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Register van de ledemaeten der gemeente, toegedaan de onveranderde Augsburgse 
Confessie, te Medemblik zedert MDCCLXXX 
 
Zoverre men deszelver naemen heeft kunnen bekomen zedert 1780. 
 
In september 1780 zijn mij, Christoff Holtzapffel, wettig leeraar alhier door den 
weleerw. heer Johan Frederik Broens Emeritus predikant, opgegeven de 
naevolgende perzonen als bij zijn eerw. voor ledematen dezer gemeente bekend 
zijnde: 
 
 Binnen de stad 
Johannes Andreas Schaller 
Mattheus Olfers, alhier aangenomen (obiit) en deszelfs huisvrouw 
Catharina Olfers, gestorven 1831 
Frans Schaller, alhier aangenomen (obiit) 
Wijntje Everts, weduwe (obiit) 
Stijntje Everts, hier aangenomen (obiit) 
Aafje Everts, alhier aangenomen (obiit) 
Claas Gerritzen (overleden) 
Johannes Corahl, en deszelfs huisvrouw Geesje, thans van elkaar gescheiden (obiit) 
Christina Christiaenz, huisvrouw van Jacob Mens (obiit) 
Harmen Janzen Mulder, de smid (overleden 1781) 
Cornelis Gerritzen (obiit) 
Michiel Gerritzen (obiit) 
Pieter Holmers (overleden 1780) 
Arend Itens (overleden 1786) 
Aafje Arendz Itens, hier aangenomen (obiit) 
Jan Arends Henf en deszelfs huisvrouw Lijsbeth waijers, beide hier aangenomen 
(obiit) 
Jacobus Quaak (obiit) 
Andries Vlind (obiit) 
Claas de Meijer en deszelfs moeder Grietjen de Meijer, weduwe (overleden 1780), 
hier aangenomen 
Sijmen Kramer (overleden 1781) 
Gijs Ferdinand Oortgijsen (obiit) 
Johannes Saltzman en deszelfs moeder, met de munt vertrokken na Hoorn 
Hendrik Houtman (obiit) 
Juliana Schroeder, weduwe (obiit) 
Philippus Janzen Meyer en deszelfs huisvrouw (obiit) Trijntje, hier aangenomen 
Koert Janzen, hier aangenomen 
Lambert Kek 
Lucas Lucassen (obiit) 
Pieter Frans, kuiper in de zeepziederij, vertrokken naer Bonmel? 
Erasmus laurenssen (obiit) 
Sijmen Pieters Lindholm (obiit) 
Claas Bent, vertrokken naa Hoorn 
Celitje Kuijper (staat doorgehaald) 
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 Buiten de stad 
 te Twisk 
Nikolaas Rembt, smid, (obiit 1799) 
Cornelis Rembt, hier aangenomen 
Dogter van Nikolaas Rembt onder Oostwoude 
Fredrik Lodewijk Landgraf (obiit), smid, en deszelfs huisvrouw 
Anna Rosina (landgraft) (obiit) 
Johan Hendrik Brabant, smidt, wiens attestatie bij ons berustende (obiit 1799) 
Hendrik Hars, kuiper (overleden) 
Jan Pieters, boer bij de kerk, en deszelfs schoonmoeder (overleden) 
 
 te Lammerschagen 
Jurgen Tunemann, schoenmaker, en deszelfs huisvrouw 
Thalke Catharina (Tunemann) (obiit) 
Wiebeka, in de waetermolen onder Koppershorn (obiit) 
 
 te Eerswoude 
Andries Rembt, smid, hier aangenomen (te Veenhuizen obiit) 
Maartje Ruyters, hier aangenomen (overleden) 
 
 te Ouden Niedorp 
Christiaan NN (obiit) 
 
 op Wieringen 
Jan Caspersen de Wit 
NN Israël 
 
Anno 1780. 
Zijn bij ons volgens attestatie aangenomen, en deszelver attsetatien onder ons 
berustende: 
 Jacob Struik, chirurgijn te Colhorn (obiit) 
 Walburg Peters (moeder van Christina, huisvraouw van Jacob Frans, woont 

te Niedorp of Nierop) (obiit) 
 Bernhard Hennig Andreas Wirtig (kuiper onder Noorddijk, obiit) 
 Matthias Dickmann (op de Gouwe bij Aartwoud?, obiit) 
 
Anno 1781. 
20 july, aangenomen bij ons volgens mondelijkse belijdenis door mij C. Holtzapffel, 

in tegenwoordigheid van J.A. Schaller, ouderling 
Marijtje Schroeder (obiit) 
Grietjen de Meyer (overleden) 
Maartje Karels (vertrokken) 
Swaantje Lucassen (overleden 
Aangenomen volgens attestatie, en onder ons berustende: 
Grietje Meyer, huisvrouw van J.H. Blok (vertrokken) 
Adam Levin Ohmstede, weeder gegeven den 16 november 1789 
 
Anno 1782. 
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Volgens attestatie aangenomen: 
 Anna Margareta Kecks, huisvrouw van Pieter Franz 
 Eimer Herman Reimers(obiit) en huisvrouw Trijntje Switters (overleden) 
 
Anno 1783. 
 Koert Jacobz Foss, volgens attestatie, obiit 19 van sprokkelmaand 1803 
 Johan Schutt, volgens attestatie (vertrokken) 
Volgens attestatie aangenomen: 
 Jan Schreuder en huisvrouw Willemtje Hillebrandz, na Munnickendam 
 Antje Anthoniz Schermer (obiit) 
Volgens mondelijke belijdenis tot ledemaat aangenomen den 16 april: 
 Hendrik Claasz Gans, van Hoorn, door mij C,. Holtzapffel in presentie van 

Pieter Franz diaken als getuige 
Volgens attestatie: 
 Jan Hendrik Otten (obiit) 
 Sophia Keijser (obiit) 
 Friedrich Anton Köster, volgens attestatie uit den Haag, welke onder ons 

berust, overleden 1826 
 
Anno 1784. 
Daniël Kwernen, van Oldenburg, te Hoorn, belijdenis gedaan onder Ds. Greverius, 
attestatie afgegeven den 4 december 1789 
Den 12 maart, volgens mondelijkse belijdenis aangenomen: 
Gerrit Carelsz Huising (obiit) 
Marijtje Jurriaense Tuinmans, van Lammerschagen (vertrokken) 
Door mij C. Holtzapffel, present E.W. Reimers, diaken, als getuigen 
 
