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Historie boerderij
Er is een archief erve Worsink.
In de Registers en Rekening van de Bisschop van Utrecht wordt gesproken over Groot en Klein Weerse. Groot
Weerse is nu Worsink, Klein Weerse werd bewoond door de Bekker, nu Krebbers (3.3.020).
In het schattingsregister van 1475 wordt gesproken over Grote Werse: belasting = 2 s., bet. 3 golden r.g.
1493. Inkomsten van het rentambt Twente.
Dyt nabescreven sint pachten, renten, vervallen ende upkomynge an gelde, saede ende anders van het rentampts
van Twente, ut bevele myns gnadiges heren Davids van Buorgondien, bisscop van Utrecht, by my Jacob van
Ittersom upgebort ende entfangen, angande up Sunte Mertensdagh in den winter anno 1493 ende weder
eyndende up Sunte Mertensdach in den winter anno 1494.
Entfangen van 't hoves Wedehoen up Onses Heren Hemmelvordesdagh:
de Grote Werse wordt hierin enkele keren genoemd wegens het betalen van tynsen, beden, bedeswyn,
pacht- ende garfroggen.
In het verpondingsregister van 1601/1602 wordt gesproken van De Wyrse. De boerderij omvat in 1602 8 mudde
lands darvan eene ligt woeste en 1½ dagwerck hoilandes.
In het vuurstedenregister van 1675 wordt gesproken van Wersinck en is het aantal vuursteden 1.
Op 13-11-1688 wordt er een huwelijks contract opgemaakt tussen Aeltje te Worse en Gerrit Teunissen uit
Colmesgaden. Er is sprake van een houwelicks gifte van f 300,-. Akte opgemaakt te Deventer. Getuigen Derck
Becker en Gerrit Wimerinck.
In 1682, 1751 en 1794 is de eigenaar van de boerderij de Landrentmeester van Twente; het is dan een hofhorig
erf behorend onder de Hof Weddehoen.
04-05-1746. Huwelijksvoorwaarden tussen Jenneken ter Worse en Jan ten Bruyel, wedeman van Jenneken
Loeninck. Er zijn 4 kinderen uit zijn 1e huwelijk. Zij krijgen ieder voor moederlijke goet f 30,- en een beddinge
met toebehoor. Ook is Jan nog stiefvader van een dochter Jenneken. Ondertekent door bruid en bruidegom en
door 12 getuigen. Zij gaan wonen op Bruil in Kerspel Goor.
In 1752 laat de ongehuwde Wolter te Worse (geb. 1709), dan inwonende op Nijland (3.2.010) te Herike, zijn
testament opmaken; hij is krank, edog sijn kennis volkomen hebbende. Hij stelt tot eenige en universele
erfgenaam aan zijn zuster Hermken te Worse, vrouw van Jan Nilant, van al zijn na te latene goederen.
Op huiden dato den 24 Juni 1758 isser een wettelijk houwelijk beramt en besloten daarbij wesen van vrinden en getuigen
tusschen den ersamen Berent te Worse jonge sone van Egbert te Worse als
bruidegom ter eene zijde en Jacomina Bruils jonge dogter van Jan Bruils als
bruid op volgende conditie: Ten eersten belooft den bruidegom sijne toe
komende bruid in te nemen op die platse die Worse genamt, sijnde een
provintie erve.
Ten tweden belooft die vader en de moeder van den bruidegom an de jonge
luiden over te geven die hele bouwerie, roerende ende onroerende soo als sij
tegenwoordig in het gebruik hebben, uitgenomen een half mudde land, den
Grooten Haken genamt, daer die oude luiden jaerlijks het gewas mogen van
genieten mits sal het stroo tot huis beste verbliven maer moet van die jonge
luiden worden bemest en bewerkt en voor die moeder van den bruid sal
jaerlijks een spind lien voor haar sayen en drie weken voor haer spinnen en
die ymen sullen die oude luiden voor haer houden soo lange sij leven, maer
het halve profiet sal jaerlijx tot huis beste verbliven.
Ten derden is gedispopert dat dogter Ebbe van zal. Berent Worse sullen die
jonge luiden moeten geven die somma van 100 dalder en een koe en bedden;
wat den sterften an belangt zoo sal die oude moeder kiste in het huis beste
verbliven maer die kleeren sullen die 3 dogters hebben te dielen nae doode
van haer en so het mogte gebuiren dat die dogter Ebbe zig met die jonge
luiden niet kan vergelijken sal sij met haer goet mogen gaen waer sij wil en
anders sal sij in huis worden verpleegt en soo sij huis komt te sterven soo sal
haer tot huis beste verbliven voor een erlijke begraffenisse, maer die kiste
sal sij haer willen mede hebben te doen.
Ten virden belooft die vader van die bruit tot een bruitschat mede te geven die summa van 50 caroli guld. en wat haere daer
nae en erven en aensterven kan en so het mogte gebuiren dat den bruidegom eerst quam te sterven, sal die bruit op die platse
die weer mogen trouwen met believen van die Landheer en behouden al het gene den bruid hem toekomt.

