 
  naar Hendricus Mensinck oud ongeveer 
  70 jaar dog onbewust of hij kinder nalaat. 
 
Septb. 6  geeft Gerrit Olde Wierik van het Borner- 
  broek aan dat overleden is zijn vrouw 
  Janna Olde Wierik oud 27 jaar nalaten- 
  de 3 kinderen. 
 
Septb. 16 geeft Hendrik Kamp van het Bornerbroek 
  aan dat ten zijne huize overleden is Ger- 
  rit Kamp oud ongeveer 70 jaar nalatende 
  6 kinderen uit een huwelijk. 
 



(c) 2012 Conny van de Vijver 5 

P005 
 
Septb. 20 geeft  Hendrik ten Caten uit Zenderen aan 
  Dat ten zijne huize overleden is den 
  Wedewenaar Jan Craienveld oud ongeveer 
  60 jaar zonder kinderen na te laten. 
 
Septb. 20 geeft Levi Isak te Borne aan dat ten 
  zijne huize overleden is Hartog Beerend 
  oud  81 jaar nalatende vrouw en 3 kinderen 
  uit een huwelijk.  
 
Septb. 24 geeft Egbert Eekmors in Zenderen aan 
  dat ten huize van Jannes Nijhof de Slutter 
  overleden is Janna Eekmors huisvrouwe 
  van Jannes Nijhof voornoemd oud 32 jaar 
  nalatende een kind. 
 
Octob. 3 geeft Jan Pol Jz. In Borne aan dat ten zij- 
  nen huize overleden is Jan Pol oud 66 ja- 
  ren nalatende 4 kinderen. 
 
Octob. 7 geeft Berent Hemmelder in Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is Aleida 
  Hemmelder oud 63 jaren ongehuwd. 
 
Octob. 17 geeft Jan ter Haar in Zenderen aan dat 
  ten zijne huize overleden is Gerrit ter Haar 
  oud 30 jaaren nalatende een kind. 
 
Octob. 17 geeft Jans Wolthuis op Bornseveld boer- 
  schap Zenderen aan dat ten zijne huize 
  overleden is Willemina Wolhuis oud 
  6 jaaren. 
 
Octob. 22 geeft G.J. Brok van het Bornerbroek 
  aan dat ten zijne huize overleden is 
  Berendina Brok oud 2 jaren. 
 
Novb. 1  geeft Berend ter Haar te Borne aan 
  dat ten zijne huize overleeden is zijn 
  vrouw Janna Wilmes oud 71 jaaren na- 
  latende twee kinderen uit een huwelijk. 
 
Novb. 9  geeft Arnoldus Kolvoord op het Borner- 
  broek  aan dat ten zijne huize gebooren 
  zijn twee kinderen, dood ter wereld. 
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Novb. 10 geeft Bertes Kolner uit Hertme aan2 
  dat ten zijne huize overleden is zijn 
  vrouw (Susanna Demmers) oud 51-tig jaaren nalatende twee  
  kinderen uit een huwelijk. 
 
Novb. 15 geeft Janna Koeninck uit Borne aan 
  dat ten hare huize overleden is Jan 
  nes Koeninck oud ongeveer 60 jaar zon- 
  der kinder na te laten. 
 
Novb. 17 geeft Jan Aa uit Zenderen aan dat 
  ten zijne huize overleden is zijn kind 
  zijnde in de geboorte gestorven. 
 
Novb. 17 geeft Gerrit Stork uit Zenderen aan 
  dat ten zijne huize overleden is zijn kind 
  zijnde in de geboorte gestorven. 
 
Novb. 26 geeft Wolter Doeschot uit Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is Ger- 
  rit Doeschot oud ongeveer 71 jaar 
  nalatende een kind uit een huwe- 
  lijk. 
 
Decb. 7  geeft Jan Hendrik Santen in Borne 
  aan dat ten zijne huize overleden is 
  zijn dogter Hermina Santen oud 1 ½ 
  jaar. 
 
Decb. 7  geeft Hendrik ten Caten uit Zenderen  
  aan dat ten zijne huize overleden 
  is zijn vader Jannes ten Caten oud 
  ongeveer 70 jaren nalatende 2 kinde- 
  ren uit een huwelijk. 
 
Decb. 22 geeft Andries Overbeek uit Borne aan 
  dat op gistermiddag ten zijne hui- 
  ze overleden is zijn dogter Catha- 
  rina oud 2 jaren. 
 
Decb. 22 geeft Fredrik ten Buuren aan dat op hee- 
  den ten zijne huize overleden is zijn vrouw 
  Maria Dieters oud ongeveer 40 jaren nalaten- 
  de 2 kinderen uit een huwelijk.  
 

                                                             
2
 Op deze bladzijde was net het laatste woord in een regel steeds niet te lezen. Gelukkig stond het laatste 

stukje op de volgende pagina. 
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Decb. 28 geeft Diena Queckeboom in Borne 
  aan dat ten haare huize overleeden is  
  haare dogter Maria oud 3½ jaar. 
 
Decb. 29 geeft Jenneken Jeurissen in Borne aan 
  dat ten hare huize overleden is Adri- 
  anus Wasser oud 81 jaar nalatende 
  twee kinderen uit een huwelijk. 
 
1807 
 
Januarij 3 geeft G.J. Brinkhuis uit Hertme 
  aan dat ten zijne huize overleden is 
  zijn zoon Bertus oud een jaar. 
 
Januarij 3 geeft Jan Lamberts op’t Tusveld 
  boerschap Bornerbroek aan dat 
  ten zijne huize overleden is zijn 
  moeder Janna Lamberts oud onge- 
  veer 65 jaar nalatende twee kinde- 
  ren uit een huwelijk. 
 
Jan. 7  geeft Antonie 
  Engberts uit Zenderen 
  aan dat overleden 
  is zijn zoon Lamber- 
  tus oud 8 weeken. 
 
Januarij 10 geeft Jannes Holtkamp uit Zenderen 
  aan dat ten huize  van Bernardus Kui- 
  per in Zenderen overleden is zijn vrouw 
  Janna Kuiper oud ongeveer 38 jaa- 
  ren zonder kinderen na te laten. 
 
Januarij 13 geeft Anna Derkman van Oldenzaal 
  aan dat ten huize van A. Eenhuis in 
  Zenderen overleden is haare Eheman 
  Jan Eenhuis oud 25 jaar gewoond heb- 
  bende te Oldenzaal, zonder kinderen  
  na te laten. 
 
Januarij 15 geeft Jan Paskamp in Zenderen aan 
  dat ten zijne huize aan Pasthuis over- 
  leden is Aele Kopperse oud ongeveer 
  zeventig jaar ongehuwd. 
 
Januarij 16 geeft Waander Wissink in Zenderen per 
  order Janna Wissink aan dat overleeden is 
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is haar dogter Janna Maria Wis- 
  sink oud ongebeer 29 jaar ongehuwd. 
   
Januarij 16 geeft Janna Luishuis in Zenderen 
  aan dat overleden is haar man Hendr 
  Luishuis oud 50 jaar nalatende vier 
  Kinderen uit een huwelijk. 
 
Januarij 20 geeft Arend Jan Scholtens uit Zen- 
  deren aan dat ten zijne huize over- 
  leden is Hermanus zijn zoon oud 
  14 dagen. 
 
Januarij 24 geeft Geertrui Esscher uit Zenderen 
  aan dat op Esscherink overleden is 
  haar dogter Maria oud 5 weeken. 
 
Januarij 24 geeft de wedw Pauls uit Zenderen 
  aan dat ten hare huize overleden 
  is Hendricus Pauls oud 2¼ jaar.  
 
Januarij 29 geeft Gradus Grimberg als vader 
  aan dat ten zijne huize overleden 
  is zijn zoon Jannes oud 2½ jaar. 
 
Februarij 2 geeft Janna Sugtun aan dat te Bor- 
  ne overleden is haare man Bertes 
  Welbergen oud 39 jaar nalatende 
  vier kinderen uit een huwelijk. 
 
Febr. 7  geeft Jan Slot van het Bornerbroek 
  aan dat overleden is zijn vader 
  Jannes Slot oud ongeveer 100 en 
  een half jaar nalatende 4 kinderen 
  En 10 kindskinderen. 
 
Febr. 16  geeft Ant. Olde Bolscher op het Borner- 

   broek aan dat ten zijne huize overle- 
   den is Gerrit Stobbenhorst oud ongeveer 
   70 jaar ongehuwd. 
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Febr. 19 geeft Geertrui Oude Wierik van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Bernardus 
  Oude Wierik oud een en veertig jaar na- 
  latende twee kinderen uit een huwelijk. 
 
Febr. 21 geeft Jan ter Haar uit Borne aan dat 
  ten zijne huize overleeden is zijn moe- 
  der Aeltje Webben oud 56 jaar nala- 
  tende 2 kinderen uit een huwelijk. 
 
Febr. 28 geeft Lambert ter Weer uit Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is zijn 
  broeder Bertus ter Weer oud 63 jaren 
  ongehuwd. 
 
Maart 2 geeft de wedewe Ooinck in Zenderen 
  aan dat ter haere huize overleden 
  is Maria Janna Oinck oud 19 jaaren. 
 
Maart 9 geeft Hk 3 Meusebeldt uit Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is een 
  kind oud 26 uur. 
 
April 1  geeft Steven Pol van het Tusveld op 
  Bornerbroek aan dat ten zijne huize 
  overleden is zijn swagerse Jenne Pol 
  oud ongeveer 60 jaar ongehuwd. 
 
April 1  geeft J.H. Santen in Borne aan 
  dat (doorhaling) 
  overleden is Jannes Ensink oud 
  (doorhaling) ongeveer 
  81 jaar nalatende 5 kinderen uit 
  een huwelijk. 
 
April 12  geeft Hermanus Slag woonende in de Kame..4  
  in Zenderen aan dat overleden is zijn 
  moeder Susanna wedw Lammert Slag 
  oud ongeveer 81 jaar nalatende 5 kinde- 
  ren uit een huwelijk.  
 
April 18  geeft G.J. Brok Bolscher woonder5 van het Bor- 
  nerbroek aan dat ten zijne huize overleden  
  is Jannes Brok oud ongeveer 100 jaar nala- 
  tende een kind. 

                                                             
3 Hendrik 

4
 Hij staat in www.xanten.org vermeld als Hermannus Slag, getrouwd met Aleidis Seggers. Ik heb helaas geen 

boerderijen, wijknamen of boerschappen gevonden die beginnen met Kame… 

5
 inwoner 
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Mey 1  geeft G. Grimberg uit Borne aan dat 
  overleden is zijn dogter Diena oud 1¾ jaar. 
 
Mey 2  geeft Lambertus Kock uit Zenderen 
  aan dat overleden is zijn moei Ge- 
  siena oud 70 jaar ongehuwd. 
 
