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Een parenteel hoe de familienaam Woordes overgaat naar de familienaam Wassink 

 

 

9. Jan Hendrik Wassink  
 geboren op zondag 1 mei 1892 om 01.00 uur na middernacht in zin 

 ouderlijke woning in de buurtschap Woold met huisnummer 156 te 

 Winterswijk 

 overleden op zaterdag 18 april 1971 op 78-jarige leeftijd te Winterswijk en 

 aldaar begraven op de Algemene begraafplaats. 

 van beroep was hij landbouwer 

 gehuwd op 28 januari 1932 op 39-jarige leeftijd in het gemeentehuis van 

 Winterswijk met de 33-jarige Grietje Kuiper, dochter van Geert Kuiper en   

 Annechien Kip 

 

 

8.2 Hendrik Jan Wassink 

 geboren op zondag 16 mei 1847 om 15.00 uur in de middag in zijn ouderlijk huis in de buurtschap Woold 

 met huisnummer 93 in de gemeente Winterswijk 

 overleden op zaterdag 19 februari 1921 op 73-jarige leeftijd om 13.00 uur in de middag in zijn woning in 

 de buurtschap Woold met huisnummer 66 in de gemeente Winterswijk 

 van beroep was hij landbouwer, wonende in de buurtschap Woold 

 gehuwd op vrijdag 19 maart 1886 op 38-jarige leeftijd in het gemeentehuis te Winterswijk met de 31-

 jarige Janna Willemina Wiggers, dochter van Jan Hendrik Wiggers en Aleida Wiggers 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Mina Aleida - geboren op 25-02-1889 te Winterswijk 

 2. Jan Hendrik - geboren op 01-05-1892 te Winterswijk 

 

 

7.3 Jan Albert Wassink 
 geboren op dinsdag 9 oktober 1810 te Winterswijk en op zaterdag 21 oktober in de Nederlands 

 Hervormde kerk aldaar gedoopt 

 overleden op 90-jarige leeftijd op vrijdag 18 januari 1901 om 08.00 uur in de ochtend in zijn boerderij in 

 de buurtschap Woold met huisnummer 156 te Winterswijk 

 van beroep was hij landbouwer 

 gehuwd op woensdag 3 juni 1846 op 35-jarige leeftijd in het gemeentehuis van Winterswijk met de 24-

 jarige Willemina te Kronnie, dochter van Jan Albert te Kronnie en Hendrika Luikenhuis 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Hendrik Jan - geboren op 16-05-1847 te Winterswijk 

 2. Janna - geboren circa 1849 te Winterswijk 

 2. Hanna Berendina - geboren op 06-08-1852 te Winterswijk 

 3. Hanna Berendina - geboren op 11-02-1854 te Winterswijk 

 4. Gerrit Jan - geboren op 19-11-1859 te Winterswijk  

 3. Jan Berend - geboren op 30-10-1862 te Winterswijk  

  

 

6.3 Jan Berend Wassink [Jan Berend te Kulve] 
 geboren op vrijdag 3 november 1780 in de buurtschap Woold te Winterswijk en op zondag 12 november 

 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk gedoopt. 

 overleden op donderdag 10 augustus 1854 op 74-jarige leeftijd om 02.00 uur in de ochtend in zijn woning 

 in de buurtschap Woold met huisnummer 61 in de gemeente Winterswijk 

   

Grafsteen van Jan Hendrik Wassink 

op de Alg. begraafplaats te Winterswijk 
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 van beroep was hij landbouwer. 

 gehuwd op zondag 16 juni 1805 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk (ondertrouw op 25 

 mei) met Hendrika Vriesen, dochter van Jan Willem Vriesen 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Garrit Jan [te Culve] - geboren op 15-07-1806 te Winterswijk 

 2. Johanna - geboren op 30-04-1808 te Winterswijk 

 3. Jan Aalbert [te Kulve] - geboren op 09-10-1810 te Winterswijk 

 4. Christiaan - geboren op 07-03-1813 te Winterswijk 

 5. Jan Hendrik - geboren op 19-03-1815 te Winterswijk 

 6. Janna Geertruid - geboren op 22-11-1817 te Winterswijk 

 7. Willemina - geboren op 14-03-1820 te Winterswijk  

 8. Aleida - geboren op 18-05-1822 te Winterswijk 

 9. Gesina - geboren op 08-02-1824 te Winterswijk 

 3. Janna Christina - geboren op 11-06-1827 te Winterswijk 

 8. Theodora - geboren op 01-02-1830 te Winterswijk  

 

 

5.3 Garrit Jan Woordes [Wassink] 
1
 

 geboren in januari 1745 te Winterswijk en gedoopt op 24 januari 1745 in de Nederlandse Hervormde kerk 

 te Winterswijk. Hierbij waren als getuigen aanwezig: Garrit Jan Scholten, Geert te Dunnewik, Hendrik 

 Rensink, Enneken Wassink en Willemken Kolenbarg 

 overleden op donderdag 25 november 1813 op 72-jarige leeftijd om 05.00 uur in de ochtend in zijn 

 woning, de boerderij ‘Op de Kulve’ in de buurtschap Woold in de gemeente Winterswijk. 

 van beroep was hij landbouwer 

 gehuwd op zondag 14 mei 1775 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk (ondertrouw op 22 

 april) met Christina Grevers, weduwe van Willem te Kulve uit het Woold.  