In oirconde der waerheid is dese houwelijcx voorwaerde wettelijk ondertekent op die platse en goet die Worse in Harke.
Berent Worsijnk als bruidegom, Jacomine Bruils als bruit, Egbert te Worse als vader van den bruidegom, Megtelt als moeder
van den bruidegom, Jan ten Bruil als vader van die bruid, Jan Lonink als oom en momber van die bruit, Berent Olidam als
getuige, Jan Bekkers als getuige, Gerrit Wimerink als getuige en Gerrit Varsgsank dit uit vesoek geschreven.

In 1763 kopen Beerent en Jakomijne ter Worse voor f 500,- van Jan Slijghmans en Jenneken Nijeamsen een
hoek hoylant groot vyer dagh wark, genaamt de Dele, gelegen in het Markeler Broek.
In 1772 koopt Egbert ter Worsche voor f 75,- een stuk land groot 6 spint, gelegen tussen Harmen Wevers en
Leppink, van Jan ten Broil wed. van Diena Wilbers.
In 1799 koopt Jan Hendrik Worsink voor f 830,- van
het Groot Capittel der stad Deventer de tienden
gaande uit de Groote en Luttike Wursche. Hij had
daarvoor een verzoekschrift ingediend bij de
Municipaliteit der Stad Deventer om deze tiende te
mogen kopen.
In hetzelfde jaar leent Beerend te Worse f 200,- aan
Derk Sandmans en Beerenddina ten Bruyl wonende op
het plaasjen Sandmans onder Markelo (Buitengebied
1.4.060).
In 1800 wordt er een huwelijks contract opgemaakt
tussen Jan Hendrik Worsink en Aaltjen Morsman. De
moeder van de bruidegom, Jacomina Bruil, doet al
haar bezittinge en eigendom en haaren gewas op het
land, inboedel des huyses, over aan het nieuwe echtpaar. Uitgesloten is een capitaal van f 400, - die bij de
Bekker op intresse staan, welke opbrengst zij zal blijven genieten. Bovengenoemde f 400,- zal na haar dood
verdeeld worden als volgt; f 200,- voor haar zoon Jan Hendrik en de andere f 200,- in egale porties te verdelen
tussen haar 3 dochters Tuentje, Mechteltje en Jenneken. De dochters krijgen ook de kleedinge zoo linnen als
wullen en haar kiste zal tot huys beste blijven. De bruid brengt een som van f 200,- in alsmede een koebeest en
een uitset.
In 1806 verkopen Jannes ter Look en vrouw Teune van de Worse voor f 100,- aan Jan Hendrik te Wurse een stuk
land, het Gaarden Stukke genaamd, en een hooyland groot een half dagwerk beide te Harke gelegen.
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 merries, 3 koeien, 7 vaarsen en 5 kalveren.
In 1831 10 stuks rundvee en in 1952 was dit opgelopen tot 21 stuks.