Mey 4  geeft Gradus Knuif aan dat in 
  de voorleden nagt zijn vrouw ver- 
  lost is van een dood kind. 
 
Mey 13  geeft Jannes Hofste uit Borne aan 
  dat ten zijne huize overleden is 
  Aele Kamphuis oud ongeveer 56 jaar. 
 
Mey 14  geeft Jannes Workeler van het Borner- 
  broek aan dat overleden is zijn woon- 
  der Roelof Nijhuis oud ongeveer 40 
  jaaren wedewenaar zonder kinderen 
  na te laten. 
 
Mey 20  geeft de vrouw van Stroonboer uit 
  Hertme aan dat overleden is haar  
  zoon Bernardus oud een jaar. 
 
Mey 25  geeft Janna Koperaele uit Zende- 
  ren aan dat overleden is haar man 
  Jannes Olde Joostink oud 40 jaar na- 

   latende 3 kinderen uit een huwelijk. 
 
 Mey 26  geeft Jannes Nijhuis van ’t Borner- 
   broek aan dat overleden is zijn 
   zoon Gerrit Jan oud 5/4 jaar. 
 
 Mey 28  geeft Jan Pigge uit Hertme aan 
   dat overleden is zijn zoon Jan 
   Hendrik oud een maand. 
 
 Mey 31  geeft Jan Groothuis uit Hertme op 
   zegel van 6 st aan dat overleden is… 
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   zijn schoonvader Beerend Groot- 
   huis oud ongeveer 80 jaar nalaten- 
   de 5 kinderen uit een huwelijk. 
  
 Junij 4  geeft Jannes Zelker uit Zenderen 
   aan dat overleden is zijn zoon 
   Bertus oud ongeveer 19 jaar. 
 
 Junij 5  geeft Gerrit Dashorst uit Zenderen 
   aan dat overleden is Maria Das- 
   horst oud 8 dagen. 
 
 Junij 16  geeft Jannes Klumpers uit Borne 
   Aan dat overleden is zijn zoon Stoffert 
   Klumpers oud 21 jaren ongehuwd. 
 
 Junij 27  geeft Hermanus Kemna uit Bor- 
   ne aan dat overleden is zijn stief- 
   zoon Johannes Hemmink oud 10 jaar. 
 
 Julij 8  geeft Jan Hulshof uit Borne aan 
   dat overleden is zijn dogter Mina 
   oud 3¾ jaar. 
 
 Julij 17  geeft Jan Hemmelder uit Borne 
   aan dat te Vreeden op den 14 deezer 
   overleden is zijn zoon Frans oud 
   19 jaar ongehuwd. 
 
 Julij 29  geeft Janna ter Haar uit Zenderen 
   aan dat overleden is haar man 
   Zwier ter Boo oud 39 jaar. 
 
 Aug. 4  geeft G. Pauls uit Zenderen aan dat 
   overleden is zijn dogter Janna oud 1½ .6 
   jaar. 
 
 Aug. 8  geeft J.W.C. Nadorp op zegel van 6 st. 
   aan dat overleden is haar man Jan7 
   Pol Jz. oud ruim 31 jaren nalaten- 
   de een kind. 

                                                             
6 Gegevens van Familysearch: Borne, index 1806 – 1811: 1½.  
7 De transcriptie van Familysearch luidt; Jan Pol Jz en J.W.B. Natorp.  
Ik ben het met de transcriptie van die laatste voorletter en naam Natorp niet eens.  
De trouwinschrijving is: Nadorp, Wilhelmina Caroline 1805 br. v. J. Pol 
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 Aug. 19  geeft Gerrit Elshorst uit Zenderen 
   aan dat overleden is Jannes Elshorst 
   oud ongeveer 56 jaar ongehuwd. 
 
 Aug. 31  geeft Mannes Egberink uit Hertme 
   aan dat overleden is zijn dogter Ma- 
   ria oud 6 dagen. 
 
 Septb. 20 geeft Grades Grimberg uit Borne 
   aan dat overleden is zijn zoon 
   Jannes oud 6 weeken. 
 
 Septb. 29 geeft Hendricus Olthof aan dat 

    overleden is zijn schoonzoon Gra- 
    dus Grimberg oud ongeveer 38 ja- 
    ren nalatende 2 kinderen uit een 
    huwelijk. 
 
  Octob. 11 geeft Adam Bussemaker uit 

   Borne aan dat overleden is zijn 
   Zoon Berend oud 6 uur. 
 
 Octob. 10 geeft Gerhardus Olthof in Borne  
   aan dat overleden is Leida Olthof 
   oud zes weken. 
 
 Octob. 12 geeft Adam Bussemaker uit Bor- 
   ne aan dat overleden is zijn zoon 
   Steven Bussemaker oud 24 uur. 
 
 Octob. 19 geeft Steffen Wensink uit Zenderen 
   aan dat zijn vrouw verlost is van 
   een dood kind. 
 
 Octob. 22 geeft Hendricus Hondebrink van 
   het Bornerbroek aan dat overleden 
   is Janna Hondebrink, ten huize  
   haar man Hendrik Hondebrink oud 
   80 jaar nalatende 6 kinderen uit een  
   huwelijk. 
 



(c) 2012 Conny van de Vijver 13 

P013 
 
 Octob. 22 geeft Jannes Engberts uit Zende- 
   ren aan dat ten zijne huize (doorhaling) 
   Oude Leeferink overleeden is zijn 
   dogter Fenne Engberts oud 27 
   jaar ongehuwd. 
 
 Octob. 29 geeft Matheus Hoesman uit Zende- 
   ren aan dat ten zijne huize over- 
   leden is zijn zoon Jannes oud  
   3 dagen. 
 
 Novb. 13 geeft Geertrui Mulder uit Borne 
   aan dat overleden is haar man 
   Gradus Mulder oud 53 jaar na- 
   latende 3 kinderen uit een huwe- 
   lijk. 
 
 Novb. 13 geeft Hendrica Fokkink uit Bor- 
   ne aan dat ten hare huize over- 
   leden is haar kleinzoon Gerrit 
   Nijhof oud 17 dagen. 
 
 Novb. 16 geeft Egbert ten Caten uit Borne 
   aan dat ten zijne huize overleden 
   is van Gerrit Leuverink Aeltje zijn 
   dogter oud 25 jaar ongehuwd. 
 
 Novb. 28 geeft Gerrit Jan Beerthuis uit Zen- 
   deren aan dat overleden is zijn 
   vader Jan Beerthuis oud ongeveer 
   55 jaar nalatende 3 kinderen 
   uit een huwelijk. 
 
 Decb. 9  geeft Gerrit Paaschen uit Zende- 
   ren aan dat overleden is Geese Paas- 
   chen oud 82 jaar nalatende 1 kind. 
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Decb. 14 geeft Janna Weevers van het Bor- 

   nerbroek aan dat overleden is 
   Jannes Weevers oud 1 jaar ten 
   huize van Jan Timmerman op 
   het Bornerbroek. 
 
 Decb. 17 geeft Jan Elsbroek uit Zenderen van de 
   Weele aan dat aldaar aan huis overle- 
   den is Jan de Wilde oud ongeveer 60 jaar 
   ongehuwd. 
 
 Decb. 18 geeft Harmen ter Steege van het Borner- 
   veld aan dat overleden is zijn vrouw Alei 
   da Veltink oud 67 jaar ongeveer nalaten- 
   de 2 kinderen uit een huwelijk. 
 
 Decb. 29 geeft Gerrit Kamp van het Bornerbroek aan 

dat overleden is zijn dogter Geertrui oud 
ongeveer 3 jaren. 

 
 1808 
  
 Januarij 6 geeft Gerrit Kuiper uit Zenderen aan 
   dat ten zijne huize overleden is zijn moe- 
   der de Dwedw Jenne Kuipers oud 74 jaar  na- 
   latende 3 kinderen uit een huwelijk. 
 
 Januarij 6 geeft Hendrik Weghorst uit Hertme aan 
   dat ten zijne huize overleden is zijn dog- 
   ter Johanna Maria oud ongeveer 3 dagen. 
 
 Januarij 17 geeft David Benjamin uit Zenderen aan dat 
   op heeden ten zijne huize overleden is zijn vr[ouw] 
   Berendina Nathan oud 38 jaar nalatende zes 
   kinderen uit een huwelijk. 
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  Januarij 19 geeft Hermanus Kemna uit Borne aan dat 
    op heeden overleden is zijn zoon Daniel oud 
    ongeveer 2½ jaar. 
 
  Januarij 20 geeft Jannes Hofste uit Borne aan dat op 
    den 18 deezer ten zijne huize overleden is Johanna 
    Maria Hemmelder oud ongeveer 61 jaar 
    ongehuwd geweest. 
 
      †8 
  Januarij 25 geeft de armbezorgers der Roomsche armen 
    aan dat binnen Borne overleden is de wedw 

    Misdorp oud ongeveer 89 jaar zonder 
    kinder na te laten. 
      † 
  Januarij 28 geeft B. Hemmelder Junior uit Borne aan 
    dat overleden is zijn vrouwe Euphemia Maria 
    Zijhof oud 48 jaar nalatende 8 kinderen uit 
    een huwelijk. 
      † 
    Ander handschrift: 
  Feb. 6  Geeft Jans Paskamp uit Zenderen 
    aan dat overleden is zijn kind Janna 
    Maria Paskamp oud 22tig weeken. 
     
