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Heden	  den	  drieentwintigste	  der	  maand	  September	  achttien	  honderd	  negen	  en	  zestig,	  zijn	  voor	  ons	  
Gerrit	  Willem	  Steven	  Colenbrander,	  raadslid	  Ambtenaar	  van	  den	  Burgerlijken	  Stand	  der	  Gemeente	  
Dinxperlo,	  Provincie	  Gelderland,	  in	  het	  Gemeentehuis,	  in	  het	  openbaar	  verschenen,	  ten	  einde	  zich	  in	  
den	  huwelijken	  staat	  te	  doen	  bevestigen:	  
Christiaan	  Wildenbeest	  
wever	  
oud	  	  eenendertig	  jaren,	  geboren	  te	  Gendringen	  en	  woonachtig	  in	  deze	  gemeente,	  meerderjarige	  zoon	  
van	  Lammert	  Wildenbeest	  overleden	  en	  van	  diens	  nagelatene	  weduwe	  Berendina	  Bierman,	  
landbouwster,	  wonende	  in	  de	  gemeente	  Gendringen	  
ter	  eenre;	  -‐	  en	  
Janna	  Geertruid	  Nagel	  
zonder	  beroep	  
oud	  drieendertig	  jaren,	  geboren	  en	  woonachtig	  in	  deze	  gemeente,	  meerderjarige	  dochter	  van	  Berend	  
Nagel	  overleden	  en	  van	  diens	  nagelatene	  weduwe	  Gerritjen	  Caspers,	  landbouwster,	  insgelijks	  in	  deze	  
gemeente	  wonende	  
ter	  andere	  zijde;	  dewelke	  in	  tegenwoordigheid	  van	  Hendrik	  Jan	  Nagel,	  landbouwer	  oud	  zesendertig	  
jaren	  broeder	  van	  de	  bruid,	  
Steven	  Westendorp,	  landbouwer	  zwager	  van	  de	  bruid	  oud	  drie	  en	  veertig	  jaren	  
Lammert	  Wassink	  gemeente	  veldwachter	  oud	  acht	  en	  dertig	  jaren	  en	  
Hermannus	  Agterhof	  commies	  op	  wachtgeld	  oud	  vijf	  en	  vijftig	  jaren	  
de	  beide	  laatste	  geboren	  en	  alle	  wonende	  in	  deze	  gemeente.	  
Door	  partijen	  als	  getuigen	  hiertoe	  gekozen,	  ons	  hebben	  verzocht,	  het	  door	  hun	  voorgenomen	  
huwelijk	  te	  willen	  voltrekken;	  en	  aangezien	  ons	  gene	  verhindering	  tegen	  deze	  echtverbindtenis	  is	  
voorgekomen,	  zoo	  hebben	  wij	  aan	  hun	  verzoek	  willende	  voldoen,	  ons	  alvorens	  doen	  ter	  hand	  stellen	  
de	  navolgende	  stukken,	  als:	  
1. Geboorte	  attest	  van	  de	  Bruidegom	  
2. dito	  van	  de	  bruid	  
3. Certificaat	  dat	  de	  afkondiging	  van	  dit	  huwelijk	  op	  Zondag	  den	  twaalfde	  en	  negentiende	  dezer	  

maand	  binnen	  de	  gemeente	  onverhinderd	  en	  volgens	  de	  wet	  hebben	  plaats	  gehad	  
4. Het	  bewijs	  dat	  de	  Bruidegom	  aan	  de	  Loting	  der	  Nationale	  Militie	  heeft	  voldaan	  
	  
Waarna	  wij	  aan	  Bruidegom	  en	  Bruis	  hebben	  afgevraagd,	  of	  zij	  verklaren,	  dat	  zij	  elkander	  aannemen	  
tot	  echtgenooten	  en	  dat	  zij	  getrouwelijk	  alle	  de	  pligten	  zullen	  vervullen,	  welke	  door	  de	  Wet	  aan	  den	  
Huwelijken	  staat	  verbonden	  zijn;	  en	  hierop	  door	  elk	  afzonderlijk	  een	  toestemmend	  antwoord	  zijnde	  
gegeven,	  zoo	  hebben	  wij	  Ambtenaar	  van	  den	  Burgerlijken	  Stand	  voornoemd,	  in	  naam	  der	  Wet	  
verklaard	  dat	  
Christiaan	  Wildenbeest	  
en	  
Janna	  Geertruid	  Nagel	  
Door	  den	  Echt	  aan	  elkander	  zijn	  	  verbonden.	  Van	  al	  hetwelk	  wij	  deze	  acte	  opgemaakt,	  en	  in	  twee	  
daartoe	  bestemde	  Registers	  ingeschreven	  hebben,	  zijnde	  dezelfde,	  na	  voorlezing,	  door	  ons	  
onderteekend	  met	  de	  gehuwden	  en	  getuigen	  
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