Anno 1786. 
26 maart, Celitje Kuyper, van Hoorn, onderdijks, wiens attestatie bij ons 
berustende, de vrouw van Andries Wietig? (obiit) 
9 april, Fredrik Rempt, van Twisk, volgens mondelijke belijdenis tot ledemaat 

aangenomen door mij Daniel Grensteen in presentie van Philippus Jansen, 
ouderling, als getuigen, attestatie afgegeven den 1ste maart 1801 

9 april, Johann Sipst, van Sillenstede in Jeverland, volgens attestatie aangenomen, 
onder ons berustende 
16 april, Johan Friedrich Coenraad Harss, volgens attestatie, onder ons berustende 
(overleden) 
9 may, Grietje Hendriks, van Enckhuyzen, volgens attestatie aangenomen en onder 
ons berustende (is hier niet) 
25 july, Jan Hendrik Berkenkamp, chirurgijn, en deszelfs huysvrouw, van S'Hagen 
25 july, Margaretha Dijk, van S'Hagen, woonagtig te Nieuw Nierop, wiens 

attestatie ons berustende, den 11den december 1798 wedergegaan, zijnde zij 
naar Alkmaar vertrokken 

25 july, Fredrik Haars, kuiper, te Hoogwoud, vertrokken 
25 july, Henrich Gottlieb Bretschneider, volgens attestatie, onder ons berustende, 
obiit 
28 july, Johann Spiekermann, volgens attestatie aangenoomen, en onder ons 

berustende, en wederom gegeeven den 28 february 1787 
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30 july, Fridrich Hinrich Hinck, volgens attestatie aangenoomen, en onder ons 
berustende, den 29 october 1786 weder gegeeven aan dezelve 

4 november, Maria Catharina Keyzerin, volgens attestatie aangenoomen, en onder 
ons berustende, den 29 maart 1788 weder gegeeven aan dezelve 

19 december, Rinste Oncke, volgens attestatie aangenoomen, en is met de 
doopcedul ondre ons berustende 
19 december, Teiste Margrethe Gerdes, volgens attestatie aangenoomen, en onder 
ons berustende (obiit) 
 
Anno 1787. 
30 maart, Alerich Mammen, volgens attestatie aangenomen, en onder ons 
berustende, vertrokken 
30 maart, Hillerd Duden, volgens attestatie aangenomen, en wederom attestatie 
gegeeven den 18 augustus 1789 
6 april, Margrietje Reet, volgens attestatie aangenoomen en onder ons berustende, 
weder gegeeven den 29 october 1789 
1 july, Nicolaas Hollenberg, en deszelfs huysvrouw Catharina Wolken, volgens 

attestatie aangenoomen en onder ons berustende, wedergegeeven 1790, 
zijnde dezelven na Alkmaar vertrokken 

13 july, Catharina Rieve, volgens attestatie aangenomen en onder ons berustende, 
en wederom gegeeven den 23 november 1788 
21 july, Albert Wiechmann, volgens attestatie aangenomen en onder ons 
berustende (onbekend) 
9 november, Mathijs Gram, van Amsterdam, volgens attestatie aangenoomen en 
onder ons berustende (onbekend) 
 
Anno 1788. 
5 february, Ernst Willem Martz, van Zutphen, volgens attestatie aangenoomen en 

onder ons berustende, en wedergegeeven den 26 augustus anno 1788 
19 maart, volgens mondelijke belijdenis aangenomen, Claas Gerritsz de Jong, 

overleden, door mij Daniël Grensteen in tegenwoordighyd van Pieter Fransze 
en E.H. Riymers diakonen als getuygen 

4 augustus, Henrich Conrad Baehre, uyt Empelde in 't Hanoversche, volgens 
attestatie aangenoomen, en onder ons berustende, vertrokken 
 
Anno 1789. 
5 april, volgens mondelijke belijdenis aangenomen, Catharina Margaretha 

Goedhelp, door mij Daniël Grensteen, in tegenwoordighyd van Pieter 
Franszen als ouderling en getuigen, onbekend 

5 april, Johan Friederich Sudfeld, volgens attestatie aangenomen, en onder ons 
berustende, onbekend 
 
Anno 1795, den 2 april volgens mondelijke belijdenis aangenoomen: 
Dirk Tuynman (vertrokken) 
Magnus Coenaal (obiit) 
Fredrik Haast (vertrokken) 
Johan Vette (overleden 1825) 
Treyntje Lucas Veek (overleden) 
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Door mij C. Amel, pastor, getuige Claas de Meyer, ouderling 
 
Anno 1796. 
11 december, volgens attestatie aangenomen, Johann Heinrich Ulland, welke 
attestatie onder ons is berustende, vertrokken 
 
Anno 1800. 
Register van de ledematen bij de Luthersche gemeente te Medemblik, in de jaare 
1800 nog in leven. 
In de stad woonagtig: 
Andries Wietig (obiit) en huisvrouw (obiit) 
Cecilia Kuiper (obiit) 
Hans Hansen en huisvrouw (beide overleden) 
Grietje de Meyer (overleden 1832) 
Gideon Coerengel (obiit) en huisvrouw (obiit) 
Alida Kek (obiit) 
Willem Schuchart (obiit) en huisvrouw (obiit) 
Rinsje Onke (obiit) 
Lambertus Kek (obiit) 
Hendrik Heitmeyer (overleden 1839) 
Coert Vos (obiit) 
Jacob Vos 
Fredrik Koster (overleden) 
Philippus Meyer (obiit) 
Dirk Tuinman, van hier vertrokken na Alkmaar (obiit) 
Klaas Gerrits de Jonge (obiit 1824) 
Klaas Haal (obiit) 
Heertje Makelaar (obiit) 
Magnus Coevaal (obiit) 
Johan Andries Schaller (obiit in Oostindie) 
Machiel Haefner (obiit) 
Johan Vette (obiit) 
Casper Vette (obiit) 
Johan Sipts (obiit) 
Zijmen Lindholm (obiit) 
Geert Barends (onbekend) 
Catharina Melgers (onbekend) 
NN Olferts (overleden 1831) 
Marijtje Tuinman (obiit) 
Maartje de Meijer (overleden 1847 in Dec.) 
Dorothea Schaller (hiervan attest. afgegeven den 11 may 1802, obiit) 
Trijntje Lucas Veen (van hier vertrokken) 
Swaantje Lucas (overleden in 1822) 
Engeltje van der Laan (onbekend) 
Jochem Rijk (vertrokken na Amsterdam) 
De vrouw van G. Stokkers (obiit) 
 
