GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN
Onderstaande gegevens werden door genoemde personen zelf verstrekt ; verificatie
is derhalve gewenst. Zij werden buiten Nederland geboren, doch overleden allen te
Utrecht. De volgorde der gegevens is : naam, voornamen, godsdienst. geboorteplaats
en datum, overlijdensdatum. echtgeno(o) t(e), namen der ouders. Aan belanghebbenden
zullen gaarne nadere bijzonderheden worden verstrekt.
Knebos, Chrisfiaan ; Ger.

f

1

; Mecklenburg 1738-14.8.1820 ; onaeh.

Hell&ms?i&!?‘R.K. . Aken 1750 5.4.1829 ; x Willemijntje van Dijk.
W i l l e m i Cafharina DerwiL.
<#
Smeeling, Johan Philip ; Luth. ; Hans& in Nassau 1750-2.2.1829 ; x Maria Chrisfina
Sofinger.
Johannes x Maria Chrisfina Oof.
II
Schumacher, Frederik, Herman, Sigismond ; Lth. ; Hattingen a.d. Rijn 1724-23.1.1827
x Jannefje Jacobs.
Frederik Sigismund x Anna M. Kunphen.
Hoe&uer, Johannes ; Ger. : Kaan in Nassau Siegen 29.9.1762-31.8.1840 : x S. Zuidhof.
,, Johanes x Anna Michel.
Schiks, Hendrik ; Ger. : Creveld 24.6.1768-13.5,1842 ; x Cafharina Wifhaus.
Willem x Fijfje Bakkers.
>1
Becker, Johan Wilhelm ; Ger. : RudRunkel in Nassau Dietz: 12.2.1766-4.6.1831 ; x
Johanne Schulp.
Johan, Godfreid x Maria Johanna Sauressig.
Adriians, Barend ; Ger.; Nordhorn in Bentheim 1.12.1767-1838 ; x Wilhelmina Terwogf.
Harm x Martha Lutters.
Rod&er. Johannes ; Ger. : Sennwald kanton Gall, Zwitserland 8-10-1756-28.3.1840 x
Hendrika Heemink.
Jacob x Anna Roduner.
12
Achenbach, Johan, Philip ; Luth. : Harxheim 3-1-1769-4.9.1862 ; x Maria Willemse.
Johan, Philip x Anna Maria Wol[.
Le i;up, Jean, Jacques: R.K . ; in Frankrijk 26.2.1786-29.4.1848 ; ongeh.
N.N. x Barbe Martin.
1,
Lindquist, Laurens : Luth. ; Christiansfeld in Noorwegen 18.2.1785-22.10.1854 ; ongeh.
Nieh x Anna Ester Catharina Fink.
Alsdirf, Johann Theodoor ; Ger. ; Nieuwied 22.2.1790-29.11.1859 ; x Jenneke oan
Hoften.
Johan Jacob x Francisca Bonninge.
I<
van Berkel, Jan Baptisfe; R.K. ; St. Omer (Fr.) 26.5.1797-9.8.1874 ; x Johanna de
Winter.
Barthelein x Agnes van Welhuissen.
11
Ferman, Maria, Catharina ; Luth. ; Angermunde 1739-2.8.1826 : x Jan Hendrik Kuhlcr.
Jan, Hendrik x Sophia Grauwer.
Rust&g, Elisabeth, Sophia ; R.K. : Wenden bij Kleef 18.3.1760-28.1.1830 ; ongeh.
Adam x Anna Catharina Stam.
So&ger, Maria Chrisfiana ; Ger. ; Neustad a.d. Hitz 6.10.1757-26.2.1845; x Jan
Philip Smeling.
Laurenti x Elisabeth Göring.
><
Metzemaker, Helena ; R.K. ; Sonsbeek bij Xanten 17.2.1769-22.2.1853 : x Hendrik
Fuiking.
lacobus x Ursula Hiister.
.*
Klapdahrs, Antje ; Ger. ; Hoog Emmerik bij Duisburgh . ..2.1769-10.6.1864 ; ongeh.
Herman x Elsje Braakmans.
<>
Suers, Joh;z;c: Sybilla, Magdalena ; L u t h . ; Wezel 7.10.1784-19.10.1867 : x D i r k
Hendrik Gerrit x Christina Wiesenaar.
Köhler, Louise, Charlotte : Ger. ; Vare1 in Oldenburg 18.7.1789-14.8.1862 : x Philip
Menger.
Johan, Fredrick x Magdalena Jannetje Hart.
1,
Broek, Margaretha van den ; Ger. ; Wezel 5.1.1808-24.12.1891 ; x Wezel 3.3.1837
Cornelius Bakker.
Abraham x Margarefha Bekker.
1,
1,
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Beek, Barbaru ; Gcr.: Grusch in Zwitserland 21.5.1805-24.12.1891 ; x ]ozrf Anthon
Hiijcli.
Anfhoon x Barbara KI:iocr.
>#
Kucs, Carel, Fredcrick, Aqpst : Luth.: Oldendorf 24.2.1798-? x Catharina Coruezee.
Henrich x Carolina Kucs.
L& van Engelswier 8, Utrecht.
W. A. WIJBURG’ Jr.