1827. In verband met de aanstaande verkoop van
het Worsink door de provincie wordt de gehele boerderij met gronden getaxeerd door Bernardus Vincent en
Hendrik Jan Averink. In eerste instantie was aangewezen als taxateur Gerrit Jan Modders, winkelier te Goor,
maar Vincent was het hiermee niet eens.
De gebouwen worden getaxeerd op f 286,- en de gronden (het waren ca 20 percelen) op totaal f 3673,-.
In 1828 kopen Willem Meyer en vrouw Berendina Gezina Kevelham uit Weddehoen bij Ambt Delden voor f
1454,- het erve Groot Worsink, de schuur en zaadberg en ruim 20 stukken grond van Rijksdomeinen te betalen
in 5 termijnen van een jaar.
De namen van de bouw- en weilanden zijn: den Gaarden, de Bree, het Reuvestuk, het Langestuk, het Kleine
Langestuk, de Boschakker, den Hanken, de Grote Bree, de Ruesten Bree, de Grote Bennen Weerd, de Kleine
Bennen Weerd, het stukje voor het Hekke, het Eerste Kleine Stuk, het Tweede Kleine Stuk, den Akker voor 't
Laar, de Steenbree, de Weide om 't huis en de Vooregge, de Rossemaat, de Philips Maat en het Slagjen. Dan nog

de whare in de Marke. (not. Wolter Jalink te Goor akte 12-8-1833).
Op 11-10-1843 kopen Arend Jan en Berend Jan Worsink voor f 2800,- van Willem Meyer uit Weddehoen het
erve Worsink met de bijbehorende landerijen.
In 1845 lenen de broers Arend Jan en Berend Jan Worsink f 1200,- van de Needse fabrikantenfamilie ten
Hoopen met als onderpand het erve Worsink en diverse gronden. (not Jalink).
In 1846 is er een kwestie tussen Arend Jan Worsink en zijn buurman Gerrit Hoekman op Bekker over de inning
van tienden waarop Worsink recht heeft. Oud Markeloër H(endrikus) A(dolf) Warmelink, wonende te Zwolle,
geeft Worsink advies in desen:
Zwolle, den 20 July 1846.
Geachte vriend,
Ik heb heden nog eens over uwen tiende met een ander gesproken. Hij moet u, tenminste 24 uren voor hij het gewas
weghaald, aanzeggen om de tiende uit te zetten. Haalt hij hem weg zonder hij u waarschuwd dan moet hij u het dubbel der
waarde betalen. Ik zou u nu raden om als hij u van geen uitzetten berigt doet, met 2 persoonen den tiende uit te zetten, kunt
gij daar den veldwagter en iemand anders voor vinden is goed, maar anders zijn 2 menschen, die geen familie of knegt van u
zijn, goed. Met deze menschen zou ik den tiende uitzetten zoodanig dat van de 25 gasten er 2 neemt, eerst van de 12 eene en
dan van de 13 eene. Gij kunt beginnen aan welk eind van het stuk als gij wilt, ieder stuk afzonderlijk anders.
Mogt hij bij u komen en u het uitzetten verbieden, stoor u daar niet aan, zeg maar dat gij als eigenaars van den tiende den
zelven uitzet en twijfelt gij er aan of hij hem niet zal laten staan, zet hem dan smorgens uit en haal hem smiddags in. Gij moet
de tiendgasten maar een goed eind van de andere rogge wegzetten.
Zijt volstrekt niet bang, hij zal niets beginnen, gij zijt bij een wettigen koopbrief eigenaar van den tiende, gij hebt hem de
huur van denselven tijdig en geregtelijk laten opzeggen, dus is er volstrekt geen gevaar, doet nu zoo als ik u schrijf, dan
verzeker ik u dat alles goed gaat. Zegt hij u aan van uitzetten, gaat dan met u beiden, doch zegt hij u niets van uitzetten, neem