Ledematen welke buiten de stad woonen 
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Te Opperdoes 
Annetje Scheeper (obiit) 
Anna Rozina Braband (obiit) 
 
Te Twisk 
Hendrik Haars (obiit) 
Anna Rosina Landgraafs (obiit) 
Cornelis Rempt (obiit) 
Cornelis Haars (overleden 1835) 
Frederik Haars (obiit 1855) 
 
Onder Koppershorn 
Wiebeka, in de watermolen (onbekend in 1818) 
 
Te Nierop 
Jan Pietersen (onbekend) 
 
Te Colhorn 
Frederik Willelm van der Bell 
Arie Bek (obiit) 
 
Te Winkel 
Hendrik van Ovenerd, en deszelfs dochter Elizabet van Ovenerd (onbekend 1818) 
 
Te Venhuyzen 
Andries Rempt (obiit) 
 
Te Lammertschaag 
Jurgen Tuinman (obiit) en huisvrouw 
Thalke Catharina (vertrokken) 
Jan Hollenberg (obiit) 
Jan Hendrik Rust (van hier vertrokken na Hoorn) 
 
Te Catswoude 
Cornelis Scheer 
 
Op de Gouw onder Hoogwoud 
Fredrik Scheer (overleden 1837) en huisvrouw 
Bregitta Joost Wartenburg (overleden in febr. 1844) 
 
Te Hoogwoud 
Fredrik Haars (vertrokken in 1829, weder woonachtig te Twisk, zie aldaar boven, 
fine vertrokken na Alkmaar) 
 
Anno 1801. 
2 juny, aangenomen als lidmaad dezer gemeente, volgens mondelinge belijdenis, in 

presentie van de president ouderling F. Koster en den president diacon 
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Gideon Coerengel, Maria Wiemeyer, oud 19 jaaren, door mij P.J. Cramer, 
pastor, hiervan attestatie afgegeven den 23 maart 1862 

 
Anno 1805. 
25 mey, Lucia Dorothea Muller, volgens attestatie tot lidmaat onzer gemeente 

aangenomen, welke attestatie onder ons is berustende 
25 mey, J.C. waal, mede volgens attestatie aangenomen, welke attestatie onder ons 

is berustende, en weder op haar verzoek bij haar vertrek van hier afgegeven 
6 november, Jan Willem Konink, volgens attestatie tot lidmaat van onze gemeente 
aangenomen, welke attestatie onder ons is berustende, dog de persoon zelve van 
hier vertrokken 
 
Anno 1806 
Den 30 january, Jan Bijl, en deszelfs huysvrouw Antje Wedemeyer, volgens 

attestatie tot leden onzer gemeente aangenomen, welke attestatie onder ons 
is berustende, hier vern. attestat. afgegeven den 16 oct. 1808 

2 april, aangenomen volgens mondelinge belijdenis tot lidmaten dezer gemeente, in 
presentie van den president ouderling A. Wiedig en den president Diacon M. 
Hufner, de navolgende personen: 

 Johannes Schuyt, oud 33 jaar, overleden 
 Johannes de Meyer, oud 30 jaar, vertrokken naar Purmerend op den 28 oct. 

1820 attest. ontvangen 
 Jan Hendrik Volmulder, oud 27 jaar, vertrokken in 1828 
 Michiel Nobach, oud 26 jaar, niet aanweezig 
 Gerrit Tuynman, oud 26 jaar, niet aanweezig, overleden 1847 
 Daniel Hofman, oud 21 jaar, vertrokken, terug 1842 
 Hendrik Haars, oud 19 jaar, heeft attestatie ontvangen 27 dec. 1818 naar de 

Rijp 
 Cornelis Haars, oud 17 jaar, overleden 1835 
 Anna Rosina Braband, oud 18 jaar, overleden 1819 
 Margaretha Elisabet Vette, oud 16 jaar, heeft attestatie ontvangen op 6 april 

1823 aan de gemeente Amsterdam 
 Door mij S. Utberg, pastor 
 
Anno 1807. 
Den 24 maart, aangenomen volgens mondelinge belijdenis in presentie van den 

president ouderling H. Hansen, den broeder diacon J. Schuyt, de navolgende 
personen: 

 Frederik August Schoechart, 17 jaar, hiervan attestatie afgegeven 11 maart 
1813 en 15 oct. 1839 

 Antje Wiedig, 19 jaar, overleden in jan. 1820 
Door mij S. Utberg pastor. 
 
Anno 1808. 
2 april, aangenomen volgens de mondelingsche belijdenis, tot lidmaten dezer 

gemeente, aangenomen in presentie van den president ouderling H. 
Heijdmeyer en den president diaken J. Schuijt, de navolgende personen: 

 Pieter Fransen, oud 20 jaar, overleden 1835 
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 Maarten Scheer, oud 20 jaar, overleden 
 Joost Gerritz, oud 18 jaar, 1818 afweezig naar de Zaan 
 Jan Kek, 17 jaar, vertrokken attest. 12 nov. 1828 
 Anna Maria Fransen, oud 22 jaar, vertrokken met haren echtgenoot A. 

