
























Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 (HV): Hier ligt verborgen / [HJGaima Hij-mans / dochter van Getschlik letsek / en denaam van haar moeder was Bilah / ze isgestorven op zondag 2 Ijar 658 volgens deverkorte jaartelling / moge haar ziel gebon-den zijn in de bundel des levens.(NT): Hier nist / het stoffeUjk overschotvan mejuffrouw / Wendelina Hi)mans /geboren 6 februari 1813 / overleden te Wijkbij Duurstede / 24 april 1898 / ZJI.H.A.[- Zahg Rust Hare Asse](AV): Wendelina Hijmans: * te GoriiKhem6-2-1813, t WbD. 24-4-1898 (akte 25-4-1898,no. 35). Zij was de ongehuwde dochter vanGodschalk Isaac Hijmans en Betje Hijmans,zie no's. 5 en 8). Joseph Abraham de Vries,winkelier en Cornelis Albertus Groen, amb-tenaar ter secretarie doen aangifte van over-h|den. :'**«^ (HV): Hier ligt verborgen / een goede enrechtschapen vrouw / mevrouw Giteledochter van Josef / de weduwe van de heer/

Jitschak Jacobson / zij ging uit tot heteeuwige leven op de heihge sjabbat / 13Adar II &quot; en werd begraven / op de maan- De grafsteen van Betje Hijmans (no. 8). Foto auteur, 1991. dag de 15e daarop 632 van de verkortejaartelling / moge haar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.(NT): Hier rust / Judith Salomons / Wed.I. Jacobson / overl. 23 maart 5632. (AV): Judith Salomons: » ± 1788 te Haaksbergen, f Wbd. 23-3-1872 (akte 23-3-1872, no. 26),dochter van Joseph Salomon en Sara Koopman. Judith was weduwe van zowel Isaac Jacobson alslater van Juda Moses Simons.Arend Groen, cipier en Thomas Bijdebeeke, gemeenteveldwachter doen aangifte van overhjden. (HV): Hier ligt verborgen / Bilah wed. van Getschlik / Hijmans / dochter van Chaim Hijmans /en de naam van haar moeder van Reische / ze is gestorven op de tweede nieuwe maandsdag AdarII '* 635 [ foutieve datum: hier

had moeten staan 7 Av 635 ] van de verkorte jaartelling / mogehaar ziel gebonden zijn in de bundel des levens.(NT): Hier rust / het stoffelijk overschot / van Betje Hijmans, / geb. Hijmans, / geboren 25 35.  Aan de joodse kalender wordt in een schrikkeljaar een dertiende maand toegevoegd. Er zijn dantwee maanden met de naam Adar: Adar I en Adar IL Poeriem of Loten-feest (14 Adar) valt tijdenseen schrikkeljaar in Adar II. Adar 'valt' in de maanden februari-maart. 36.  Zie de vorige noot. 13