    Ander handschrift: 
  Feb. 7  Geeft Gerrit Wissink uit Borne aan 
    dat overleden is Aaltjen Laarhuis oud 
    71 jaaren geen kinderen nalatende. 
      † 
 
  Maart 3  geeft Matheus Hoesman uit Zenderen aan 
    dat overleden is Hendrik Hoesman oud 
    ongeveer 64 jaar nalatende 2 kinderen uit 
    een huwelijk. 
      †   
  Maart 8  geeft Gerrit Peese uit Zenderen aan armen- 
    huis aan dat overleden is zijn broeder 
    H.J. Peese oud 25 jaar niet gehuwd. 
      † 
     

                                                             
8
 Ik weet niet of die kruisjes iets te betekenen hebben. Voor de volledigheid heb ik ze ook in de transcriptie 

gezet. 
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  den 17 Maart geeft Jannes Koppelweevers van het 
    Bornerbroek aan dat overleden is Ber- 
    nardus Oude Husseler oud 50 jaar na- 
    latende twee kinderen uit een huwelijk. 
   
  den 23 Maart geeft Gerrit Koekenberg uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn moeder Anna Koeken- 
    berg oud 68 jaar nalatende 4 kinderen uit 
    een huwelijk. 
 
  den 24 Maart geeft Hendrik Olde Schothorst van het Bor- 
    nerbroek aan dat overleden is zijne huis- 
    vrouwe Janna Olde Schothorst oud onge- 
    veer 50 jaar nalatende 4 kinderen uit een 
    huwelijk. 
      † 
  den 1 april geeft Gerrit Mulder uit Borne aan dat 
    overleden is zijn zoon 1 (doorhaling) weeken oud met 
    naame Gradus. 
 
  den 2 april geeft Bertus Rotgerink uit Hertme aan dat 
    aan Hekkers huis overleden is Janna Strie- 
    kers oud ongeveer 40 jaar ongehuwd. 
      † 
  den 5 april geeft Bertus Kolner uit Hertme aan dat ten 
    zijne huize overleden is zijn zoon Steffen 
    oud ongeveer 18 weeken. 
 
  den 6 april geeft Mannes Spieker van het Tusveld aan dat 
    overleden is zijn schoonmoeder Geertrui Spie- 
    kers oud ongeveer 80 jaar nalatende 2 kinderen 
    uit een huwelijk. 
      † 
  den 12 april geeft Herm Peper van het Bornerbroek aan 
    dat overleden is Egbert Kebbelink9 oud onge- 
    veer 80 jaar nalatende 6 kinderen uit een 
    huwelijk. 
      † 
  den 21 april geeft Magrita ten Dam huisvrouw van Ger- 
    rit Mulder uit Borne aan dat overleden is 
    Lambertus haar zoon oud ongeveer 14 weeken. 
      † 
  

                                                             
9 Hebbelink of Hespelink? Familysearch: Kebbelink. (De naam Keppelink kwam voor in Bornerbroek) 
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 den 22 april geeft Hendrik Hilbrink uit Zenderen aan  
   dat overleden is zijn dogter Jenneke oud 
   ongeveer 3 jaren. 
     † 
 den 25 april geeft Hendrikus Drejerink van het  Bor- 
   nerbroek aan dat ten zijne huize over- 
   leden is zijn huisvrouw Aaltje Dreje- 
   rink oud 23 jaaren geen kind of kinde- 
   ren nalatende. 
 
 den 29 april  geeft Jannes Colmschate uit Borne aan 
   dat ten zijne huize een kind dood ter 
   wereld is gekomen. 
     † 
 den 4 Mey geeft Hendr Wiegerink uit Zenderen aan dat 
   overleden is zijn schoonmoeder Ale Luttikha- 
   te10 oud 70 jaar nalatende een kind uit een 
   huwelijk. 
 
 den 5 Mey geeft Jannes Nijhuis van het Bornerbroek 
   aan dat overleden is Bernardus Dood 
   oud ongeveer 6 weeken. 
 
 den 7 Mey geeft H.J. Groothengel uit Borne aan dat 
   overleden is Gerrit Groothengel oud 24 jaar 
   ongehuwd geweest. 
     † 
 
 den 30 Mey geeft Janna11 Vaalt uit Zenderen aan dat over- 
   leden is Mine Vaalt oud ongeveer 80 jaar na- 
   latende drie kinderen uit een huwelijk. 
 
 den 30 Mey geeft Mannes Kuster uit Borne aan dat over- 
   leden is Jan Ossenbrink oud 77 jaar nala- 
   tende twee kinderen uit twee huwelijken. 
    
   Ander handschrift: 
 den 31 Mei Geeft A. Jan Scholten in Zenderen 
   aan dat overleden is Janna Scholten 
   oud 75 jaar nalatende drie kinders 
   uit een huwelijk. 
     † 
 

                                                             
10 Luttikhuis, komt in Borne voor. Familysearch: Luttikharte. Komt in Borne niet voor 
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  Junij 6  Hendr Olden Schothorst van het Borner- 
    broek geeft aan dat overleden is Jannes 
    zijn zoon oud 20 jaar ongehuwd. 
 
  Junij 12  geeft Jannes Paskamp uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn vrouw Geertrui Pasthuis 
    oud 30 jaar nalatende twee kinderen uit 
    een huwelijk. 
 
  Junij 12  geeft Bernardus Hondeborg uit Zenderen aan dat over- 
    leden is Gerrit Jan Hondeborg oud onge- 
    veer 19 jaar ongehuwd. 
      † 
  Junij 16  geeft Geertrui Beunink uit het Borner- 
    veld aan dat overleden is Hendr Beunink 
    oud 55 jaar nalatende 3 kinderen uit 
    een huwelijk. 
      † 
  Junij 27  geeft Hendricus Olde Bolscher van het Borner- 
    broek aan dat overleden is Siene Olde Bolscher 
    oud 60 jaar 1 kind eens gehuwd geweest. 
      † 
  Julij 1  geeft Jans Mulder als almoesenier aan 
    dat overleden is Mans Japing oud ongeveer 
    60 jaar gehuwd geweest geen kinderen nalaten- 
    de. 
      † 
  Julij 23  geeft Gerrit Olthof uit Borne aan dat over- 
    leden zijne huisvrouwe Maria Oost oud 
    ongeveer 80 jaar nalatende 2 kinderen uit 
    twee huwelijken. 
 
  5 aug.  geeft Janna Olthof uit Zenderen aan dat 
    overleden is Bernardus Ensink oud 12 jaar. 
 
  7 aug.  geeft Jannes Striekers uit Zenderen aan dat 
    overleden is Anneke Kerkveld wedw Frans Gebbert 
    oud circa 50 jaar nalatende twee kinderen 
    uit een huwelijk 
      † 
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Junij 19  geeft G.J. Herbrink uit Borne aan dat over- 
  leden is zijn moeder Berendina Deeterink oud circa 50 jaar 
  nalatende 4 kinderen uit twee huwelijken.   
 
Aug. 22  geeft Hendrik van de Riet aan het Wolt- 
  huis in Zenderen aan dat overleden is 
  Hendrik Boom oud ongeveer 73 jaar 
  nalatende geen kinderen dog is 
  gehuwd geweest. 
    †† 
6 Sept.  geeft Berend Prinsen uit Borne aan dat 
  overleden is Berendina Egberink zijne vrouw 
  oud 58 jaar nalatende 3 kinderen uit een 
  huwelijk. 
    † 
28 Sept.  geeft Jannes Koppelweever van het Bor- 
  nerbroek aan dat overleden is Jan ter 
  Horst van het Bornerbroek oud 50 jaar 
  nalatende 6 kinderen uit een huwelijk 
        + senden octob. 
   

Vanaf hier een ander, wat moeilijk leesbaar, handschrift: 
10 Oct.  Geeft Jans Slot in Borne aan 
  dat ten zijnen huise overleden 
  is Jan Slot oud een jaar en twee maan- 
  den.  10 ingesloten versonden 
 
12  Jans Sijgen op het  Bornerbroek geeft 
  aan dat ten zijnen Huise overleden is 
  Dina Sijgen oud 3/4 jaars. 
   Den 17 versonden 
   Versonden tot den 24 ingesl. 
 
25  geeft Bertus Scholten te Borne aan dat ten 
  zijnen huise overleden is Gerrit 
  Scholten oud 78 jaar nalatende 5 
  kinders uit twee huuwelijken 
 
26  geeft Maria Alminkhof in Zenderen aan 
  dat ten haaren huise overleden Jans 
  Alminkhof gehuuwd geweest geen kinderen 
  nalatende oud 70tig jaaren. 
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30  geeft Bronius aan dat ten huise 
  van Anna Japerink overleden is 
  Bertus Telgenhof te Borne oud 
  36 jaar nalatende een kind 
   Tot den 7 Nov. versonden. 
 
13 Nov.  Geeft Salomon Israel dat te Zenderen ten zijnen 
  huisse overleden is Israel Salomon 
  oud 7 weeken 
   Versonden tot den 14 Nov. 
 
16 Nov.  geeft Jan ter Haar uit Zenderen 
  aan dat overleden is Janna ter Haar 
  wede Zwier ten Boo oud 60tig jaaren 
  gehuuwd geweest nalatende 2 kinders. 
 
20 Nov.  geeft Elisabet Olthof uit Borne aan 
  dat ten haare huisse overleden is 
  Maria Olthof oud 5 weeken. 
   Tot den 21 versonden. 
 
22 -------  November geeft Gerrit Oude Wierik 
  van het Bornerbroek aan dat ten 
  huisse van Berts Wierik overleden 
  is Lubbert Graven oud 80 jaar 
  niet gehuuwd geweest. 
 
22 --------- Geeft Willem Bolte uit Zenderen 
  aan dat ten zijnen huise over- 
  leden is Aaltje Bolte oud ongeveer 
  80 jaaren ongehuuwd. 
   
  Gelukkig vanaf hier weer het meer leesbare handschrift: 
 
23 Novb. geeft Jannes ten Hage aan dat in Zende- 
  ren aan den Zeelker overleden is Jannes Zeel- 
  ker oud 58 jaar nalatende 4 kinderen uit een 
  huwelijk. 
 
23 Novb. Geeft Gerrit ter Haar uit Zenderen aan 
  dat overleden is aan het Haarhuis Hendri- 
  ca Haarhuis oud 54 jaar nalatende 2 kinde- 
  ren uit een huwelijk. 
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Novb 24  geeft Jannes Wensink uit Zenderen aan 

    dat overleden is zijn vader Jannes 
    Wensink oud 60 jaar nalatende een 
    wedewe zonder kinderen na te laten 
    is eens gehuwd geweest. 
     Verz. tot 28 Novb 1808 
 
    Ander handschrift: 
  Dec 2  geeft Am Bussemaker12 aan dat 
    ten zijnen huise in Borne overle- 
    den is Steven Bussemaker oud 
    vier weeken. 
 
  Dec 5  geeft Bernardus Bekker uit Borne 
    aan dat overleden is zijn huisvrouw 
    Aleida Neijhuis oud 67 jaaren 
    nalatende twee kinders. 
     Versonden tot den 5 dec. 
 
  Dec 6  geeft Hermen Mulder uit Zen- 
    deren aan dat ten zijnen huise 
    overleden is Hermina Mulder 
    nalatende vier kinderen oud 
    83tig jaaren. 
 
  10 Dec  geeft Jans Lohuis uit Zenderen 
    aan dat ten huise Gesina Lohuis 
    overleden is Jan Lohuis nalatende 
    drie kinderen oud 58 jaaren. 
 
  Dec 11  geeft H. Fokking uit Borne aan dat over- 
    leden is Geesken Nijhof oud 2 dagen. 
 
  Dec. 19  geeft Gesina Schothorst van Bornerbroek 
    aan dat ten haaren huise overleden is 
    Hendricus Schothorst oud 55 jaaren nala- 
    tende 5 kinders. 
     Versonden tot den 19 ingesloten. 