BEGRAVENEN IN DE NED. HERV. KERK VAN TERNEUZEN
Grafstenen en wapenborden kunnen met recht voor de genealoog en heraldicus beschouwd worden als bakens in zee.
Hoeveel malen hebben gegevens vermeld op zerken e.d. hem weer een stapje verder
geholpen op de soms moeizaam af te leggen weg van het afstammingsonderzoek.
Dankbaar zal hij dan ook zijn, wanneer hij, bij het betreden van kerken en oude
begraafplaatsen, constateert, dat alle mogelijke moeite wordt gedaan om de daarin
en de daarop aanwezige monumenten voor het nageslacht te bewaren.
Veel is in onze provincie op dit gebied nog intact gebleven en een woord van ons
allen aan dank is zeer zeker op zijn plaats aan Kerkvoogden, Parochie- en Gemeentebesturen, die trachten, vaak met soms geringe middelen, iets te redden van de nagedachtenis van vele Zeeuwse geslachten, die ons voorgingen.
Aan de andere zijde is het betreurenswaardig, hoe men soms met deze erfenissen van
wellicht ook onze voorouders omspringt. Vaak ziet men grafstenen gebruikt als stoepstenen, als speelplaatsen voor de jeugd, als bestrating van een paardenbeslagplaats en
als bodem van een kolenhok.
Het ware te wensen, dat het verder verwaarlozen, van deze in steen gebeitelde geslachtsboeken, een halt werd toegeroepen en dat de vele Oudheidkundige Kringen, die
toch bijna in elk gewest aanwezig zijn en vaak gemeente-subsidie ontvangen, zich verstaan met de betrokken autoriteiten, zodoende zich het lot aantrekkende van de vele
nog bestaande genealogische en heraldische gedenkwaardigheden.
Ook in de Nederlands Hervormde Kerk van Terneuzen lagen enige zerken, die dateerden uit de 16e/l8e eeuw.
U ziet, geachte lezer, ik schrijf in de verleden tijd, want ook hier is het . . . . . . . . . . . . er
lagen eens !
Met de steeds toenemende bevolking van de burgerlijke gemeente Terneuzen, wies
ook het aantal leden van de Nederl. Herv. Kerk.
In 1877 waren reeds plannen gemaakt om voor de toen 4.000 leden tellende N.H.
Gemeente een nieuwe Kerk te stichten in de plaats van het ruim 218 jaar oude bedehuis, waarvan op 19 Juli 1659 door de 9 jarige Gefeijn Decker, het oudste zoontje van
Paulus Geleijnsen Decker, Rentmeester van de Grafelijkheid Zeeland te Terneuzen, de
eerste steen was gelegd.
Het bestek voor de herbouw van de kerk opgemaakt 29 April 1885 en ondertekend
door 1. de Smidt \tn. als Voorzitter en 1. Sturm als Secretaris der Kerkvoogdij stelde
als hoofdzaak, dat de bestaande kerk moest worden afgebroken en dat op dezelfde
plaats een nieuw kerkgebouw met toren moest worden gebouwd terwijl verder de
klok, het orgel en het uurwerk moesten worden overgebracht naar de nieuwe kerk.
Op 3 Augustus 1885 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe bedehuis door:
1. de Smidt Jzn, President Kerkvoogd ; Adr. van Veen, Predikant : A. de Feyfer Ptn..
G. Dees Pzn. en Joos Wieland, Kerkvoogden; J. Sturm, Secretaris van de Kerkvoogdij
en Kerkelijk Ontvanger: J. C. Harte, 1. Dieleman Wzn., A. Visser, C. van der Hooft.
A. Allaarf en lacs Huijssen Jaczn. Notabelen ; F. Walraven en F. Verlinde, O u d e r lingen : P. van Wijck Ptn. en P. Klauwers, Diakenen, zoals een in de muur gemetselde
steen aangeeft.
De toenmalige, bovengenoemde Kerkbestuursleden lieten hun naam in een gedenksteen vereeuwigen. doch-voor de andere stenen in hun kerk hadden zij geen oog. daar
zij geen maatregelen namen de grafzerken voor het nageslacht te bewaren, nalatende iets
hier omtrent in het bestek voor te schrijven.
De gehele vloer der kerk werd overdekt met cement, waaronder de aanwezige zerken
verdwenen.
Door 1. uan der Baan wordt in zijn boekje ,,De Hervormde\ Gemeente van Terneuzen en hare Leeraren” opgetekend, dat hij ..een nauwkeurig afschrift nam van de
opschriften op de grafzerken, zo binnen, als toen ook buiten de kerk liggende, opdat
die voor geschiedkundig gebruik niet verloren zouden gaan”.
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