1810-1811 Momberstellingen en maagscheidingen
Den 27 sprokkelmaand 1810.
Wilhelm Hulsken rigter. Assessoren H.B. van der Namer en W.J. Cuiper.
Erschenen Altjen Goer of Ordelmans weduwe van wijlen Jan Heuten voordragende dat voor vier
minderjaerige kinders (Jan Hendrik, Willem, Arend, Jenneken) tot voogden benoemd te hebben Hendrik
Heuteman en Hendrik Scholte in 't Hoff met verzoek dat dit van gerichtswegen mogte worden
geapprobeerd, zo als denzelve geapprobeerd worden bij desen.
Wilhelm Hulsken rigter.
Arend Jan Wissink of Wiemerink weduwenaer van wijlen Berendiena Wiemerink draagt voor
scheiding en deling met zijn minderjaerige kinders te willen houden waar toe voogden had benoemd
Jan Hendrik Wiemerink en Jan Albert [Storks] als naeste bloedverwanten van deselve met versoek dat van
gerigtswegen mogten worden geapprobeerd. Zijnde voorts verscheenen vermelde voogden en hebben deze
voogdijschap aangenoomen en verklaard haer voordeel te zullen behartigen. Zo word aan dezelve van
gerigtswegen aangestelt.
Goor den 4 bloeimaand 1810. Wilhelm Hulsken rigter.
Erschenen Hendrika Nijland weduwe van wijlen Egbert Nijland voordragende sig wederom te willen
verandersaten en ten dien einde tot voogden over haer drie minderjaerige kinders te hebben aengesteld
Jannes Kamp en Jan Woldhuis als zijnde eerste in den bloede van wedersijden waer mede zij maag en
kinderscheiding had opgerigt. Met versoek dese mombaerstelling van gerigtswegen mogte worden
geapprobeerd.
Zijnde voorts erschenen gemelde voogden en hebben dese voogdijschap op hen genomen met verklaring
haer pupillen voordeel te zullen behartigen.
Goor den 19 bloeimaand 1810.
Berend Landewers (Snellink) draagt aen de rigter van Kedingen voor dat zijn vrouw Gertruid
Jolink (Rensink) overleden is nalatende een onmundig kind (Fenneken) bij haer in eghte verwekt en
dat hij voornemens is met hetzelve scheiding en deling van zijn gemeenschappelijken boedel die egter
daar genegen is te houden en tot voogden aan te stellen Gerrit Rensink en Waender Snellink als de naeste
van denselve zijnde.
En zijn voorts de voogden voormelt meede erscheenen en hebben de voogdijschap aangenomen en
verklaren haer pupillen voordeel te zullen behartigen. Zo worden deselve van gerigtswegen aangestelt en
geapprobeert.
Goor den 19 wijnmaand 1810. Wilhelm Hulsken rigter.
Goor den 11 van loumaand 1811.
Erschenen Jan Meenderink (Breukink) weduwenaer van wijlen Diena Roelvink voordragende sig
wederom te willen verandersaeten en dus zijn gemeenschappelijken boedel met zijn twee
minderjaerige kinders (Maria en Tonis) moet scheiden en deelen en daertoe tot voogden had aangestelt
Harmen Roelvink en Tonis Meengs als ooms over deselve. Met versoek dat deselve van gerigtswegen
mogten worden geapprobeerd. Zijnde voorts erschenen voormelde voogden en hebben verklaerd haer
pupillen voordeel te zullen behartigen, zo word deselve van geregtswegen geapprobeerd en daer toe
aengestelt.
Wilhelm Hulsken rigter.
Erscheenen Berent Wissink weduwenaar van wijlen Hendriene Leusmans voordraagende zig
wederom te willen veranderzaten en maag en kinderscheidinge met zijne drie minderjaarige
kinderen (Hendrika, Berend en Jenneken) te moeten oprigten en dus noodig zijnde dat daar over voogden
wierden aangesteld en waartoe voorsloeg Harmen Leusmans en Arent Jan Wiemerink als de naaste tot de

kinderen zijnde. Met verzoek dat dezelve van gerichtswegen mogten worden geapprobeert. Zijnde voorts
erscheenen gemelde voogden en hebben verklaard gemelde voogdijschap op haar te neemen en hun
pupillen voordeel te zullen behartigen.
Wordende dus gemelde voogden van gerichtswegen aangesteld en geapprobeert.
Goor den 2 van sprokkelmaand 1811. Wilhelm Hulsken.
Willem Ikkink weduwenaer van Willemina Wensink draagt voor dat met zijn minderjaerige kind
Hendrika genaamd zijn gemeenschappelijken boedel wilde scheiden en deelen en daer over tot voogden
voorsloeg Zwier Ikkink en Teunis Straaten (Hobbes). Met versoek dat deselve daertoe van gerigtswegen
mogten worden aengestelt en geapprobeert.
Zijnde voorts erschenen voormelde voogden en hebben de voogdijschap op haer genomen en verklaerd
haer pupillen voordeel te zullen behartigen. Zo worden deselve van gerigtswegen aangestelt en
geapprobeerd.
Goor den 24 febr. 1811. Wilhelm Hulsken rigter.