 

                                                             
12 Abram Bussemaker 
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  Vanaf hier weer het vertrouwde handschrift: 
Dec 26  geeft Jan Hendrik Maatkamp van het 
  Bornerbroek aan dat overleden is de 
  wedewe Bernardus Wierik oud 52 jaar 
  ongeveer nalatende twee kinderen uit  
  een huwelijk. 
    † 
 
1809 
Januarij 9 geeft Jannes Koppelwever van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Jannes Hoesseler 
  oud ongeveer 16 jaar ongehuwd. 
    † 
Januarij 16 geeft Gerrit Zonder uit Borne aan dat over- 
  leden is zijn zoon Jannes Zonder 
  oud 34 jaar nalatende 5 kinderen 
  uit een huwelijk. 
 
  Ander handschrift: 
17 Janu.  Geeft Gerrit Kamphuis van het 
  Bornerbroek aan dat ten zijnen huise 
  overleden is Geertruit Kamphuis 
  oud drie dagen. 
 
21 Janu.  Geeft Gerrit Ensink te Borne aan 
  dat ten zijnen huise overleden is 
  Jan Ensink oud drie dagen. 
    † 
  Het vertrouwde handschrift: 
30 Janu.  geeft Gradus Hermsen uit Borne aan 
  dat ten zijne huize overleeden is Ber- 
  nardes Hermsen oud 17 jaar ongehuwd. 
 
2 Febr  geeft Hendrikus Drierink van het Bor- 
  nerbroek aan dat aan het Mulhof over- 
  leden is Geertrui Wierick oud 14 jaar 
  ongehuwd. 
    † 
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Februarij 8 geeft Jan Pol van het Tusveld aan dat 
  op gisteravond overleden is Maria Pol 
  oud ½ uur. 
    † 
Februarij 13 geeft Fredrik ten Buuren uit Zenderen aan 
  dat op gister overleden is zijn zoon Hermanus oud 
  2 maal vier en twintig uuren. 
    † 
  tot 25 febr verz. tot hier supl der doodgraver. 
 
Maart 2  geeft Albert Vaalt uit Zenderen aan dat 
  overleden is aan de Vaalt Egbert Vaalt 
  oud ongeveer 19 jaar ongehuwd. 
 
Maart 4  geeft B. Abbink aan dat overleden is 
  G.J. Elberink13 oud circa 60 jaar nalaten- 
  de 4 kinderen uit een huwelijk. 
   
  Het ‘moeilijke’ handschrift: 
17 Maart geeft Gerrit Sonder uit Borne aan 
  dat ten huise van de weduwe J. Sonder 
  overleden is Hermannes Sonder oud 
  ½ jaar. 
 
27 Maart geeft Hendrik Jan Hesseld uit Zen- 
Lentemaand deren aan dat ten zijnen huise 
  overleden is Janna Hesseld oud 
  53 jaaren nalatende 7 kinders. 
 
27 Lente- geeft den wede van Gerrit Wolthuis 
   maand  in Zenderen dat ten haaren huisse over- 
  leden is Gerrit Jan Wolthuis oud 24 
  jaaren ongehuwd. 
   Versonden den 25 ingesloten † 
 
  Het ‘vertrouwde’ handschrift: 
Grasmaand 3 geeft Hendrika Mensink aan dat overleden 
  is hare man Jannes Zaalman oud 86 jaar 
  nalatende een zoon uit zijn eerste huwe- 
  lijk. 

 
   

                                                             
13

 Elber.ink, tussen de ‘r’ en de ‘ i’ stond een letter geschreven die eruit zag als een ‘t.’ Gaat het hier om een 
doorhaling of een vlek? Staat er Elbertink of Elberink? Familysearch: Elberink 
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  grasmaand 8 geeft Gerrit Dashorst uit Zenderen aan dat 
    aan zijn huis overleden is Bernardus Das- 
    horst oud ongeveer 75 jaar gehuwd geweest 
    zonder kinderen na te laten. 
 
  grasmaand 10 geeft Grades Esscher uit Zenderen aan dat 
    overleden is Alijda Leushuis oud ongeveer 
    40 jaaren nalatende 4 kinderen uit een huwe- 
    lijk. 
 
  grasmaand 11 geeft Gerrit Nieuwenhuis uit Zenderen 
    aan dat Hendrik Nieuwenhuis in 
    Borne is overleden oud 66 jaar nala- 
    tende vier kinderen uit een huwelijk. 
 
  grasmaand 15 geeft Jan Klood van het Bornerbroek aan 
    dat overleden is Dieca Dreierink oud 15 
    jaar ongehuwd. 
      † 
  grasmaand 17 geeft Gerrit Tellegenhof uit Zenderen aan dat 
    overleden is Maria Oude Zelkers oud 82 jaar 
    ongeveer nalatende 4 kinderen uit een huwelijk. 
 
  grasmaand 22 geeft Jannes Olde Velthuis uit Hertme aan 
    dat overleden is Grades Olde Velthuis oud 
    12 jaaren ongeveer. 
      † 
  grasmaand 26 geeft Lucas te Lintelo uit Borne aan dat 
    overleden is Lambert ter Weer oud cir- 
    ca 61 jaar nalatende 3 kinderen uit een 
    huwelijk. 
 
  bloeimaand 1 geeft Jan Pigge uit Hertme aan dat over- 
    leden is zijn vrouw Geertrui Scholten oud 
    33 jaar nalatende 2 kinderen uit een hu- 
    welijk. 
 
  bloeimaand 9 geeft Dieca Kolk uit Hertme aan dat over- 
    leden is haar broeder Steeven Kolk oud 
    ongeveer 3514 jaar nalatende 2 kinderen uit 
    een huwelijk. 
 

                                                             
14 Het is niet helemaal duidelijk of hier 35 of 55 staat. Uit het doopboek blijkt dat er 35 moet staan. 
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bloeimaand 13 geeft Dieca Kolner uit Hertme aan dat over- 
  leden is haar vader Jan Kolner oud circa 
  75 jaar nalatende 3 kinderen uit een huwe- 
  lijk. 
 
bloeimaand 13 geeft Marcus Levie uit Borne aan dat over- 
  leden is zijn dogter Mariane Marcus oud vijf da- 
  gen. 

      † 
  do 15 17 geeft Bernardus Workeler Bakhuis van het 
    Bornerbroek aan dat overleden is Bartus 
    Workeler Bakhuis oud circa 17 jaar onge- 
    huwd. 
      † 
  do 22 geeft Jannes Wiegerink uit Borne aan 
    dat overleden is Janna Wiegerink oud 
    ongeveer 61 jaar ongehuwd geweest. 
 
  do 24 geeft Jannes Lammering uit Borne aan dat 
    op den 20 dezer overleeden is zijn schoonvader 
    Beerend ter Haar oud circa 71 jaar nalatende 
    twee kinderen uit een huwelijk. 
 
  do 26 geeft Andries Overbeek uit Borne aan dat 
    op gisteravond overleeden is Willem Smit 
    oud circa 24 jaar ongehuwd. 
      † 
  Zomerm. 7 geeft Arend Tanken in Zenderen aan dat 
    overleden is Mine Tanken oud ongeveer 
    19 jaar ongehuwd. 
      † 
  Zomerm. 13 geeft Gerrit Pauls uit Zenderen aan dat over- 
    leden is zijn dogter Aele oud ongeveer twee 
    laar. 
 
  Zomerm. 16 geeft de wedw Zelker aan dat ten hare huize 
    overleden is Jans Herman Hilgenhorst oud 
    20 jaren ongehuwd. 
      † 
  Zomerm. 23 geeft Jannes Korf uit Borne aan dat zijne hui- 
    ze overleden is zijn dogter Maria oud zes jaa- 
    ren en een maand. 
      † 

                                                             
15 Dato 
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  Zomermaand 30 geeft Aele Wevers uit Hertme aan dat over- 
    leden is Lijda Wevers oud ongeveer 23 jaar 
    ongehuwd. 
      † 
  3 Hooimaand geeft Jans Laarhuis aan dat overleden 
    is Jans Wensink oud 60 jaar ongeveer 
    nalatende 6 kinderen uit twee huwe- 
    lijken. 
      † 
  31 Hooim. geeft A. Bruijl van het Borner- 
    broek aan dat op het Erve Breuil 
    aldaar overleden is Jannes Breuil 
    oud ongeveer 80 jaar ongehuwd. 
 
  oogstmaand 2 geeft Gradus Kuiper uit Zenderen aan 
    dat overleden is Fenneke Wensink dog- 
    ter van Steven Wensink oud 7 weken. 
      † 
  oogstmaand 7 geeft J.H. Meijer aan dat binnen Borne 
    overleeden is hermanus Stoel oud onge- 
    veer 41 jaar ongehuwd. 
      † 
  oogstm. 14 geeft A.H. Schoemaker aan dat op he- 
    den binnen Borne overleeden is zijn zoon 
    Franciskus oud 19 weeken. 
 
  oogstm. 17 geeft Jannes Leuneker aan dat op het 
    Bornerbroek overleden is Hendrikus Olde 
    Broekhuis oud ongeveer 35 jaar nala- 
    tende vier kinderen uit een huwelijk. 
      † 
  oogstm. 28 geeft Roelof Dood van het Bornerbroek aan 
    dat overleden is Berendina zijn dogter oud 
    ongeveer 10 weeken. 
      † 
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Herfstmaand 4 geeft Janna Langeler uit Zenderen aan 
  dat overleden is haar dogter Anna oud 
  ongeveer veertien weeken. 
    † 
Herfstmaand 6 geeft J.H. Nijhuis uit Zenderen aan dat 
  ten zijne huize overleden is Jan Hendrik 
  Mokkelenkotte oud 43 jaar ongehuwd. 
 
Herfstm. 7 geeft Jannes Huisken van het Bornerbroek 
  aan dat overleden is Jannes Kamp oud 
  ongeveer 10 jaar. 
 
do 8 geeft Jan Hermelink uit Borne aan dat 
  overleden is zijne huisvrouwe Elisabeth 
  Alberink oud 44 jaar nalatende vijf 
  kinderen uit een huwelijk. 
    † 
Herfstm. 20 geeft Antoni Bueter uit Borne aan dat over- 
  leden is zijn vrouw Janna Hammink oud onge- 
  veer 55 jaar geen kinderen nalatende. 
    † 
Wijnmaand 12 Geeft G.J. Homan uit Borne aan dat over- 
  leden is zijn schoonmoeder Alijda Japink 
  oud ongeveer 60 jaar nalatende een kind. 
   
  ‘Moeilijk’ handschrift: 
13 --------------- Geeft Eva Altona uit Zenderen 
  aan dat ten haren huise overleden 
  is haar man Gerrit Oudhof oud 78 
  jaaren nalatende een kind. 
    † 
15 ---------------- ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  geeft Gerrit Ekhuis uit Borne aan dat 
  overleden is Berendine Kolhof oud onge- 
  veer 37 jaar nalatende vier kinderen 
  uit twee huwelijk. 
  Heeft van de armen genooten.  
 