Hesterman 1827, attest ontv. 27 dec. 1842 
 Door mij S. Utberg, pastor 
 
Anno 1812. 
Den 23 maart, tot ledemaaten onzer gemeente aangenomen: Christiaan Hendrik 

Janze Wulffers en Catharina Elizabet Krol, beide van Rotterdam volgens 
attestatie, welke onder ons berustende, bij hun vertrek van hier naar 
Rotterdam weder afgegeven 4 november 1814 

27 maart, volgens mondelijksche belijdenis tot ledemaat onzer gemeente 
aangenomen: Albertus Hesterman, oud 26 jaar, in tegenwoordigheid van de 
president ouderling G. Coorenpel en de president diacon J. Vette, door mij 
J.A. Helper Sesbrugger pastor, vertrokken in 1827, attest. ontvangen 27 oct. 
1843 

 
Anno 1813. 
16 april, volgens mondelinge belijdenis tot ledematen onzer gemeente aangenomen 

in presentie van den president ouderling H. Hanssen: 
 Gerrit Meyer, oud 19 jaar, overleden 
 Anna Schuihart, oud 19 jaar, vertrokken in 1828 
 Magdalena Schuihart, oud 18 jaar, vertrokken in 1828 
 Door mij J.A. Helper Sesbrugger 
25 july, tot lidmaad onzer gemeente aangenomen, A. Gentz, uit Sandam, volgens 

attestatie uit Alkmaar, welke attestatie onder ons berustende, overleden 
nov. 1826 

 
Anno 1814. 
9 april, na afgelegde belijdenis van onze G.D. tot ledemaat onzer gemeente 

aangenomen in presentie van den broeder H. Hanssen: Arie Gimpel, oud 17 
jaar, door mij J.A. Helper Sesbrugger, pastor, vertrokken met attest. 1820 

 
Anno 1817. 
3 februarie, na afgelegde belijdenis des geloofs tot ledemaat onzer gemeente 

aangenomen in tegenwoordigheid van den broeder ouderling H. Hanssen: 
Balthasar Schuchart, circa 17 jaar, door mij J.A. Helper Sesbrugger, pastor, 
vertrokken 1828 

29 maart, volgens attestatie tot lidmaat onzer gemeente aangenomen, Daniel 
Gottlieb Behnert, laatst van Amsterdam, dit attest. berust onder ons, 
overleden 1834 

2 april, na afgelegde belijdenis des geloofs tot ledemaaten onzer gemeente 
aangenomen in tegenwoordigheid van den broeder F. Koster: 

 Cornelis Cornelisze Duives, 36 jaar, vertrokken 
 Frederica Wilhelmina Koster, oud 36 jaar, overleden, echtelieden 
 J.A. Helper Sesbrugger, pastor 
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3 april, tot lidmaat onzer gemeente aangenomen: Aaltje de Vries, volgens 
ingekomen attestatie van Hoorn, onder ons berustende, overleden dec. 1826 

21 juny, tot ledemaat onzer gemeente aangenomen: Ida Woestenberg, volgens 
ingekomen attestatie van Hoorn, onder ons berustende, overleden 1838 

19 december, tot ledematen onzer gemeente na afgelegde belijdenis des geloofs, in 
tegenwoordigheid van den broeder H. Hanssen: 

 Cornelis Scheer, oud 25 jaar 
 Willem Snoerwang, oud 20 jaar, is vertrokken naar Alkmaar, heeft een 

attest ontvangen den 13 juny 1820 
Door mij J.A. Helper Sesbrugger 
 
Anno 1818. 
25 february, tot ledemaat onzer gemeente na afgelegde belijdenis des geloofs 

aangenomen, in tyegenwoordigheid van den broeder Hanssen, Bouwe 
Broers, van Enkhuizen, oud 21 jaar, in 1827 vertrokken, door mij J.A. helper 
Sesbrugger, pastor 

20 maart, in tegenwoordigheid van den broeder Hanssen belijdenis des geloofs 
afgelegd de navolgende perzonen: 
 Daniel Koster, oud 24 jaar, vertrokken 
 Petronella Wilhelmina Leeberg, oud 21 jaar, overleden 1827 
 Jannetje Schaap, oud 18 jaar, den 28sten april 1819 vertrokken naar 
Alkmaar, attestatie ontvangen en terug 1824 
 Henrietta Andrisa Elisabet Wust, oud 17 jaar, 8 nov. 1819 naar Amsterdam 

en attestatie ontvangen, overleden 4 mei 1848 
 Tobias Gimpel, oud 16 jaar, attest. ontr. 15 jan. 1827 naar Amsterdam 
 Welke alle daarop tot leden onzer gemeente zijn aangenomen door mij, J.A. 
Helper Sesbrugger, pastor 
15 december, tot lid onzer gemeente aangenomen op attest. van 

lidmaatschap van de herstelde Evangelisch Luthersche gemeente te 
Amsterdam: Antje Vos, alhier geboren, en belijdenis gedaan hebbende 
te Alkmaar, J.G. Clant, predikant, overleden 1848 

 
Anno 1819. 
5 january, tot lid onzer gemeente aangenomen, Hinrich Wilhelm Theylen, dewelke 

belijdenis des geloofs verklaart te hebben afgelegd bij Ds. Koelman, op dien 
tijd predikant te Vahrel, bij de Jade in het Oldenburgsche, doch het attest. 
daarvan verloren heeft door schipbreuk voor het eiland Vlie, door mij J.G. 
Clant, predikant 

19 january, tot lid onzer gemeente aangenomen, Adam Heinrich Nehrling, volgens 
attest. van Ds. W. Hofmann uit Mühlberg, 't welk onder ons berust, attest. 
afgegeven 6 oct. 1823, door mij J.G. Clant, predikant, vertrokken met zijn 
huisvrouw naar Amsterdam, teruggekomen in 1826, vertrokken met attest. 
16 dec. 1848 

19 january, tot lid onzer gemeente aangenomen, Florenthina Elisabeth Behnert, 
echtgenote van den bovenstaande Nehrling, volgens onder ons berustend 
attest. der Luth. gemeente te Amsterdam, insgelijks attest. afgegeven 6 oct. 
1823, door mij J.G. Clant, predikant 
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20 january, tot lid onzer gemeente aangenomen, Johannes Christiaan Smidt, op 
attest. van afgelegde geloofsbelijdenis in Denemarken, hetwelk bij ons 
berust, weder afgegeven 28 july 1834 

 
Anno 1820. 
1 november, tot lid onzer gemeente aangenomen, Gaartje Schutz, op attest. van 

afgelegde geloofsbelijdenis te Edam, 't welk onder ons berust, vertrokken 
zonder attest. 