dan die menschen mede. Vraagt hij u soms waarom gij die menschen bij u hebt, zeg dan maar dat gij het goedvond dat die
menschen zagen wat gij deed. Mogt hij soms met dreigementen los komen stoor u aan niets en zorg alles maar zoo gaat als ik
u schrijf en er is niets geen vrees voor de zaak is zoo goed.
Laat mij eens weten hoe het is afgeloopen. Wij groeten u en uwe vrouw en broer, waarna als immer uw vriend, H.A.
Warmelink.
Zwolle, den 28 July 1846.
Vriend Worsink!
Gij hebt goed gedaan om u door de grove woorden van uwen buurman niet te laten afschrikken. Indien hij u mogt aanklagen
bij den Kantonrigter zeg dan aan dien Heer dat uw vader den tiende van het erve Bekker van de stad Deventer heeft
aangekocht, dat gij beiden als eenige erfgenamen van uwe ouders tans die tiende in overdeelden eigendom bezit. Dat uwe
ouders en later gij ook, bij mondelinge huur aan den bouwman of eigenaar van het erve Bekker die tiende hebt verhuurd
gehad, dat gij bewijzen kunt dat hij u in bijzijn van anderen die huur geheel of gedeeltelijk heeft betaald; dat het evenwel met
de betaling van die huur jaarlijks trager ging en gij, nu over een jaar of wat, de huur nog van hem te vorderen heeft. Waarom
gij samen had goedgevonden door den deurwaarder de huur van de tiende te doen opzeggen, hetwelk dan in January
laatstleden was gebeurd.
Dat gij nu gewagt had dat hij u het uitzetten van
den tiende zoude hebben komen zeggen, doch dat
hij dit niet gedaan had, gij (omdat gij wel wist dat
hij een brutaale man was) onder bijzijn van den
veldwagter en een buurman naar hem was toe
gegaan met hem bekend te maken dat gij
voornemens waard den tiende uit te zetten; dat hij
u daarop geantwoord heeft, .... (dit weet gij zelf).
Dat gij den tweeden dag smorgens er weer na toe
zijt gegaan om hem nog eens te vragen mee te gaan
den tiende uitzetten, waarop hij antwoorde van
neen en gij moest niet op zijn grond komen
tienden. Dat gij er daarop met genoemde 2
persoonen zijt heengegaan en naar plaatselijk
gebruik den 12 en 13 gast hebt uitgezet. Dat hij
kort na gij bezig waart is gekomen en u de
uitgezette gasten weer heeft bij zijne rogge
geplaatst, doch dat gij deselve weer opnieuw hebt
Erve de Worse (tekening Jan Jans)
uitgezet. Dat hij later bij u is gekomen op het land
met 2 persoonen en u gevraagd heeft wie den tiende aanging, waarop gij geantwoord hebt, dat hij u beide broers gezamentlijk
toekwam, waarop hij vroeg waarom gij het tiende, gij geantwoord hebt de tiende u eigendom was. Dat hij u vervolgens heeft
gezegd niet meer te zullen tienden, doch dat gij ermede zijt voort gegaan en de tiende hebt ingehaald.
Indien den Heere Kantonrigter den koopbrief van den tiende heeft gezien, doet dat gerust, hij is wettig en wel, gij zijt samen
wettige eigenaren van den tiende.
Ik denk dat de Bekker niet zal klagen hij weet dat gij het regt aan uwe zijde hebt en dat hij niets doen kan.
Ik heb verstaan dat de Bekker land van zijn plaats verhuurd heeft en die huurder zeker in het onwetende heeft gelaten, met de
door uw gedane opzage van den tiende, ten gevolge waarvan die menschen onwetend de rogge van dat land zonder tienden
hebben weggehaald.

