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1. Sondagh Beerninck 
 geboortedatum is onbekend, 

 overleden op dinsdag 31 augustus 1706 in de buurtschap Huppel in zijn woning, de boerderij Beerninck, 

 in de gemeente Winterswijk 

 gehuwd geweest, maar de echtgenote kon helaas niet achterhaalt worden. 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Marie (Marij) -  

 2. Dorethea (Dorytta) - 

 3. Gertrut - gedoopt op 08-03-1671 te Winterswijk 

 4. Stijnken - gedoopt op 00-03-1674 te Winterswijk 

 5. Koene - gedoopt op 08-07-1677 te Winterswijk 

 6. Hendrik [Ollewick] - gedoopt op 12-03-1682 te Winterswijk 

 7. Willem - gedoopt op 07-12-1686 te Winterswijk  

 8. Aelken - gedoopt op 17-02-1692 te Winterswijk   

 9. Enneken - gedoopt op 17-02-1692 te Winterswijk 
 

 

2. Koene Beerninck 
 geboren in juli 1677 in de buurtschap Ratum in de ouderlijke woning de boerderij Beernink en gedoopt op 

 zondag 8 juli 1677 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Winterswijk. Daarbij waren als getuigen 

 aanwezig: Willem Vollewick, Derck Tenkijnck en Jenneken Cooepes. 

 overleden op dinsdag 24 januari 1719 op 41-jarige leeftijd in de buurtschap Ratum in de gemeente 

 Winterswijk. 

 van beroep was hij als landbouwer werkzaam op de boerderij ‘Beernink’ in de buurtschap Ratum  

 gehuwd op zondag 21 augustus 1700 op 23-jarige leeftijd in de Nederduits Gereformeerde kerk te 

 Winterswijk met de eveneens uit de buurtschap Ratum afkomstige Elske ter Stege, dochter van Jan ter 

 Stege 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Aeltjen - gedoopt op 14-02-1702 te Winterswijk 

 2. Janna - gedoopt op 09-03-1704 te Winterswijk 

 3. Stijntjen - gedoopt op 08-03-1706 te Winterswijk 

 4. Sondagh - gedoopt op 09-04-1708 te Winterswijk 

 5. Elske - gedoopt op 10-08-1710 te Winterswijk 

 6. Derk - gedoopt op 14-05-1713 te Winterswijk 

 7. Jan - gedoopt op 22-12-1715 te Winterswijk 

 

 

3. Derk Beernink  
 geboren in mei 1713 in de buurtschap Ratum in de gemeente Winterswijk en op zondag 14 mei 1713 in 

 de Nederduits Gereformeerde kerk te Winterswijk gedoopt. Daarbij waren als getuigen aanwezig: Jan 

 Ros, Gerrit Elferdink en Aeltjen ten Haeken 

 overleden op woensdag 7 januari 1784 op 70-jarige leeftijd in de buurtschap Huppel in de gemeente 

 Winterswijk en aldaar op 9 januari begraven 

 van beroep was hij landbouwer op de boerderij Veltkamp in de buurtschap Huppel 

 gehuwd op zondag 15 oktober 1747 op 34-jarige leeftijd in de Nederlands Hervormde kerk te 

 Winterswijk (in ondertrouw op 23 september) met de uit de buurtschap Meddo afkomstige Berentjen 

 (Beerndeken) Roskamp, dochter van Jan Roskamp 

 Berentjen nam de boerderij ‘Op ’t Veltkamp’ als oudste dochter van haar ouders over, nadat haar broers 

 op jonge leeftijd waren gestorven. Derk Beernink trouwt ‘Op Veltkamp’ in en neemt daarmee ook de 

 achternaam over als Derk Veltkamp 
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 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Cuene - gedoopt op 25-08-1748 te Winterswijk 

 2. Janna - gedoopt op 01-12-1751 te Winterswijk  

 3. Teunis - gedoopt op 11-08-1754 te Winterswijk 

 4. Engbert - gedoopt op 14-11-1756 te Winterswijk 

 5. Gesina - gedoopt op 04-02-1759 te Winterswijk 

 6. Jan Berent - gedoopt op 28-03-1762 te Winterswijk 
 

 

4. Ceune Beernink [kuene bij overlijden] 
 geboren in augustus 1748 in de buurtschap Huppel in zijn ouderlijke woning de boerderij ‘Op ’t 

 Veltkamp’ in de gemeente Winterswijk en aldaar op zondag 25 augustus  gedoopt in de Nederlands 

 Hervormde kerk. Daarbij waren als getuigen aanwezig: Wessel Kocks, Teunis Veltkamp en Stijne 

 Veltkamp 

 overleden op maandag 3 januari 1814 op 65-jarige leeftijd om 11.00 uur in de ochtend in zijn woning de 

 boerderij Op Veltkamp in de buurtschap Huppel in de gemeente Winterswijk 

 van beroep was hij landbouwer en nam als oudste zoon de boerderij ‘Op te Veltkamp te Huppel van zijn 

 vader over 

 gehuwd op zondag 15 juni 1777 op 28-jarige leeftijd in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk 