17 december, tot lid onzer gemeente aangenomen, Elizabeth Soutendijk, op aan ons 
afgegeven attest. van afgelegde geloofsbelijdenis te Purmerende, door den 
predikant te Hoorn, attest. afgegeven op 7 juny 1824 naar Hoorn 

 
Anno 1821. 
3 juny, tot lid onzer gemeente aangenomen, Anna Maria Adriaans, op attest. van 

afgelegde geloofsbelijdenis bij de Evang. Luthersche gemeente te 
Amsterdam, 't welk aan ons is afgegeven, overleden 

17 augustus, tot leden onzer gemeente aangenomen: 
 Catharina Engel Altendorf, oud 19 jaren, bij ons gedoopt, overleden nov. 

1826 
 Barbara Margaretha Mäfner, oud 19 jaren, bij ons gedoopt, vertrokken 
 Albertus Coerengel, oud 18 jaren, bij ons gedoopt 
 Geertruida Frederika Wust, oud 18 jaren, bij ons gedoopt, tegen beter weten 

in, en dus willekeurig Roomsch geworden in 1829 
 Elizabeth Kortom, oud 17 jaren, gedoopt bij de Hervormde gemeente, 

overleden 1848 
Alle dewelke belijdenis des geloofs ten huize van den predikant hebben afgelegd, in 
tegenwoordigheid van de broeders ouderlingen F.A. Koster, D.G. Behnert en A. 
Hesterman, diaken, terwijl zij vervolgens op zondagavond den 19en dezer, in de 
kerk openlijk plegtig zijn bevestigd, allen door mij J.G. Clant, predikant 
 
Anno 1822. 
5 september, aan den Helder, na belijdenis des geloofs, tot lid onzer gemeente 

aangenomen, Johanna Maria Heil, geboren 1792 te Bergen op Zoom, en 
gehuwd met Markus Hansen, timmerman bij de marine in het Nieuwe Diep, 
behoort tot de in 1827 aan den Helder en Huisduinen gevestigde gemeente, 
door mij J.G. Clant, pastor 

14 september, tot leden onzer gemeente aangenomen, Thomas Geenen, alhier 
overleden, en huisvrouw Barbara Christina Krayschot, vertrokken 24 oct. 
1828, op attest. van afgelegde geloofsbelijdenis bij den Evang. Luth. 
gemeente te Amsterdam, 't welk aan ons is afgegeven 

 
Anno 1823. 
27 january, tot lid onzer gemeente aangenomen, Roelof Roelofsz Ihlebek, op attest. 

van afgelegde geloofsbelijdenis te ..., 't welk aan ons is afgegeven, overleden 
1836 

 
Anno 1824. 
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25 april, tot lid onzer gemeente aangenomen, Elizabeth Engelina Fehres, op attest. 
van afgelegde geloofsbelijdenis te Alkmaar, 't welk aan ons is afgegeven, 
overleden in 1855 

18 augustus, tot lid onzer gemeente opnieuw aangenomen, Jannetje Schaap, 
dewelke alhier belijdenis des geloofs gedaan had, doch naar Alkmaar 
vertrokken was. Het attest. van die gemeente is bij ons afgegeven, overleden 
11 mei 1848 

 
Anno 1825. 
29 maart, heeft Adolf Wust (de naam is Rudolphus Johannes Wust), oud 19 jaren, 

belijdenis des geloofs afgelegd ten huize van den leeraar in tegenwoordigheid 
der ouderlingen C.S. Geeselaar en J.C. Kortumme, en is daarop als lid der 
gemeente aangenomen ten zelven gdage, terwijl de bevestiging heeft plaats 
gehad bij de openlijke godsdienstoefening op goeden vrijdag 1 april 
daaraanvolgende, door mij J.G. Clant leeraar, overleden te Twisk 13 maart 
1862 

22 maart, tot leden onzer gemeente aangenomen, Johannes Bakker, en huisvrouw, 
Agatha van den Toorn, volgens attest. van Alkmaar, beide vertrokken 1828, 
den 6 jan. 1829 attest. ontv. 

14 mei, tot lid onzer gemeente aangenomen, Johan Peter Fehres, volgens attest. 
van Alkmaar, weder bij zijn vertrek teruggegeven, vertrokken met attest. 
1826 

 
Anno 1826. 
1 april, aangenomen op attest. van de Herstelde Evangelisch Luthersche gemeente 

te Amsterdam, tot lidmaat onzer gemeente, Aleida Johanna Bursek, 
vertrokken en het attest. teruggegeven 

13 september, aangenomen op attest. van de Evangelisch Luthersche gemeente te 
Edam, tot lid onzer gemeente, Kaatje Pleen, overleden 15 aug. 1864 

 
Anno 1829. 
2 april, hebben belijdenis des geloofs afgelegd en zijn daarop den 4den bij de 

plegtige gedachtenis viering van 's Heilands dood, verbonden met het H. 
avondmaal de eerste maal op goeden vrijdag 's avonds aangenomen tot leden 
der gemeente: 

 Anna Catharina Schleiffert, oud 18 jaren, bij ons gedoopt, het attest. 
afgegeven voor den Helder 23 juny 1838, J.G.C 

 Catrina Elizabeth van der Velden, oud 18 jaren, bij ons gedoopt, met attest. 
vertrokken naar Meerburg nabij Haarlem 3 febr. 1854 

 Getuigen de ouderling Jacob Vos en de diaken Albertus Coerengel, door J.G. 
Clant, predikant 

6 juny, aangenomen op attest. van de Evangelisch Luthersche gemeente van 
Vlissingen, alhier berustende, Johanna Hendrika Matthijsen, teruggegeven 
bij haar vertrek naar Utrecht 27 aug. 1849 

2 augustus, aangenomen tot lid onzer gemeente, op attest. van lidmaatschap bij de 
herstelde Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam, Hendrik Wenke, 
vertrokken 1830 
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Anno 1830. 
8 april, heeft belijdenis des geloofs afgelegd, en is op den 10de daaraanvolgende, 

zijnde goede vrijdag, openlijk als lid onzer gemeente aangenomen en 
bevestigd, Philippus Petrus Wust, oud 18 jaren, en alhier gedoopt. 
Tegenwoordig zijn den 8e geweest de broeders Jacob Vos en A. Coerengel 
kerkeraadsleden, J.G. Clant, predikant, overleden 1835 

 
Anno 1831. 
11 maart, aangenomen tot lid onzer gemeente op attest van lidmaatschap bij de Ev. 