16 ---------------- ‘Moeilijk’ handschrift: 
  Geeft Jans Slot van het Bornerbroek  
  aan dat ten zijnen huise overleden is 
  Aaltje Slot oud 92 jaaren nala- 
  tende drie kinderen. 
    † 
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  ‘Vertrouwde’ handschrift: 
Wijnmaand 25 Geeft Gradus Knuf uit Zenderen aan 
  dat overleden is zijn zoon Hendrik 
  Jan oud ongeveer 8 jaar. 
   
  ‘Moeilijk’ handschrift 
Wijnm. 30 Geeft Gerrit Eshuis van het Borner- 
  broek aan dat aldaar overleden is 
  Hendrik Hondebrink oud 90 jaaren 
  nalatende zes kinderen 
    † 
Slagtmaand 7 geeft Theodorus Reurig uit Zenderen aan dat 
  (doorhalingen vier woorden) dood geboren is zijn 
  dogter hebbende geen naam ontfangen. 
 
Slagtmaand 8 geeft Janna Langeler uit Zenderen aan 
  dat overleden is haar dogter Geertrui 
  oud ongeveer 13 jaaren. 
   
Slagtmaand 9 geeft de wed. J. Schriefers uit Zenderen aan 
  dat overleden is haar zoon Bertes oud 
  ongeveer dertien jaar. 
   tot 11 verz. 
 
Slagtmaand 15 geeft Herm ter Steege uit Zenderen aan 
  dat (doorhaling) dood ter wereld is gekomen 
  een kind van zijn schoonzoon Jannes 
  Schoemaker. 
 
Slagtm. 16 geeft J. Hendr Sanderink uit Zenderen aan 
  dat overleden is  Zwenne Engberse 
  oud ongeveer 74 jaar zonder kinderen 
  na te laten. 
 
Slagtm. 17 geeft Maria Hamsink uit Zenderen aan 
  dat overleden is haere man Jan Hamsink 
  oud ongeveer 54 jaar nalatende 2 kinde- 
  ren uit een huwelijk. 
   tot 18 verz. 
 
Slagtm. 22 geeft Lambertus Olde Broekhuis van 
  Het Bornerbroek aan dat op het Erve 
  Draierink op het Bornerbroek overleden is 
  Gerrit Draierink oud circa 68 jaar na- 
  latende 4 kinderen uit een huwelijk. 
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  Slagtm. 22 geeft W.C. Lantman uit Borne aan dat16 
    overleden is zijn schoonmoeder Anna Catharina van Schroij- 
    stein17 wedewe van Martinus van der Heyden 
    oud circa 77 jaaren nalatende een kind. 
     4 tot 25 
 
  Slagtm. 27 geeft Fenne Kosterink uit Borne aan dat 
    overleden is haar Eheman Jannes Mor- 
    sel oud circa 50 jaar nalatende 3 kinde- 
    ren uit een huwelijk. 
 
  Slagtm. 27 geeft Jans Hofste uit Borne aan dat (doorhaling) 
    (doorhaling) dat dood ter wereld is gekomen 
    Het kind van Lambertus Hofste. 
     verz. tot 2 winterm. 
   

Winterm. 7 geeft Bertes Haerink uit Hertme aan dat 
    overleden is zijn zuster Maria Harink18 
    oud ongeveer 47 jaar ongehuwd. 
     Verz. tot 9 do 

   
do 11 geeft Matheus Hoesman uit Zenderen aan 

    dat overleden is zijn zoon Gerrit Jans oud 
    ongeveer 12 weeken. 
     Verz. tot 16 
 
  do 19 geeft H.J. Groothangel uit Borne aan dat 
    Aaltje Nieuwenhuis verlost is van een 
    dood kind. 
 
  do 22 geeft Jan Lammers van het Tusveld aan 
    dat overleden is zijn vader Jannes Lam- 
    mers oud 84 jaar nalatende 2 kinderen 
    uit een huwelijk. 
     verz. tot 23 do verz. tot 31 
  1810 
 
  2 vuurmaand Janna Hondeborg uit Zenderen geeft aan dat aan haar 
    huis overleden is Jannes Braamhaar 
    oud ongeveer 27 jaren ongehuwd. 
 
  do 2 geeft Janna Grimberg uit Borne aan dat 
    overleden is Hendricus Olthof oud ongeveer 
    74 jaar nalatende  een kind. 

                                                             
16 Het laatste woord is niet leesbaar omdat het net niet op de kopie terecht is gekomen. 
17

 Sch…stein? Familysearch: Anna Catharina van Schroijstein. 
18 Het laatste gedeelte van de naam valt weg. Waarschijnlijk Harink? Familysearch: Harink. 
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Louwmaand 5 geeft Jannes Beld uit Zenderen aan dat 

    overleden is Anna Beld oud 66 jaar 
    ongehuwd. 
     verz. tot 6 
 
  Louwmaand 8 geeft Matheus Mulder uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn dogter Catharina 
    oud ongeveer 13 jaar ongehuwd. 
     
    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  Louwmaand 10 Geeft Hendrik Musebeld aan dat 
    ten zijne huise in Borne overleden 
    is Hermannes Musebeld oud een 
    jaar en agt maanden. 
     
    ‘Vertrouwd’ handschrift: 
  Louwm. 10 geeft Jannes Schurink uit Hertme 
    aan dat overleden is Zwenne ter 
    Wierick oud ongeveer 50 jaar na- 
    latende een kind. 
 
  Louwmaand 11 geeft Gradus Koop uit Borne aan 
    dat overleden is Diene Koop oud 
    70 jaar getrouwd geweest zonder kind- 
    der na te laten. 
 
  Louwmaand 11 geeft Jannes Ensink uit Borne aan 
    dat overleden is Antoni Ensink oud 
    ongeveer 45 jaar ongehuwd. 
     verz. tot 13 Louw. 
 
  Louwmaand 22 geeft Janna Langeler uit Zenderen aan 
    dat overleden is Gerrit Jan haare zoon 
    oud ongeveer 6 jaar. 
     verz. tot 20 dito 
 
  Louwmaand 24 geeft Jannes Koppelweever van het Bor- 
    nerbroek aan dat overleden is Bertes ter 
    Horst oud ongeveer 90 jaar nalaten- 
    de 2 kinderen uit een huwelijk. 
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    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  Louwm. 26 Geeft Hendricus Knuif uit Borne aan 
    dat overleden is Geesken Weernink19 
    in Borne oud 76 jaaren ongehuuwd 
     verz. tot 27. 
    
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  Loum. 30 geeft Gerrit Jan Piepers uit Hertme aan 
    dat overleden is zijn zoon Jannes 
    oud elf jaaren. 
     verz. tot 3 sprokkel. 
 
  Sprokkelm. 7 geeft Jans Engbers uit Borne aan dat ten 
    zijne huize een dood kind is gebooren. 
 
  Sprokkelm. 9 geeft Jan Weeleman uit Zenderen aan dat ten 
    zijne huize overleden is zijn zoon Gerrit Jan 
    oud rijkelijk een jaar. 
     verz. tot 10. 
 
  Sprokkelm. 12 geeft Jan Beernink uit Zenderen aan dat te 
    zijne huize overleden is Alijda Beerninck 
    oud ongeveer 35 jaar nalatende 2 kinderen 
    uit een huwelijk. 
 
  Do  geeft G. Leuverink uit Borne aan dat overle- 
    den is Jenne Hassink oud 78 jaar nalaten- 
    de een kind. 
 
    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  13  geeft Gerrit Stork uit Zenderen aan dat ten 
    zijnen huise overleden is Hendrina ter brugge20 
    oud 39 jaaren nalatende een kind gehuuwd 
    geweest en is voor haar overlijden van een 
    dood kind verlost. 
 
    ‘Vertrouwd’ handschrift: 
  17  geeft Jan Albers uit Borne aan dat over- 
    leden is Jannes Albers oud ongeveer 65 jaar 
    nalatende 4 kinderen uit een huwelijk. 
     verz. tot den 17. 
 
  22  geeft G. Leuverink uit Borne aan dat over- 
    leden is Dieca Wildijk oud ongeveer 70 jaar 
    ongehuwd.  
 

                                                             
19

 Weerninck, Weerning, Weernink?  
20

 Het laatste gedeelte van de naam is niet duidelijk omdat het niet op de kopie staat. Dit paar Stork-Ter Brugge 

staat in http://www.zornsoftware.com/twentebestand/ Gerrit Stork en Hendrina ter Brugge. 
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Sprokkelm. 24 geeft Gerrit Paaschen uit Zenderen aan 
    dat overleden is Janna Paaschen oud 
    ongeveer 55 jaar. 
 
  Dato  geeft Jannes Kloot van het Bornerbroek 
    aan dat overleden is Hendriene Dijkhuis 
    oud 75 jaar ongehuwd. 
     verz. tot 24 Sprokkel. 
     verz. tot 3 Lentem. 
 
  Lentem. 5 geeft Steffen Wenssink21 uit Zenderen aan 
    dat ten huize van Gerhardus Kuiper over- 
    leden is Maria Kuiper oud 8½ jaar. 
 
  Lentem. 8 geeft G. Olde Wierik van het Bornerbroek 
    aan dat overleden is Albert Koppel- 
    wever van het Bornerbroek oud  on- 
    geveer 70 jaar nalatende 6 kinde- 
    ren uit een huwelijk. 
 
    ‘Moeilijke’ handschrift: 
  Lentem. 9 Geeft Gerrit Jan Holtkamp uit Hertmen 
    aan dat ten huise van Mannes Egberink 
    overleden Jannes Holtkamp oud 64 jaren 
    nalatende vijf kinderen. 
 
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  Lentem. 10 geeft Gerrit Jan ten Haven uit Borne 
    aan dat overleden is zijn zoon Steeven 
    oud ongeveer 9 jaren. 
     verz. tot den 10de 
 
  Lentem. 13 geeft Steffen Wenssink uit Zenderen aan dat 
    overleden is Jan Hendrik Kuiper oud 
    72 jaar. 
     verz. tot 17. 
 
  Lentem. 24 geeft Gradus Berghuis uit Borne aan 
    dat overleden is Jannes Luierink oud 
    ongeveer 60 jaar nalatende 4 kinde- 
    ren uit een huwelijk. 
     verz. tot 24. 
 
 
 
   

                                                             
21

 Zie ook Lentem. 13: eveneens Steffen Wenssink, de 2
e
 ‘s’ is daar een gewone ‘s’ en geen ringel-s zoals bij 

Lentem. 5. 
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Lentem. 26 geeft Hendrik Klumpers uit Zenderen aan 

    dat overleden is zijn moeder Jenneke22 
    Engberink oud 64 jaar ongeveer nalaten- 
    de 6 kinderen uit een huwelijk. 
 
  Lentem. 28 geeft Jan Hemmelder uit Borne aan dat over- 
    Leden is zijn zoon Hermanus oud ongeveer 
    25 jaar ongehuwd. 
     verz. tot den 31 Lentem. 
 