Die moet gij daarover gaan klagen bij den Heer Kantonrigter en schadevergoeding daarvoor vragen, hij moet u nu het dubbel
van de tiende geven van dat land; dat hij het die menschen niet gezegd heeft is uwe schuld niet. Gij moet den tiende hebben,
ziet eerst of gij in tegenwoordigheid van een paar menschen de verzekering kunt krijgen dat gij dat land het volgend jaar
dubbel kunt tienden of willen u die menschen een bagatel tot schadeloosstelling geven dan zou ik daar de trom niet om
roeren. Maar willen zij u niets geven of beloven dan moet gij vooral het bij den Heer Kantonrigter overgeven.
Na groeten verblijven als altijd. Uw vriend H.A. Warmelink.

In 1849 koopt Berend Jan Worsink een bouwland gaande uit de Oude Pot. Verkopers zijn Gerrit Geerdink en
Anthonia Stoelhorst, welke laatste op de Pot gewoond heeft, en nu te Neede woont.
In 1878 is er een boedelscheiding na het overlijden van het echtpaar Arend Jan Worsink en Hendrika
Stoevelman. Zij laten 4 kinderen na: Jan Hendrik, Arend Harmen en de minderjarigen Derk Jan en Aaltje.
Er wordt een inventaris opgemaakt waarbij we vinden:
2 tafels, 9 stoelen, eenig haardgereedschap, een staande ijzeren plaat, een ijzeren pot en dito waterketel, 7 tinnen
bekers, een tinnen theepot, dito beddeflesch en boterbord, een tinnen kan en 4 dito borden, een tinnen bord en
dito 16 eetlepels, 7 aarden schotels en 19 aarden borden, 2 lampen en een lantaarn, een koffijmolen en zetter, 2
koperen koffijketels, een Friesche klok, een bed met toebehoren, 14 koffijschoteltjes en dito koppen, 4
theedoeken en een handdoek, een kabinet, een stel kommen op 't kabinet, 8 rollen onafgesneden linnen, 6
kussenslopen en 2 tafellakens, eenige oude kledingstukken van A.J. Worsink, een hoeveelheid vleesch en spek, 5
eiken kleerkisten, 2 stel bedden met toebehoor, 2 spinnewielen en een haspel, 2 koperen waterketels, 2 tonnen
met snijboonen en zuurkool, een lakensche jas, broek en vest van den erflater, 20 stukjes linnen garen, eenige
rommel, 3 melktonnen, eenige aarden potten en kannen, een emmer en een bak met boter, een stuk brood en 2
fleschen, een baktrog, een weger, een karn met ijzeren waag en 2 tonnen, 2 ijzeren potten en 4 emmers, eenige
rommel, 2 hakselkisten, 2 snijkisten met messen, eene hoeveelheid roggenstroo, boekweit, rogge, havergarst aan
't stroo, een kafmolen, eenig landbouwgereedschap, 9 korven met bijen en honig, 2 kuipens, 2 wannen en 4
manden, eenig paardegetuig en touwwerk, een oude kruiwagen en ladder, een ligt roodbonte dragtige koe, een
grijsbonte koe, een zwartbonte guste koe, een roodbonte dito, een dito dragtige koe, een dito, een zwartbonte
dito, een gust roodbont kalf, een dragtige vaars, een roodbonte os-kalf, 2 kleine vaars-kalveren, een varken met 9
biggen, een zwart ruinpaard, een oud bruin dito, een hoeveelheid turf en andere brandstoffen, eenig ongedorscht
oliezaad, eene hoeveelheid hooi, bruine boonen, dakstroo, eenig bouwgereedschap, 4 hooiladders en
wagenplanken, een bijl en een hakmes, eene waschtobbe, een kleedwagen, een hoeveelheid ongedorschte rogge,
2 mestwagens, een kar, ploeg en eggen, een dragtig varken, een hoeveelheid aardappelen, 2 zeisen, 24 kippen,
een partij aardappelen, 6 korven met bijen en honig en eenige rommel.
Aan contanten bevinden zich in huis f 1000,-. Verder geldtegoeden ten bedrage van f 2100,-. Schulden aan G.J.
ten Doesschate, geneesheer te Goor, voor geneeskundige behandeling in de jaren 1875, 1876 en 1877 groot f
105,20.
In dat jaar 1878 was Jan Hendrik Worsink mede-eigenaar geworden. En diens zoon Hendrik Jan werd in 1898 de
eigenaar. Er behoorde toen bijna 14 ha grond bij.
Ca 1938 werden de beide broers Jan Hendrik en de ongetrouwde Hermannus Worsink ieder voor de helft
eigenaar en in 1931 kwam er van de overleden oom Arend Harmen nog eens 13 ha grond bij.
In 1930 laat de ongehuwde Arend Harmen Worsink zijn testament opmaken. Hij legateert aan de kinderen van
Hendrik Jan Worsink en Gerritdina Johanna Sligman, zijnde Jan Hendrik, Arend Jan, Hermannus en Hendrik
Worsink.
In 1939 krijgt de wed. H.J. Worsink toestemming van de gemeente Markelo om een nieuw voorhuis te bouwen.
Na de ruilverkaveling van 1960 omvatte de boerderij bijna 29 ha grond.
In 1974 werd er een ligboxenstal bijgebouwd terwijl het huis in 1976 geschikt werd gemaakt voor dubbele
bewoning. In 1999 is men opgehouden met boeren.
Steen in voorhuis: GDS 1939 (GerriDina Sligman).
Sluitsteen in schuur: HJW GDS 1933 (Hendrik Jan Worsink GerriDina Sligman).
Sluitsteen boven de niendeure: BJW AJW HDS JHW 1848 (Berent Jan Worsink Arend Jan Worsink
HenDrika Stoevelman Jan Hendrik Worsink).
Er is een Bentheimer waterput.
De huidige personen met de naam Worsink stammen allen oorspronkelijk af van deze boerderij.
Zie ook kranteknipsel dd 8-5-1991.
De boerderij is in maart 2012 verkocht aan fam. Weekhout; de bewoners de fam. Lonink verhuizen naar het
dorp. Na minimaal 350 jaar bewoond te zijn geweest door dezelfde familie is daar in 2012 een eind aangekomen.