Luth. gemeente te S'Hage, Johanna Catharina Muller, dit attest. berust 
alhier, vertrokken met attest. 27 july 1831 

26 juny, aangenomen op attest. van de Evang. Luth. gemeente te Amsterdam, 
Casper Pieters, het attest. berust bij ons, overleden 28 mei 1856 

30 juny, ingekomen van de Herst. Evang. Luth. gemeente te Amsterdam, attest. 
van lidmaatschap van, Johan Christiaan Korff, oppasser bij het instituut, 
met attest. vertrokken naar Amsterdam 31 october 1851 

 
Anno 1832. 
31 december, aangenomen op attest. van de Herst. Evang. Luth. gemeente te 

Amsterdam, Christina Rebecca Hildebrand, weduwe van Harmanus Groen, 
het bewijs van lidmaatschap berust bij ons, vertrokken in dec. 1836 

 
Anno 1833. 
31 maart, aangenomen en bevestigd in de kerk tot lid der gemeente na het afleggen 

van belijdenis voor den predikant, Wilhelm Frederik Schweinsberg, geboren 
19 july 1804 en gedoopt te Amsterdam in de Luthersche oude kerk, 
overleden mei 1833, J.G. Clant, predikant 

25 augustus, aangenomen tot lid en bevestigd in de kerk na geloofsbelijdenis voor 
den predikant en de ouderlingen D.G. Bohnert en Jacob Vos, Hendrik 
Kemper, adelborst, geboren 10 febr. 1815 te Haarlem en gedoopt te 
Amsterdam bij de Evang. Luth. gemeente, J.G. Clant, predikant, vertrokken 
met attest. 10 febr. 1834, terug sept. 1849, weder vertrokken 10 sept. 1850 

 
Anno 1835. 
Ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Evang. Luth. gemeente te Helder 

en Huisduinen, Jan Hendrik Schuurkamp, oppasser bij het instituut, 
vertrokken met attest. naar Vlissingen 21 nov. 1848 

Ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Evang. Luth. gemeente te Utrecht, 
Hendrik Kretzer, kadet bij de genie, vertrokken in juny 1836 

 
Anno 1836. 
8 mei, na geloofsbelijdenis bij den predikant, aangenomen en bevestigd als leden 

der gemeente, Fijko Matthijsen, gedoopt bij de H.E.Luth. gemeente te 
Amsterdam, en Albertine Pietersen, ged. bij de herv. kerk, J.G. Clant, 
predikant, vertrokken naar Amsterdam met attest. 20 sept. 1836. 

 
Anno 1837. 
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20 january, ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Herst. Evang. Luth. 
gemeente te Amsterdam, Jacob Hermanus Jansen, marinier, vertrokken met 
attest. 2 oct. 1847 

24 maart, op de geloofsbelijdenis aangenomen, en daarna op goeden vrijdag 's 
avonds bij het H. avondmaal openlijk bevestigd: 
 Maria Sophia Groen, geb. te Amsterdam 19 mei 1816 en aldaar gedoopt bij 

de H.E. Luth. gemeente, met attest. naar Amsterdam 18 oct. 1837 
 Hermanus Groen, geb. aldaar (Amsterdam) 28 april 1819, en gedoopt bij 

dezelve gemeente, met attest. naar Amsterdam 18 oct. 1837 
 Anna Maria Magdalena Nehrling, alhier geboren 13 nov. 1819, en door mij 

gedoopt, met attest. naar Amsterdam op 20 oct. 1853 
 Pieter Fransen, geboren 11 december 1819 en alhier door mij gedoopt, attest. 

afgegeven naar Roozendaal in Noord-Braband 10 oct. 1875, J.G. Clant, 
predikant 

13 augustus, ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Evang. Luth. 
gemeente te Niedergemunde in Hessen-Kassel, Johannes Krieger, geb. 19 
nov. 1813, marinier, vertrokken met attest. naar Willemsoord 9 july 1856 

 
Anno 1838. 
12 december, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evangelisch 

Luthersche gemeente te Rijp, Jan Thomas Swartsenburg, overleden alhier 
17 oct. 1859, en Elisabeth Soutendijk, echtelieden en aangenomen te Hoorn, 
beide wonende te Abbekerk, en hebbende eene dochter, deze hebben zich in 
1842 tot de gemeente te Hoorn gevoegd, zijn in 1856 te Medemblik komen 
wonen 

 
Anno 1840. 
28 february, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. 

gemeente te Helder, Christiaan Holst, overleden 27 july 1854, en Anna 
Catharina Radiemius, echtelieden, hebbende een zoontje en een dochtertje, 
vertrokken naar Utrecht 31 aug. 1857 

27 july, met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente te Amsterdam, 
Willemina Christina Landskroon, onderwijzeres der meisjesschool, 
vertrokken in 1849 naar Leiden, attest. ontvangen 25 sept. 1850 

6 september, met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente te 
Wunstorff in Hanover, Johan Heinrich Korte, matroos 1e klasse op het 
exercitievaartuig van het Kon. instituut voor de marine, overleden febr. 1849 

22 november, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. 
gemeente te Vlissingen, Jan Willem Zeegers, geb. te Rotterdam, sergt. 
marinier, kwekeling aan het kon. instituut, vertrokken maart 1843 zonder 
attest. 