  Grasmaand 4 geeft Berend Abbink uit Zenderen aan 
    dat overleden is Gerrit ter Beeke oud 
    ongeveer 84 jaar ongehuwd. 
     verz. tot 7. 
 
  grasmaand 9 geeft Jannes Russcher uit Zenderen aan 
    dat overleeden is zijn zoon Mannes 
    oud ongeveer 4 jaaren. 
 
  grasmaand 10 geeft Hendricus Doot van het Bornerbroek 
    aan dat overleden is Maria Bolscher 
    oud ongeveer 45 jaar nalatende 8 kin- 
    deren uit een huwelijk. 
 
  grasmaand 13 geeft Bernardus Mulder uit Zenderen 
    aan dat overleden is zijn vader Gerrit23 
    Mulder oud ongeveer 70 jaar nalatende 
    6 kinderen uit een huwelijk. 
     tot de 14 versonden 
     verz. tot 21 
 
  grasmaand 25 geeft Jans Odink uit Zenderen aan dat 
    overleden is Jannes Odink oud ongeveer 
    18 jaar ongehuwd. 
 
  grasmaand 26 geeft Gerrit Mulder uit Zenderen aan dat 
    overleden is Geertrui Kotte oud ongeveer 
    70 jaar nalatende vier kinderen uit 
    twee huwelijken. 
     verz. tot 28 
     verz. tot 5 Bloeim. 

 
 

                                                             
22

 Het laatste woord de regels van deze pagina is af en toe moeilijk te lezen omdat ze niet op de kopie staat.  
23 Gerrit of Gerardus? Ik denk dat hier ‘Gerrit’ hoort te staan.  
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Bloeimaand 8 geeft Hendricus Pauwel uit Zenderen aan 
    dat overleden is Jan Pauwels oud 48 jaar 
    nalatende een kind. 
 
  Bloeim. 9 geeft Egbert Bekkingveld uit Zenderen aan 
    dat overleden is Albert Bekkingveld 
    oud circa 86 jaar ongehuwd. 
 
  Bloeim. 10 geeft Jans Esscher uit Zenderen aan dat 
    overleden is Geertrui Olde Esscherink 
    oud circa 55 jaar nalatende 6 kin- 
    deren uit een huwelijk. 
 
  Bloeim. 10 geeft Hendr Lukas uit Zenderen dat 
    overleden is Janna Hillink oud ongeveer 
    60 jaar nalatende vier kinderen uit een 
    huwelijk. 
     verz. tot 12    verz. tot 19.  
 
  Bloeim. 21 geeft Jans Hilbrink uit Zenderen  aan 
    dat overleden is Jan Hilbrink oud 
    60 jaeren nalatende 7 kinderen uit 
    een huwelijk. 
     tot 26 
 
  Bloeim. 27 geeft Bertus Koste uit Zenderen aan dat 
    overleden is Grietje Koste oud onge- 
    veer 60 jaar nalatende 4 kinderen 
    uit een huwelijk. 
     tot 2 Zomermaand. 
 
  Zomerm. 6 geeft Hendrikus Knuif uit Borne aan dat ter 
    zijne huize overleden is Antony Scholten24 
    oud 74 jaaren geen kinderen nalatende. 
 
  dato  geeft Hermanus Riesink uit Borne aan 
    dat ten zijne huize overleden is Hen- 
    drik Kamerlink oud 76 jaaren nalaten- 
    de een kind. 
 
 
 
   

                                                             
24 Schotten? Het laatste gedeelte van de naam staat niet op de kopie. Trouwakte is Scholten 
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dato  geeft Aleida Grimberg aan uit Zenderen 
    dat ten hare huize overleden is Maria 
    Grimberg oud 67 jaaren nalatende vier 
    kinderen. 
 
  Zomerm. 8 geeft J.H. Dorgels uit Borne aan dat 
    ten zijnen huize overleden is Aalt- 
    jen Schutte oud 44 jaaren en 3 maan- 
    den nalatende een kind. 
     tot den 9. 
 
  Zomerm. 12 geeft Bartholomeus Meijer uit Borne aan 
    dat overleden is zijn zoon Jannes oud 
    ruim 6 jaeren. 
 
  Zomerm. 14 geeft Jan Beerninck uit Zenderen aan 
    dat ten zijne huize overleden is Jan 
    Dreijerink oud vijf en vijftig jaaren onge- 
    huwd. 
     tot den 16. 
   
    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  de 18  Geeft Hendricus Smit uit Zenderen 
    aan dat overleden is Martinus Smit 
    oud 56 jaaren gehuuwd geen kinders 
    nalatende. 
 
  dito  Geeft Hendricus Eskes uit Woolde 
    aan dat ten huise de Wede J. Zelker 
    in Zenderen overleden is Roelof Blom oud 26 
    jaaren ongehuuwd. 
 
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  dito 21 geeft Grades Wolthuis uit Zenderen aan 
    dat overleden is Marines Wolthuis oud 
    50 jaaren nalatende vijf kinderen uit  
    een huwelijk. 
     Verz. den 23. 
 
  dito 26 geeft Bernardus Muldershuis uit Zenderen 
    aan dat overleden is Janna Muldershuis 
    oud ongeveer 24 [of 20] jaaren ongehuwd.  
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Zomerm. 26 geeft Gerrit Kleissen van het Borner- 
    broek aan dat overleden is zijn zoon 
    Berent oud tussen de 20 à 30 jaren 
    ongehuwd. 
 
  Zomerm. 30 geeft G.J. Beerthuis uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn moeder Janna 
    Beerthuis oud ongeveer 63 jaar  
    nalatende 3 kinderen uit een 
    huwelijk. 
     verz. tot 30. 
 
  Hooimaand 3 geeft Gradus Morsel uit Borne aan 
    dat overleden is Pieter Capuins oud 
    Ongeveer 50 jaaren ongehuwd. 
 
  den 4 geeft Steven Prinsen uit Borne aan dat 
    overleden is zijn zoon Coenraad oud ongeveer 3½ 
    jaar.  
     verz. tot den 7 Hooimaand. 
     verz. tot den 14 do. 
     verz. tot den 22 do. 
 
  den 25 geeft Antonij ter Weer uit Borne aan dat 
    overleden is Gradus ter Weer oud 20 jaren 
    ongehuwd. 
     verz. tot de 29 ingesloten. 
     
    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  Oogstm. 2 geeft Hendrik ter Borg uit Borne 
    san dat ten zijnen huise overleden is 
    Gerrit ter Borg oud rijkelijk zes weken. 
     verz. tot 4 Oogstm. 
     verz. tot 11 do.  
   
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  oogstm. 15 geeft Geziena Weevers van het Borner- 
    broek aan dat overleden is Jannes 
    Weevers ongeveer 55 jaar ongehuwd. 
     verz. tot 18. 
 
  oogstm. 20 geeft Andries Overbeek uit Borne aan dat 
    overleden is zijn zoon Francis oud 9 jaar 
     tot 25. 
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  ‘Moeilijke’ handschrift: 
  Herfstm. 1 Geeft Bartus Harink uit Hertmen 
    aan dat ten zijnen huise overle- 
    den is Gerhardus Harink oud 
    60 jaaren gehuuwd geweest 
    geen kind of kinderen nalatende. 
   verz. tot 1. 
  
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  den 3 geeft Jannes Olde Wolbers van het Borner- 
    broek aan dat overleden is Wiecher 
    Wolbert oud ongeveer 65 jaar nala- 
    tende 5 kinderen uit een huwelijk. 
 
  den 4 geeft Toon25 Stobbenhorst op het Borner- 
    broek aan dat overleden is zijn 
    moeder Janna Stobbenhorst oud 
    ongeveer 50 jaar nalatende 5 kinde- 
    ren uit een huwelijk. 
     
    ‘Moeilijke’ handschrift: 
  den  4 Geeft Gerhardus Esscher uit Zenderen 
    aan dat ten zijnen huise overleden 
    is Elisabet Esscher oud 55 jaaren 
    nalatende 6 kinderen. 
     verz. tot 8 
   
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  den 10 geeft Bertes oude Velthuis uit Hertme 
    aan dat overleden is Diene Reekers26 
    oud ongeveer 40 jaar nalatende een 
    kind. 
 
  den 10 geeft Jan Beernink uit Zenderen aan 
    dat overleden is Berend Bolscher 
    van het Bornerbroek oud ongeveer 
    50 jaar nalatende 8 kinderen uit27 
    een huwelijk. 
 
  den 14 geeft Gerrit Mulder uit Borne aan dat 
    ten zijne huize overleden is Anna Ma- 
    ria Mulder oud 1½ jaar. 
     verz. tot 15. 
   

                                                             
25 Mannelijke voornaam die ik niet kan ontcijferen.Misschien Teunis? Familysearch: Toon. 
26

 Laatste letters staan niet op de kopie. 
27 ‘Uit’ staat niet op de kopie. 
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  Herfstm. 22 geeft G. Jan Koekenberg uit Zenderen28 aan 
    dat overleden is Gerrit Koekenberg oud 
    ongeveer 26 jaar nalatende een kind. 
     verz. tot 22. 
 
  den. 24 geeft Janna Berghuis uit Borne aan dat 
    overleden is haer man Hendr Aanalbers 
    oud ongeveer 44 jaar nalatende een kind. 
 
  den 24 Jannes Striekers uit Zenderen geeft 
    aan dat overleden is zijn vrouw 
    Hendrica Op Onink oud rijkelijk dertig jaar nalaten- 
    de een kind. 
 
  den 27 geeft Derk Dreijerink van het Bor- 
    nerbroek aan dat overleden is Jan- 
    nes Dijkhuis oud ongeveer 75 jaar 
    nalatende twee kinderen uit een 
    huwelijk. 
     verz. tot 29 Herfst.1810 
 
  den 1 Wijnm. Geeft J. Soeten uit Zenderen aan dat 
    overleden is zijn vrouw Hendrica Beert29- 
    huis oud ongeveer 50 jaar geen kinde- 
    ren na te laten. 
 
  den 3 wijnm. geeft Berend Peppels uit Zenderen aan dat 
    ten zijnen huize overleden is Aaltjen Kot-30 
    te oud 53 jaren gehuwd geweest geen kin- 
    deren nalatende. 
 
  den 6 wijnm. geeft Bertes Reschot uit het Gerichte 
    van Oldenzaal aan dat ten zijnen 

   huise overleden is zijn dogter Geertrui oud 24 
   uur. 
    verz. tot 6 wijnm. 
    verz. tot 13 wijnm. 
 
 den 6 do  geeft Jan Slot uit Borne aan dat zijn 
   vrouw verlost is van een dood kind. 
      