 (ondertrouw op 24 mei 1777) met de eveneens uit de buurtschap Huppel afkomstige Hendrina 

 Elijsebeth Woordes, dochter van Jan Woordes 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Janna Catharina [Veltkamp] - geboren op 10-06-1777 te Winterswijk 

 2. Janna Berendina - geboren op 13-03-1781 te Winterswijk 

 3. Gesiena - geboren op 17-12-1783 te Winterswijk 

 4. Derksken - geboren op 29-03-1787 te Winterswijk 

 5. Jan Hendrik - geboren op 29-11-1794 te Winterswijk 
 

 

5. Jan Hendrik Beernink 
 geboren op donderdag 29 november 1794 te Winterswijk en aldaar gedoopt op zondag 7 december 1794 

 in de Nederlands Hervormde kerk 

 overleden op zondag 19 februari 1860 op 65-jarige leeftijd om 11.00 uur in de ochtend in zijn woning in 

 de buurtschap Huppel met huisnummer 39 in de gemeente Winterswijk 

 van beroep was hij boerenknecht en landbouwer 

 gehuwd op vrijdag 2 juni 1826 op 21-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Winterswijk met de 28-jarige 

 Gesiena Lemkamp, dochter van Gerrit Jan Lemkamp en Catharina Willemina Warnshuis 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Christiaan - geboren op 31-10-1827 te Winterswijk 

 2. Janna Geertruid - geboren op 21-08-1829 te Winterswijk  

 3. Hendrika Willemina - geboren op 08-09-1831 te Winterswijk  

 4. Johanna Willemina - geboren op 01-10-1833 te Winterswijk  

 5. Janna Christina - geboren op 16-02-1836 te Winterswijk  
 

 

6. Christiaan Beernink 
 geboren op woensdag 31oktober 1827 om 05.00 uur in de ochtend in zijn ouderlijke huis, de boerderij 

 ‘Gribbroek’in de buurtschap Huppel te Winterswijk 

 overleden op zondag 29 december 1912 op 85-jarige leeftijd om 09.00 uur in de ochtend in zijn woning in 

 de buurtschap Huppel met huisnummer 39 te Winterswijk 

 van beroep was hij landbouwer 

 gehuwd op woensdag 2 maart 1894 op 26-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Winterswijk met de 25-

 jarige Janna Berendina Damkot, dochter van Gerrit Jan Damkot en Johanna Sellink 
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 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Johanna Gesiena - geboren op 26-01-1865 te Winterswijk  

 2. Gerrit Jan - geboren op 14-02-1867 te Winterswijk  

 3. Johanna Berendina - geboren op 01-04-1870 te Winterswijk  

 4. Jan Hendrik - geboren op 05-09-1872 te Winterswijk  

 5. Jan Hendrik - geboren op 27-09-1874 te Winterswijk  

 6. Gerrit Jan - geboren op 23-04-1881 te Winterswijk 

 

 

7. Gerrit Jan Beernink 
 geboren op 23 april 1881 om 07.30 uur in de ochtend in zijn ouderlijke woning in de buurtschap Huppel 

 met huisnummer 39 in de gemeente Winterswijk 

 overleden op dinsdag 12 december 1961 op 80-jarige leeftijd in de gemeente Winterswijk 

 van beroep was hij raddraaier en landbouwer 

 gehuwd op vrijdag 17 februari 1905 op 23-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Winterswijk met  de 25-

 jarige Gesiena Kotmans, (geb. 10-2-1890, ovl. 16-3-1951) dochter van Jan Berend Kotmans en Janna 

 Berendina Damkot. 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Bertus Christiaan - geboren op 08-06-1906 te Winterswijk 

 

 

 
Graf van Gerrit Jan Beernink en zijn vrouw Geziena Kotman op de Algemene 

begraafplaats te Winterswijk in vak B met grafnr. 225 

 

 

 

 

 

8. Bertus Christiaan Beernink 
 geboren op 8 juni 1906 te Winterswijk om 17.00 uur in de middag in zijn ouderlijk huis in de buurtschap 

 Henxel met huisnummer 7a  in de gemeente Winterswijk 

 overleden  op dinsdag 11 april 1978 op 71-jarige leeftijd in de gemeente Winterswijk 

 van beroep was hij landbouwer 

 gehuwd op 19 april 1932 op 25-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Winterswijk met de 21-jarige  

 Truida Berendina Rauwerdink, dochter van Jan Albert Rauwerdink en Berendina Kotmans 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Jan - geboren op 01-06-1933 te Winterswijk, ovl. 08-11-1998 

 

 
 

Graf van Bertus Christiaan Beernink, zijn vrouw en zoon Jan op de  

Algemene begraafplaats te Winterswijk in vak F – nr. 1019 

 

 

 

 

 

 
 

 