30 december, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Herst. Evang. Luth. 
gemeente te Amsterdam, Johannes Hikken, matroos op het exercitie 
vaartuig van het instituut, zonder attest. vertrokken naar het wachtschip te 
Nieuwediep 

 
Anno 1841. 
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3 april, op belijdenis des geloofs, afgelegd in de tegenwoordigheid van den ouderling 
Jacob Vos, zijn aangenomen en den volgenden dag, zijnde palmzondag, 
openlijk bevestigd: 

 Johan Friedrich Coeraal, alhier geboren den .. september 1802, gedoopt te 
Hoorn bij vacatie der leeraarsplaats alhier, overleden in mei 1848 

 Jacobus Coenraad Zeitsema, tamboer bij de mariniers, geboren te 
Amsterdam 20 september 1815, gedoopt bij de Evang. Luth. gemeente, 
attest. naar Groningen afgegeven 30 november 1842 

 Gerrit Endters, marinier, geboren te Amsterdam sept. 1815, gedoopt bij de 
Evang. Luth. gemeente, attest. afgegeven 21 oct. 1850 naar Amsterdam, J.G. 
Clant, predikant 

8 april, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente 
Brockdorf in Holstein, Johann Eitzen, zeilenmaker alhier, overleden in juny 
1853 

3 juny, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente te 
Weesp, Johann Hermann Sickmann, tuinman alhier, geboren te Battberg in 
Osnabruck, an aldaar aangenomen, met attest. vertrokken naar Meerburg 
bij Haarlem 3 febr. 1854. 

23 augustus, ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Evang. Luth. 
gemeente te Enckhuizen, Johan Jacob Tanto, arbeider, tans wonende bij den 
laatsten watermolen te Onderdijk, met attest. vertrokken naar Groningen 16 
dec. 1846 

18 september, belijdenis des geloofs afgelegd in het bijzijn van den ouderling Jacob 
Vos, en den volgenden dag, zijnde zondag 19 sept., openlijk bevestigd  

 Evert Janszen, geboren en gedoopt te Vlissingen bij de Luth. gemeente 
aldaar 1804, matroos op de Urania, vertrokken zonder attest. 1842 

 Johannes Fredrik Schmidt, geboren te Amsterdam, en gedoopt bij de herst. 
Evang. Luth. gem. 1820, matroos op de Urania, attest. naar Amsterdam 22 
maart 1845 

 Hendrik Joost, geboren te Amsterdam, en gedoopt bij de Evang. Luth. gem. 
1820, matroos op de Urania, vertrokken naar Amsterdam 1846 

 Jan Fransen, alhier geboren, en door mij gedoopt 1822, overleden, J.G. Clant, 
predikant 
12 october, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Herst. Evang. 

Luth. gemeente te Amsterdam, Frederik Lodewijk Lubke, matroos op 
de Urania, overleden 

12 october, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente 
te Leyden, Paulus Popperzyn, matroos op de Urania, attest. ontv. voor den 
Briel 26 aug. 1846, vertrokken in 1845 

 
Anno 1842. 
5 february, ingekomen met attest. van lidmaatschap laatst van de Evang. 

Luthersche gemeente te Maastricht d.d. 1 july 1835, Georg Ludwig 
Lindworm, marinier alhier gedetacheerd, vertrokken in 1847 zonder attest., 
attest. ontr. 22 february 1849 

9 maart, ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de Evang. Luthe. gemeente te 
Rijp, Fredrik Haars, wonende te Twisk, alhier aangenomen 2 april 1795, 
overleden 12 january 1855 
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19 maart, op belijdenis des geloofs, gedaan in tegenwoordigheid van den ouderling 
Jacob Vos, aangenomen, en den 20ste daarop volgende, openlijk als lid der 
gemeente bevestigd, Gerardus Merz, oud 21 jaren, matroos op het 
exercitievaartuig van het instituut, geboren nabij Amsterdam, en gedoopt 
aldaar in de Evang. Luth. kerk, J.G. Clant, predikant, met attest. vertrokken 
23 nov. 1846 naar Amsterdam 

22 mei, ingekomen met attest. van lidmaatschap te Alkmaar, maria Elisabeth 
Fehres, dienstbode, bij vertrek het attest. afgegeven 6 apr. 1843 

 
Anno 1843. 
7 april, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob Vos, 

aangenomen, en op zondag 9 daarop volgende openlijk als leden der 
gemeente bevestigd: 

 Dirk Leendert Dubbeling, tambour bij de mariniers, geboren te Rotterdam 3 
sept. 1821, en aldaar gedoopt, attest. ontvangen voor Rotterdam 21 aug. 
1843 

 Johan Jacobus Schinkelenberg, tambour bij de mariniers, geboren te 
Vlissingen 29 maart 1822, aldaar gedoopt, met attest. vertrokken naar 
Vlissingen den 28 mei 1843 

 J.G. Clant, predikant 
2 mei, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evangelisch Luthersche 

gemeente te Purmerende, Trijntje Klink, huisvrouw van C. Waal, die tot de 
Herv.kerk behoort, met attest. vertrokken 29 december 1841 

 
Anno 1844. 
25 february, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evangelisch 

Luthersche gemeente te Wrexen in het vorstendom Waldeck, Johann Jacob 
Dieterich, onderwijzer der toonkunst bij het instituut, vertrokken zonder 
attest. in 1846 

28 april, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob Vos 
aangenomen, en op zondag 30 daaraan volgende openlijk als leden der 
gemeente bevestigd: 

 Lambertus Fransen, alhier geboren 17 january 1825, gedoopt 30 dier maand, 
overleden 8 january 1894 

 Gideon Coerengel, ook alhier geboren 30 juny en gedoopt 9 july 1826, J.G. 
Clant, predikant 

30 augustus, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. 
gemeente te Schermbeek, bij Wezel, Carl Gustav Felderhoff, tambour bij de 
mariniers, met attest. vertrokken 1 sept. 1845 

21 november, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de herstelde 
Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam, Jan Karel Kesting, 
matroos op de Urania, vertrokken zonder attest. in 1846 

 
Anno 1845. 
20 maart, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob 

Vos, aangenomen en den 21te, zijnde goede vrijdag, s' avonds openlijk als 
leden der gemeente bevestigd: 
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 Maria Christina, alhier geboren 4 augustus 1824, gedoopt 22 daaraan 
volgende, en Johannes Gerardus geboren den 1ten maart 1826, gedoopt 12 
dier maand, de beide kinderen van den leeraar der gemeente, J.G. Clant 
predikant, deze beide hebben 12 oct. 1857 verklaard niet langer leden dezer 
gemeente te willen zijn. 