                                                             
28 Ik weet dat er niet veel keuzemogelijkheid is maar ik kom er niet uit wat de plaatsnaam hier is. Ik zou denken 
dat het hier Zenderen moet zijn: in verband met de lengte van het woord. 
29

 Het laatste gedeelte van de naam staat op de volgende kopie in ‘kantlijn.’ 
30 Zie de vorige noot. 
 



(c) 2012 Conny van de Vijver 39 

P039 
  1810 
  wijnm. 16 geeft Jan de Meijer uit Borne aan dat 
    overleden is zijn zuster Berendina Meijer31 
    er oud 61 jaar ongehuwd en van de32 
    arme onderhouden 
     verz. tot 20 
 
  wijnm. 22 geeft Hendr Korf uit Zenderen aan dat over- 
    leden is Bernardus Prinsen oud 66 jaar 
    nalatende 5 kinderen uit een huwelijk. 
 
  wijnm. 26 den 26 geeft Jan Velthuis  

uit Hertme aan dat ten 
    zijne huise overleden is  

Geertui Leurkhuis  
oud 56 jaeren onge- 
huwd.  
 verz. tot 27. 
 

  wijnm. 29 geeft Roelof Nijhuis van het Bornerbroek 
    aan dat overleden is op het Borner- 
    broek aan het Nijhuis een kind van 
    Jans Nijhuis hebbende nog geene naam 
    ontfangen oud circa een uur. 
 
  dato  geeft Mannes Dashorst uit Zenderen 
    aan dat overleden is zijn dogter Catha- 
    rina oud rijkelijk vijf vierendeel jaar. 
 
  dato  geeft J. ter Haar uit Aselo aan dat op het Tusveld 
     overleden is Steven Pol oud 75 jaeren nalaten- 
    de twee kinderen. 
 
  wijnm. 30 geeft Jan Hobbeld uit Zenderen aan 
    dat ten zijne huize overleden is Jan 
    na Hobbeld oud 52 jaeren nalatende 
    6 kinderen uit een huwelijk. 
     verz. tot 3 
 
  Novb. 4 geeft Hendr Wiegerink uit Borne aan 
    Dat overleden is Fenneke zijn dogter 
    Oud ongeveer 2½ jaar. 
 
  Novb. 4  geeft Johannes Scholten aan Zenderen 
    aan dat overleden is zijn broer 
    Arend Jan Scholten oud ongeveer 
    33 jaren nalatende 2 kinderen uit 
    een huwelijk. 

                                                             
31

 Het laatste woord in deze regel staat niet op de kopie. Is de naam van de ongehuwde zuster ‘Meijer?’  
32 Ik geef een laatste woord dat niet op de kopie staat cursief aan. 
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    ‘Moeilijk’ handschrift: 

8 Nov.  Geeft Gerrit Zonder uit (Zenderen?) aan33 
    dat overleeden is Fredrik Sonder 
    oud 70 jaaren ongehuwd. 
 
  8 Nov.  geeft Garrit ten Voorde uit Borne 
    aan dat ten zijnen huisse overleden 
    is Maria Ensink oud 80 jaaren 1 kind34 
    nalatende. 
     Versonden den 10 Slagt. 
   

12 Nov.  Geeft de Wede Wensink uit Zenderen 
  aan dat ten haren huise overleden is 
  Hendrik Wensink oud 58 jaaren 
  ongehuuwd. 
 
16 Nov.  Geeft Antonij Stoelers uit Zenderen 
  aan dat ten zijnen huise overleden is 
  Maria Stoelers oud 37 jaaren onge- 
  huuwd. 
   versonden 17 slagtm. 
   versonden den 24 slagtm. 
   
  ‘Vertrouwde’ handschrift: 
26 Slagtm. Geeft Jans Wiegerink in Borne aan 
  dat overleden is Janna Leurkhuis35 
  oud ongeveer 80 jaar nalatende . kin- 
  deren uit twee huwelijken 
  van den arme onderhouden 
 
26 Slagtm. Geeft Berend Willemsen van Tus- 
  veld aan dat ten zijnen huise overleden 
  is Berendina Meulenkamp oud 60  
  jaaren nalatende vier kinderen. 
   verz. tot 31. 
 
den 4 winterm. Geeft Gerrit Brandriet uit Zenderen 
  aan dat overleden is zijn vrouw Jenne 
  Ligtenborg oud rijkelijk 60 jaar nala- 
  tende 1 kind. 

                                                             
33 Deze strofe is nauwelijks te lezen.  
    Deze heb ik dan ook opgezocht in Familysearch: Borne - index 1806 – 1811. 
34

 Familysearch: 1 kind nalatende. 
35 Familysearch: Janna Leurkhuis. 
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  winterm 7 geeft Lambertus ten Hulscher uit 
    Zenderen aan dat overleden 
    is zijn dogter Janna oud rijke-. 
    lijk een jaar. 
     verz. tot den 8 
 
  winterm. 11 geeft Geese ter Brugge uit Borne aan 
    dat overleden is haar zoon Adam 
    oud tien weeken. 
 
  winterm. 14 geeft Gerrit Nibbelink aan Klumpers  
    in Zenderen aan (doorhaling) dat zijn 
    vrouw verlost is van een dood kind. 
 
  winterm. 15 geeft Jannes van Lette uit Zenderen aan 
    dat overleden is Bertes Lette oud ongeveer 
    21 jaar ongehuwd. 
     tot dato den 15 verz. 
 
  winterm. 28 geeft Joannes Hendrikus Schepers uit Zenderen aan dat 
    overleden is zijn vrouw Janna Olthof oud 
    circa 40 jaar zonder kinderen na te laten. 
     tot den 27. 
 
  1811 
 
  Louwm. 3 geeft Hendricus Veldhuis uit Hert- 
    men aan dat ten zijne huize over- 
    leden is Maria Velthuis oud 1236 
    jaaren. 
     tot den 5. 
 
  Louwm. 8 geeft Jan Aan uit Zenderen aan dat 
    zijn vrouw verlost is van een dood 
    kind. 
 
  Louwm. 11 geeft Berend Bos uit Zenderen aan 
    dat overleden is Hermina zijn dogter 
    oud 9 maanden 
     verz. tot 12. 
 

                                                             
36 Familysearch: 12 jaaren. 
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  Louwm. 18 geeft Noldes Kolvoort uit het Borner- 
    broek aan dat overleden is Gerrit 
    Braamhaar oud ongeveer 75 jaar 
    nala.    ongehuwd. 
     verz. tot 18, verz. tot 25. 
 
  den 30 geeft Jans Kotteman uit Zenderen 
    aan dat overleden is Jenne Mul- 
    der oud 70 jaar geen kind of kinderen 
    nalatende. 
 
  den 31 geeft G.O. Stork aan uit Zenderen dat 
    overleden is Geertrui Kuipers oud onge- 
    veer 60 jaar nalatende een kind. 
     verz. tot 3 febr. 
 
  den 5 Febr. geeft Gradus Stegehuis aan dat overleden 
    is Gerrit Groot Elhorst ongeveer 60 jaar 
    nalatende 3 kinderen uit een huwelijk. 
     verz. tot den 10 Febr. 
 
  den 15 Sprok. Geeft Gerrit Wegman uit Deulder 
    aan dat overleden is Eva Weldijk 
    wedewe Jans Klok oud ongeveer 70 jaar 
    zonder kinderen na te laten. 
     verz. tot den  17 Febr. 
 
  den 22 dito geeft Gerrit Zonder uit Borne aan 
    dat overleden is zijne vrouwe Maria 
    Stroon oud circa 70 jaar nalaten- 
    de een kind. 
 
  den 23 dito geeft Bernardus Ensink aan dat over- 
    leden is Jannes Nijhof oud circa 50 jaar 
    nalatende vrouw zonder kinderen. 
 
   



(c) 2012 Conny van de Vijver 43 

P043 
 
  1811 
 
  den 23 Febr. geeft Jans Workeler Bakhuis  van 
    het Bornerbroek aan dat overleden is 
    Jannes Workeler oud ongeveer 
    60 jaar nalatende 4 kinderen 
    uit een huwelijk 
     verzonden tot den 24 feb. 
 
    ‘Moeilijk’ handschrift: 
  26 Feb.  Geeft Mannes Laarhuis uit 
    Hertmen aan dat ten zijnen huize 
    overleden is Janna Laarhuis oud 
    drie jaar.  

verz. tot 3 Lentem. 1811. 
 
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  Maart 4  geeft Bertes Beld uit Zenderen aan dat 
    overleden is zijn vrouw Diene Beld oud 
    circa 40 jaar nalatende een kind. 
 
  dato  geeft Jan Reijmert uit Zenderen aan 
    Dat overleden is Bernardus Reimert 
    Oud ongeveer 60 jaar nalatende 
    2 kinderen uit een huwelijk. 
 
  dato 8  geeft Jannes Bitter uit Borne aan 
    dat overleden is zijn vrouw Enge- 
    lena Kalverink oud circa 28 jaar 
    nalatende een kind. 
 
  dato 8  geeft Bertes Kolner uit Hertme aan 
    dat ten zijne huise overleden is 
    Janna Geertrui Kolner oud 16½ jaar. 
     verz. tot den 10 dezer. 
               Tot 17. 
 
  den 21 Maart geeft Gerrit Emtenbeld uit Hertme 
    aan dat ten zijne huize overleden  
    is Antonij zijn zoon oud ¾ jaar. 
     tot 21. 
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  27 Maart geeft Antonij Bekkers aan dat 
    overleden is Gradus Koop oud on- 
    geveer 70 jaar zonder kinde- 
    ren na te laten. 
 
  28 do  geeft Jannes Bitter uit Borne aan 
    dat overleden is zijn dogter Antonia 
    oud 12 weken. 
     verz. tot 31. 
 
  5 april  geeft Adam Bussemaker uit Bor- 
    ne aan dat overleden is zijn vrouw 
    Geertje Doorncate oud 40 jaar nala- 
    tende 4 kinderen uit een huwelijk. 
     verz. tot den 7. 
 
    ‘Moeilijke’ handschrift: 
  9 april  Geeft Berend Beld uit Zenderen  
    aan dat ten huise van Mannes Ste- 
    gehuis overleeden is Janna Stegehuis 
    oud 2 jaar. 
 
    ‘Vertrouwde’ handschrift: 
  10 april  geeft Jans Wiefferink uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn dogter Fenne- 
    ke oud ongeveer 5 jaar. 
 
  den 13  geeft Hendricus Rotgerink uit Hert- 
    me aan dat overleden is Bertes 
    Kolk oud 95 jaar nalatende twee 
    kinderen uit een huwelijk. 
     verz. tot 14. 
 
  den 15  geeft M. Snieder uit Zenderen aan 
    dat overleden is zijn zoon Herma- 
    nus oud agt jaren. 
 
  dato  geeft Jans Leerkate uit Zenderen aan 
    dat overleden is Gerrit Snieder 
    oud 84 jaren wedewenaar zonder 
    kinderen na te laten. 
 