Bewoning
Rolef Wyrsen, landbouwer op Worsink.
Kinderen:
1.
Jan Rolefsen van die Wyrse, huwt 29-1-1671 te Rijssen met Henrikien Henriksen (wed. van
Jan Hegeman) in Elsen.
2.
Jenken Rolefsen Wyrsen, huwt 29-1-1671 te Rijssen met Henrik Jansen op die Hege te Elsen.
Hermen ter Worsse, landbouwer op Worsink.
Kinderen:
1.
Berend ter Worsse, huwt 25-8-1689 Geesjen Albering/Elsen.
2.
Aeltjen ter Worsse, huwt 18-11-1688 Gerrit Teunis/Colmesgaden.
3.
Jan ter Worsse (zie vervolg)
Jan ter Worsse, landbouwer op Worsink.
Gehuwd voor de kerk op 16-08-1691 te Markelo met Jenne Closserts, geboren circa 1673 te Markelo,
overleden te Herike, begraven op 25-05-1714 te Markelo, dg. van Hendrick Closserts (dorp 1.0.185).
Uit dit huwelijk:
1.
Berend ter Worse5. (zie vervolg)
2.
Henrick ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 09-04-1693 te Markelo, overleden te
Herike op 2-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1696 te Markelo.
3.
Geesjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 09-09-1694 te Markelo, overleden te
Herike op 1-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1696 te Markelo.
4.
Jan ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 22-12-1695 te Markelo, overleden te Herike op
2-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1698 te Markelo.
5.
Aeltjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 04-09-1698 te Markelo, overleden te Herike
op 1-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1699 te Markelo.
6.
levenloos kind ter Worsse, geboren 01-1700 te Herike, begraven op 16-01-1700 te Markelo.
7.
Aeltjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 20-02-1701 te Markelo, huwt 3-2-1726
Gerrit Nieuland/Herike.
8.
Eva ter Worse, geb. ca 1702; zij krijgt een onechte zoon Berend Worsing, geboren te Herike,
gedoopt 11-1728 te Markelo en zij huwt 22-3-1733 te Holten met wed. Lammert Dercksen.
9.
Hermken ter Worse, geboren te Herike, gedoopt 04-1703 te Markelo, overleden na 1776,
huwt ca 1735 Jan Hendricks Nijland/Herike.
10.
Hendrick ter Worse, geboren te Herike, gedoopt 1705 te Markelo, overleden te Herike,
begraven op 07-02-1708 te Markelo.
11.
Jan ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 22-12-1706 te Markelo.
12.
Hendrickjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 01-07-1708 te Markelo.
13.
Wolter ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 20-10-1709 te Markelo, ongehuwd.
14.
Wilmken ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 16-08-1711 te Markelo.
15.
Hendrick ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 08-04-1714 te Markelo.
Berend ter Worse, landbouwer op Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 11-11-1691 te Markelo,
overleden te Herike, begraven 04-1727 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-04-1716 te Markelo met Megtelt Greven, geboren op
Leeftink te Stokkum, gedoopt 06-1692 te Markelo, dg. van Hendrick Boling op Greven (Beusbergen
2.4.100).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan ter Worse, geboren te Herike, gedoopt 02-1717 te Markelo.
2.
Jenne ter Worse, geboren te Herike, gedoopt op 18-02-1720 te Markelo, overleden circa 1759
te Kerspel Goor, huwt 4-5-1746 met Jan ten Bruyel (wed. van Jenneken Loeninck).
3.
Egbertjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt 11-1722 te Markelo, huwt 15-2-1760 te
Goor met Jan ten Bruil (wed. van Jacomina ten Geuzendam).
4.
Aeltjen ter Worse, geboren te Herike, gedoopt 1724 te Markelo, huwt 31-8-1755 Jan
Frieling/Herike.
Megtelt Greven hertrouwt voor de kerk (2) op 25-05-1728 te Markelo met Egbert Nijmeyer, 29 jaar
oud, geboren op Spijkerman te Stokkum, gedoopt op 01-02-1699 te Markelo, overleden na 1772, zn.
van Teunis ter Hoonte op Nijmeyer/Stokkum (2.1.060).
Uit dit tweede huwelijk:
5.
Berent ter Worse (zie vervolg)6