6 december, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evsng. Luth. 
gemeente te Rotterdam, Cornelis Jacob van Dorsten, marine pijper, 
teruggegeven naar Rotterdam bij vertrek 4 april 1847 

 
Anno 1846. 
9 february, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Luthersche gemeente 

te Hamburg, Johann Heinrich Christian Nibuhr, marinier, teruggegeven bij 
zijn vertrek naar Hamburg 10 sept. 1846 

16 february, ingekomen met attest. van lidaatschap bij de Evang. Luth. gemeente 
van Zierikzee, laatst van Vlissingen, Hendrik Wilhelm Freudenberg, 
marinier, het attest. terug bij vertrek naar Vlissingen 17 aug. 1846 

 
Anno 1847. 
26 maart, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling C. Holst, 

tot lidmaat aangenomen en 28en openlijk als zoodanig bevestigd, Maria 
Gertruida Elizabeth Cornelissen, geboren te Vlissingen 25 january 1829, en 
aldaar in de L. kerk gedoopt, attest. afgegeven bij vertrek naar Utrecht 27 
aug. 1849, J.G. Clant, predikant 

 
Anno 1848. 
15 april, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob 

Vos, tot lidmaten aangenomen en den 16e april openlijk bevestigd: 
 Maria Hermina, alhier geboren 22 november 1828 en gedoopt 14 december 

daarop volgende, en Christina Maria Geertrui, alhier geboren 11 february 
1832 en 26 daaraan volgende gedoopt, beide dochters van den leeraar der 
gemeente, J.G. Clant, Deze beide hebben op de 12 october 1857 verklaard, 
dat zij niet langer leden dezer gemeente willen zijn, J.G. C. 

 Carl Johann Philipp von Muhlen, adelborst bij het kon. instituut voor de 
marine alhier, geboren te Ath in Henegouwen 20 mei 1828 en aldaar 
gedoopt, bij gemis van eene Luthersche, in de Hervormdekerk, heeft attest. 
ontvangen, naar Vlissingen op den 21 april 1848, J.G. Clant, predikant 

 
Anno 1849. 
24 february, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling C. 

Holst tot lidmaten aangenomen en 25 february openlijk bevestigd: 
 Pieter Vinkenoog, matroos op de Urania, geboren te Hoorn 14 mei 1817 en 

aldaar gedoopt door Ds. A.A. Bendinger in de Luth. kerk, vertrokken zonder 
attest. in july 1850 

 Jurriaan Martinus Bender, matroos op de Urania, geboren te Deventer 11 
july 1827 en aldaar gedoopt in de Luth. kerk door Ds. J. Gerrits, vertrokken 
naar Breda met attest. 21 oct. 1850 

 J.G. Clant, predikant 
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11 maart, ingekomen met attest. van lidmaatschap bij de herst. Evang. Luth. 
gemeente te Helder, Willem Frederik Meijer, marinier, vertrokken met 
attest. 8 juny 1850 naar den Helder 

30 maart, op belijdenis des geloofs in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob 
Vos aangenomen tot lidmaten en 1 april openlijk bevestigd: 

 Christian Eeg, geboren 10 april 1830 te Amsterdam en aldaar gedoopt bij de 
Evang. Luth. gemeente, adelborst op het koninklijk instituut voor de marine, 
vertrokken met attest. 14 aug. 1849 naar Amsterdam 

 Johannes Eduard Cornelissen, geboren alhier den 22 january 1831 en bij 
onze gemeente gedoopt, adelborst op het koninklijk instituut voor de marine, 
attest. afgegeven naar Utrecht bij vertrek op den 27 aug. 1849 

31 maart, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling C. Holst, 
aangenomen tot lidmaten, en 1 april openlijk bevestigd: 

 Grietje Petrus, dienstbode, geboren te Helvoet 22 january 1828, en aldaar 
gedoopt bij de Hervormde gemeente, vertrokken op 2 aug. 1849 zonder 
attest. 

 Johanna Eikema, naaister, geboren alhier den 16 maart 1831, en bij onze 
gemeente gedoopt, overleden 14 july 1880, J.G. Clant, predikant 

 
 
Anno 1850. 
17 april, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente te 

Amsterdam, Karel Jurriaan Viehoff, adelborst, vertrokken naar Breda 1 oct. 
1850 

10 augustus, op belijdenis des geloofs, in tegenwoordigheid van den ouderling Jacob 
Vos, aangenomen tot leden, en den 11den augustus openlijk bevestigd: 

 Johannes Quant, geboren op den 26 mei 1831 te Amsterdam en aldaar in de 
Luth. kerk gedoopt, adelborst, vertrokken met attest. op den 14 augustus 
1850, bij de verplaatsing van het instituut naar Breda 

 Eugen Friedrich Haenel von Cronenthall, geboren 7 october 1833 te Leipzig 
en aldaar in de Luth. kerk gedoopt, adelborst, vertrokken met attest. op den 
14 augustus 1850, bij de verplaatsing van het instituut naar Breda 

 
Anno 1851. 
16 maart, ingekomen met lidmaats-attest. van de Evang. Luth. gemeente te 's 

Hertogenbosch, Frederik Jacobus Rahlenbeek, korporaal, vertrokken den 1e 
july 1852 attest. gegeven 5 oct. 1853 naar Middelburg 

11 april, op geloofsbelijdenis, in tegenwoordigheid van den ouderling C. Holst 
aangenomen tot lidmaat, en 13 april openlijk bevestigd, Florentina Elizabeth 
Nehrling, alhier geboren 3 maart 1831 en in de gemeente gedoopt, 
vertrokken met attest. in mei 1851, J.G. Clant, predikant. 

16 april, ingekomen met attest. van lidmaatschap van de Evang. Luth. gemeente te 
Rijp, Frederica Catharina Mol, dienstbode, wonende bij den onderwijzer 
Kooiman te Onderdijk, vertrokken met attest. naar Rijp 21 dec. 1852 

 
Anno 1853. 
Reg. No. 71 
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Bij den Burgerlijken Stand der Stad Medemblik, op den 23 november 1853, in de 
Geboorte Registers ingeschreven, Jacobus, Geboren den 21 november 1853, Vader 
Roelium Jan Roeliums, Moeder Maria Petrus, gedoopt aan huis te Medemblik op 
den 4 maart 1854 door den predikant bij de Luthersche gemeente, J.G. Clant 
 
 