 Na het huwelijk trekt Gerrit Jan Wassink bij zijn vrouw in de boerderij Te Kulve, waar hij het boerenwerk 

 voortzet. 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Willemina [te Kulve] - gedoopt op 25-01-1776 te Winterswijk 

 2. Berend [aan de Kulve] - gedoopt op 24-03-1777 te Winterswijk 

 3. Jan Berend - gedoopt op 03-11-1780 te Winterswijk 

 

 

4.1 Jan Woordes [Woort, Woorts, Wassink] 
 gedoopt op zondag 12 april 1711 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk. Hierbij zijn als 

 getuigen aanwezig: Jan Wassenbargh, Geertruijt van Wullen en Berent Woorts 

 overleden op dinsdag 9 februari 1779 op 67-jarige leeftijd te Winterswijk en aldaar begraven op 12 

 februari 1779. 

 van beroep was hij landbouwer en woonde hij met zijn gezin op boerderij Henskes in de buurtschap Miste 

 gehuwd op maandag 27 april 1733 op 22-jarige leeftijd in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk 

 met Elsken Wassink, dochter van Jan Wassink uit de buurtschap Miste. 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Gesina [Woorts] - gedoopt op 22-01-1736 te Winterswijk 

 2. Jan [Woorts] - gedoopt op 22-01-1738 te Winterswijk + 31-10-1774 

 

 Na het overlijden van zijn vrouw in juni 1742 hertrouwt Jan Woordes ruim twee maanden later op 

 zaterdag 29 september 1742 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk met Jenneken Kolenbarg, 

 [ook Krosenbrink], dochter van Jan Kolenbarg uit de Dorpsbuurt 

 

 Uit dit huwelijk worden geboren: 

 3. Gerrit Jan - gedoopt op 24-01-1745 te Winterswijk 

 4. Berent [Woorts] - gedoopt op 07-05-1747 te Winterswijk 

 5. Elsken [Woorts] - gedoopt op 04-01-1750 te Winterswijk 

 

 

                                                 
1
 
1
 Vanaf hier zijn de gegevens ontleend uit de website Genealogy Pages van Yvette Hotink – www.dutchgenealogy.nl  

 

http://www.dutchgenealogy.nl/
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3.5 Jannes Woorts [Woordes] 
 geboren circa 1683 en aldaar gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk. 

 overleden op zondag 2 augustus 1750 te Winterswijk en aldaar begraven op 4 augustus 1750. 

 wonende in de buurtschap Miste in de gemeente Winterswijk 

 gehuwd op zondag 1 juni 1710 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk met de uit het Duitse 

 plaatsje Vreden afkomstige Geesken Hobbelink, dochter van Jan Hobbelink 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Jan - gedoopt op 12-04-1711 te Winterswijk 

 2. Geertruit - gedoopt op 11-06-1713 te Winterswijk 

 3. Harmen - gedoopt op 01-03-1716 te Winterswijk 

 

 Na het overlijden van zijn vrouw op 4 april 1721 hertrouwt Jannes goed vier maanden later op zondag 3 

 augustus 1721 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk met de uit de buurtschap Woold 

 afkomstige Janna Nijenhuis, weduwe van Geert te Breumelstroot. 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 4. Gerrit Jan - gedoopt op 31-05-1722 te Winterswijk 

 5. Koene - gedoopt op 28-01-1725 te Winterswijk 

 6. Geesken - gedoopt op 27-07-1727 te Winterswijk 

 
 Als Janna Nijenhuis in april 1728 komt te overlijden hertrouwt Jannes bijna een jaar later voor de derde 

 keer op zondag 1 mei 1729 met de uit de buurtschap Woold afkomstige Aeltjen te Wijsche, dochter van 

 Jan Dijselbrink 

 

2.2 Jan Woorts [Wors, Woordes] 
 geboren in januari 1654 te Winterswijk en gedoopt op zondag 8 januari 1654 in de Nederlands 

 Hervormde kerk te Winterswijk. Als getuigen waren daarbij aanwezig: Olde Coesinck, Jan Mentinck en 

 Aeltjen Engels 

 overleden op maandag 28 april 1721 op 67-jarige leeftijd te Winterswijk 

 gehuwd op onbekende datum in het jaar 1672 in de Nederlands Hervormde kerk te Winterswijk met de 

 eveneens uit de buurtschap Miste afkomstige Stijnken Gorkinck, + 9-11-1719 dochter van Hermen 

 Gorkinck 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Trinken - gedoopt op 13-04-1672 te Winterswijk 

 2. Hijndrijck - gedoopt op 24-01-1675 te Winterswijk 

 3. Christina - gedoopt circa 1676 te Winterswijk + 9-12-1761 

 4. Berend - gedoopt op 13-02-1678 te Winterswijk + 6-6-1722 

 5. Jannes - gedoopt circa 1683 te Winterswijk 

 6. Hermken - gedoopt op 29-03-1685 te Bredevoort 

 7. Janna - gedoopt op 21-08-1687 te Winterswijk 

 8. Wander - gedoopt circa 1690 te Winterswijk 

 9. Garrit - gedoopt op 10-12-1682 te Winterswijk 

         10. Joost - gedoopt op 02-11-1695 te Winterswijk 

 

1. Jan Woorts 
 woonachtig op het Goet Woordes in de buurtschap Miste in de gemeente Winterswijk 

 gehuwd op onbekende datum, maar voor 1653 met Mette Mentinck 

 

 Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren: 

 1. Berentjen - gedoopt op 22-02-1651 te Winterswijk 

 2. Jan - gedoopt op 08-01-1654 te Winterswijk 

 3. Hendrickjen - gedoopt op 05-05-1656 te Winterswijk 

 4. Stijntjen - gedoopt op 21-06-1657 te Winterswijk 

 5. Mette - gedoopt op 06-11-1659 te Winterswijk 

 6. Henrick - gedoopt op 25-05-1662 te Winterswijk 

 7. Greetcken - gedoopt op 14-08-1664 te Winterswijk 