6.

Engbert ter Worse, geboren circa 1733 te Herike.

Berent ter Worse, bouman op Worsink, geboren te Herike, gedoopt 1731 te Markelo, overleden na
1795.
Gehuwd voor de kerk op 25-06-1758 te Markelo met Jakomina ten Bruil, 22 jaar oud, geboren te
Kerspel Goor, gedoopt op 08-01-1736 te Goor, overleden op 22-02-1814 te Herike op 78-jarige leeftijd,
dg. van Jan ten Bruil/Goor.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 20-10-1759 te Markelo, overleden jong.
2.
Gerrit Hendrik Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 12-01-1761 te Markelo.
3.
Tonisken Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 29-05-1763 te Markelo, overleden op
11-10-1820 te Herike op 57-jarige leeftijd, huwt 19-7-1789 Jan ter Look/Herike en hertr.
14-12-1805 met Jannes Plasman of Matena.
4.
Jan Hendrik Worsink (zie vervolg6).
5.
Meggelt Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 10-12-1768 te Markelo, overleden op
31-07-1854 te Elsen op 85-jarige leeftijd, huwt 15-5-1789 Jan Berentzen ten Zende/Elsen.
6.
Jenneken Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 02-02-1772 te Markelo, huwt 16-11-1800
te Holten met Willem Steunenberg/Holten.
7.
Jan Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 21-07-1776 te Markelo.
Jan Hendrik Worsink, landbouwer op Worsink, geboren te Herike, gedoopt op 19-01-1766 te
Markelo, overleden op 29-05-1844 te Herike op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 30-11-1800 te Markelo met Aaltje Morsman, 25 jaar
oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-02-1775 te Markelo, overleden op 17-01-1842 te Herike op
66-jarige leeftijd, dg. van Berend Morsman/Beusbergen (2.4.280).
Uit dit huwelijk:
1.
Berenddina Worsink, geboren op 29-12-1801 te Herike, overleden op 30-11-1810 te Herike
op 8-jarige leeftijd.
2.
Arend Jan Worsink (zie vervolg6).
3.
Berent Jan Worsink, landbouwer, geboren op 28-10-1813 te Herike, overleden op
03-05-1876 te Herike op 62-jarige leeftijd, ongehuwd.
Arend Jan Worsink, landbouwer op Worsink, geboren op 10-04-1806 te Herike, overleden op
07-11-1877 te Herike op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-10-1843 te Markelo met Hendrika Stoevelman, 18 jaar oud,
geboren op 21-12-1824 te Herike, overleden op 09-04-1864 te Herike op 39-jarige leeftijd, dg. van Jan
Harmen Stoevelman.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Worsink, geboren op 24-11-1843 te Herike, overleden op 30-01-1844 te Herike,
67 dagen oud.
2.
Jan Hendrik Worsink (zie vervolg6).
3.
Arend Harmen Worsink, geboren op 05-08-1853 te Herike, overleden op 09-08-1931 te
Herike op 78-jarige leeftijd.
4.
levenloos kind Worsink, geboren op 03-04-1858 te Herike, overleden op 03-04-1858 te
Herike, 0 dagen oud.
5.
Dirk Jan Worsink, geboren op 17-05-1859 te Herike, overleden op 18-12-1927 te Stokkum
op 68-jarige leeftijd, huwt 23-12-1882 met Harmina Lankamp (ovl Stokkum 22-6-1906).
6.
Aaltjen Worsink, geboren op 18-06-1861 te Herike, overleden op 14-08-1888 te Markelo op
27-jarige leeftijd, huwt in 1882 met Hendrik Jan Vruwink.
7.
Berend Jan Worsink, geboren op 02-01-1864 te Herike, overleden op 24-06-1864 te Herike,
174 dagen oud.
Jan Hendrik Worsink, landbouwer op Worsink, geboren op 02-08-1845 te Herike, overleden op
23-07-1912 te Herike op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-07-1868 te Markelo met Hermina Elkink, 24 jaar oud, geboren op
24-05-1844 te Herike, overleden op 31-01-1874 te Herike op 29-jarige leeftijd, dg. van Berend
Elkink/Herike (3.3.150).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan Worsink (zie vervolg7).
2.
Berend Jan Worsink, geboren 1870 te Herike, overleden op 06-01-1871 te Herike.