   



(c) 2012 Conny van de Vijver 45 

P045 
 

den 17 april geeft Jan Striekers uit Zenderen 
  aan dat overleden is zijn zoon 
  Bernardus oud 2 jaeren. 
 
den 20 dito Francis Loohuis geeft aan dat 
  overleden is Janna Loohuis 
  oud 66 jaren ongehuwd. 
   tot 21. 
 
den 24 do geeft Hendricus Smit uit Zenderen 
  aan dat overleden is Hermen37 
  ter Steege oud 75 jaar nalaten- 
  de 2 kinderen uit een huwelijk. 
 
den 26 do geeft Jans Nijhof uit Zenderen aan 
  dat overleden is Jannes Reijmerink38 
  oud 80 jaar (doorhaling) ongehuwd. 
   tot 28. 
 
den 3 Meij geeft Jannes Loohuis uit Zenderen aan 
  dat overleden is Gesiena Lohuis wedewe 
  Jan Meuleman oud 62 jaar nalatende 
  2 kinderen uit een huwelijk. 
   verz. tot 4 Meij. 
 
den 13 Meij Geeft Hendrik Jan Soeten uit Zenderen 
  aan dat overleden is Alijda Soeten  
  oud in het vier en twintigste jaar 
  ongehuwd. 
   verz. tot 18 Meij. 
 
den 19 Meij geeft Gerrit Jan Arkink van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Antonij Stob-39 
  benhorst oud 25 jaar ongehuwd. 
   verz. tot 25 Meij. 
 
den 28 Maij Geeft Gerrit Hulshof in Zenderen aan 
            1811 dat overleden is Janna Weduw. van J. 
  Hulshof gebor. Nappers oud ses en ses- 
  tig jaren.40 
 

                                                             
37

 Het laatste stukje van deze voornaam staat net niet op de kopie. 
38 Reijmerinck, Reijmerink, Reijmers? Familysearch: Reijmerink. 
39 Het is onzeker of hier Stobbenhorst moet staan. Het laatste deel van de eerste letetrgreep staat net niet op 
de kopie. 
40 Leeftijd helaas onbekend. In doopboek: Joanna 1747 d.v. Gerrardi Nappers en Aleidis ..... 
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den 28 Maij Geeft Bertus van den Beld in Zen- 
           1811 deren aan dat Mans Stegehuis in 
  Zenderen nalatende eene weduwe 
  en een kind in den ouderdom 
  van agt en dertig jaren is overleden. 
 
den 29 Maij Geeft Matheus Lansink in Zenderen aan 
            1811 dat Hendrine Weduw. van Jan Korre geb. 
  Nijkamp in den ouderdom van tachtig 
  jaren is overleden.  
 
den 29 Maij Geeft Janna Langeler in Zenderen aan 
            1811 dat haar zoon Gerrit Jan in den ouderdom van 
  een half jaar is overleden. 
   verz. tot den 2 Junij 
   verz. tot den 9 dito. 
 
den 14 Junij geeft Mannes Striekers van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Gerrit Kleissen 
  oud vijf en zeventig jaeren nalaetende 
  twee kinderen uit een huwelijk. 
   verz. tot 16 Junij. 
 
den 18 Junij geeft Jannes Hoeseler van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Geertrui Hoe- 
  seler oud 60 jaeren nalatende een 
  kind. 
 
den 18 Junij geeft Steven Prinsen uit Borne aan 
  dat overleden is Geertrui Waanders oud 
  zestig jaeren nalatende als stiefmoeder van 
  vijf kinderen. 
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den 23 Junij geeft Gerrit ten Cate uit Hertme aan 
  dat overleden is zijn dogter Alijda 
  oud agtien jaeren. 
   verz. tot dato. 
 
den 27 Junij geeft Antonij Eenhuis uit Zenderen aan 
  dat overleden is zijn zuster Anna 
  Elisabeth Eenhuis oud vijf en dertig jaeren 
  ongehuwd. 
   verz. tot den 30. 
 
den 1 Julij geeft Hendrikus Hondebrink van het 
  Bornerbroek aan dat overleden is Jan 
  Overdijk van het Maathuis op het Bor- 
  nerbroek oud 61 jaar ongehuwd. 
   6den verz. 
 
  ‘Moeilijk’ handschrift: 
8 Julij  geeft B. Kuipers in Zenderen aan dat 
  overleden is Bernardus Halberman in het 
  Oude Lefert oud 60 jaar ongehuuwd. 
   versond. tot den 13 ingesloten. 
 
18 Julij  geeft de vrouw Aleida Ketel aan 
  dat ten huise van Jans Klumper in Borne 
  (doorhaling) overleden is Bastiaan Mulders 
  oud 43 jaaren nalatende een vrouw met  
  drie kinderen. 
   vers. tot den 19. 
 
22 ------------ Geeft Jans Ros uit Borne aan dat  
  ten zijnen huise overleden is Janna Egberink 
  oud 16 weken. 
 
24 ------------ geeft Jans Dreijerink van het Borner- 
  broek aan dat overleden is Fenne 
  Lendeken oud 82 jaaren nalatende 
  drie kinders. 
 
25  geeft Wolter Doeschot uit Borne aan 
  dat overleden is Dina Olthof oud 76 
  jaaren nalatende een kind. 
   versonden en tot den 27 ingesloten. 
 
31  Geeft Aaltjen Nijhof uit Borne aan dat overle- 
  den is Mina Nijhof oud 82tig jaar nalatende 2 kinderen. 
   tot den 3 aug. ingesloten. 
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  ‘Moeilijke’ handschrit: 
7 augustus Geeft Gerhardus Ligtenborg uit Zenderen41 
  aan dat overleden isGerrit Paaschen 
  oud veertig jaaren nalatende zeven 
  kinderen. 
 
8  Geeft Gerrit Jan Gaalman uit Borne 
  aan dat overleden is Janna Kamerlink 
  oud 81tig jaaren nalatende een kind. 
 
13 -------------- Lubbert ten Holscher uit Zenderen 
  geeft aan dat overleden is Siena ten 
  Holscher oud 60 jaar nalatende 5 kinders. 
 
13  Jan Veldhuis uit Hertmen geeft aan 
  dat overleden is Jan Meulenbroek oud 
  59 jaar nalatende 3 kinderen. 
   Versonden tot den 19 inges. 
 
20  Gerrit Jan Arkink van het Bornerbroek 
  geeft aan dat aldaar overleden is Willem 
  Stobbenhorst oud 65 jaaren nalatende 
  drie kinderen. 
 
27 -------- Geeft Gerrit Kamp van het Bornerbroek aan 
  dat aldaar overleden is Gerrit Gosselink 
  oud 40tig jaaren ongehuuwd. 
 
28  Geeft Hendrik ter Borg uit Borne aan 
  dat ten zijnen huise overleden is Gerrit 
  ter Borg oud vijf weken. 
   versond. tot den 31 aug. ings. 
 
Sept.  Geeft Gerrit Ensink uit Borne aan 
9  dat overleden is Aleida Ensink 
  oud 52 jaaren nalatende een kind. 
   versonden tot den 14 ingesloten. 
 
16  Geeft Hendrik Nieuwenhuis uit Borne 
  aan dat overleden is Thomas Nieuwen- 
  huis oud 1½ jaar. 
 
 
   

                                                             
41 Op deze pagina staat het laatste missende gedeelte van de regel in de ‘kantlijn’ van de volgende pagina. 
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1811 sept. 
            26 Geeft Henderikus Engbrink uit Zende-42 
  ren aan dat ten zijnen huise overleden 
  is Berent Engbrink oud 81 jaren na- 
  latende 5 kinderen 
   vers. tot den 23 ingesl. 
 
30 sept.  Geeft Mannes Olde Bekke uit Zenderen 
  aan dat overleden is Geertruit Olde Bekke 
  oud 75 jaaren nalatende een kind. 
   versonden tot den 13 oct. ingesloten. 
   tot de 27 versonden. 
Nov. 
  1  geeft Jans Nijhof alias de Vlutter uit 
  Zenderen aan dat ten zijnen huise overleden 
  is Aaltjen Nijhof oud 93 jaaren nala- 
  tende drie kinderen uit twe huwelijken. 
 
4  Geeft Jans Wierik van Bornerbroek aan dat 
  dat overleden is Jannes Boerrigter oud 15 weeken. 
 
5 -------------- Geeft Matheus Lefert uit Zenderen aan dat 
  overleden is Gerrit Jan Lefert oud 8 daagen 
   tot den 10 Nov. ings. vers. 
 
11 ------------- Geeft Franciscus Mulder uit Borne 
  aan dat ten zijnen huise overleden is 
  Janna Mitsdorp oud 90 jaar nalatende 
  drie kinders. 
 
12 ------------- Geeft Mina Aleida uit Borne aan 
  dat ten haren huise overleden is haar 
  man Hermannes Keijzer oud 45 
  jaren nalatende 3 kinderen. 
   versonden tot den 23. 
 
25  Geeft Jans Busscher uit Zenderen aan dat over- 
  leden is Aleida Stegehuis oud 75 jaren nalatende 
  vier kinders. 
 
25  Geeft Mannes Vollenbroek uit Borne aan 
  dat ten zijnen huise overleden is Francis 
  Vollenbroek oud 2 jaar & 2 maanden. 
 
 

                                                             
42 Op deze pagina staat het laatste missende gedeelte van de regel in de ‘kantlijn’ van de volgende pagina.  
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2 Dec.  Geeft Jans Wolthuis uit Zenderen aan 
  dat ten zijnen huise overleden is Willem 
  Wolthuis oud 3 jaar. 
 
3 Dec.  Geeft Fenneken Kolner uit Borne 
  aan dat ten haaren huise overleden 
  is Jannes Hollink oud 52 jaar nalatende 
  twee kinderen. 
   tot den 8sten versonden. 
 
13 Dec.  Geeft Steven Prinsen uit Borne 
  aan dat ten zijnen huise overleden is 
  Catrina Prinsen oud 12 dagen. 
 
16 ---------- Geeft Mannes Spijker van Bornerbroek 
  aan dat overleden is Suzanna Keizer 
  oud 3 jaar. 
 
17 ------------ Geeft Jan Hendrik Meijer uit 
  Borne aan dat overleden is Gerrit Nieuwen- 
  huis oud 76 jaar nalatende een kind. 
 
23 ------------- Geeft Mannes Elhorst uit Zenderen  
  aan dat ten zijne huizen overleden is 
  Susanna Maria Dashorst oud 
  9 maanden. 
 
24 ------------ Geeft Jans Fette uit Zenderen aan 
  dat ten zijnen huize overleden is 
  Anthony Fette oud 26 jaaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Register van overledenen 
                                                           1806 - 1811 

 