3.

Berendina Worsink, geboren op 20-02-1872 te Herike, overleden op 16-07-1942 te Herike op
70-jarige leeftijd, huwt 21-3-1896 met Dirk Jan Elkink.

De familie Worsink in 1958. Voorgrond Opoe Gerritdina Johanna Worsink-Sligman (*1867) en achterkleinzoon Jan
Hendrik Lonink (*1955), daarachter v.l.n.r: Gerritdina Johanna (Hanna) Worsink (*1934), Herman Jan Hendrik Lonink
(*1927), Geertruida Worsink-Krijgsman (*1905), Hendrik Worsink (*1901), Jan Hendrik Worsink (*1895), Diena
Hendrika Lonink-Worsink (*1930) en Hendrik Jan Worsink (*1913)

Hendrik Jan Worsink, landbouwer op Worsink, geboren 1868 te Herike, overleden 1934.
Gehuwd op 03-08-1895 te Markelo met Gerridina Johanna Sligman, geboren 1867 te Markelo,
overleden op 09-02-1960 te Herike.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Worsink (zie vervolg7).
2.
Arend Jan Worsink, geboren 1898 te Herike, overleden op 18-05-1968, huwt in 1930 met
Johanna Hermina Hidders.
3.
Hermannus Worsink, geboren 1899 te Herike, overleden 1981, ongehuwd.
4.
Hendrik Worsink, geboren 1901 te Herike, overleden op 09-07-1967 te Markelo, huwt
18-5-1929 met Berendina Vruwink.
Jan Hendrik Worsink, landbouwer op Worsink, geboren 1895 te Herike, overleden 1967. Is op
21-4-1915 ontslagen uit de dienstplicht (19e Regiment Infanterie).
Gehuwd op 03-11-1923 te Markelo met Geertruida Krijgsman, 18 jaar oud, geboren op 07-10-1905 te
Markelo, overleden 1980, dg. van Gerrit Jan Krijgsman (Buitengebied 1.2.060).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Jan Worsink, geboren 1923 te Herike, overleden 2000 te Herike, ongehuwd.
2.
Diena Hendrika Worsink (zie vervolg7).
3.
Gerridina Johanna (Hanna) Worsink, geboren 1934 te Herike, huwt 14-9-1957 met Gerrit
Jan Leferink.
4.
Gerritje Worsink, geboren 1936 te Herike, huwt 6-6-1956 met Gerrit Jan Wissink.
Diena Hendrika Worsink, geboren 1930 te Herike.
Gehuwd op 25-08-1954 te Markelo met Herman Jan Hendrik Lonink, landbouwer op Worsink,
geboren 1927 te Markelo, zn. van Jan Harmen Lonink.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik Lonink (zie vervolg8).
2.
Jan Harmen Hermannus (Harry) Lonink, geboren op 09-02-1960, overleden op
10-02-1960, 1 dag oud.
3.
Berendina Gerritdina Johanna (Gerry) Lonink, geboren 1961 te Herike, huwt 21-6-1990
met Jan H.W. (Henk) Brinkers.
4.
Diederik Herman (Dico) Lonink, geboren 1972 te Herike, overleden 12-2000 te Hengelo.

Jan Hendrik Lonink, landbouwer op Worsink, geboren 1955 te Herike.
Gehuwd 1978 met Gerritje Kwappert, geboren te Goor.
Uit dit huwelijk:
1.
Branko Lonink, geboren 1982.
2.
Cheryl Lonink, geboren 1985.

