Kwartierstaat van Klaas van Doorn.

-- I -1 Klaas van Doorn, geboren te Eck en Wiel rond 1766, overleden aldaar op 27 april 1821.
Klaas is getrouwd te Ingen op 18 december 1803 met Geertrui van Verseveld, werkster, geboren te
Ingen op 24 december 1777, gedoopt aldaar op 28 december 1777, overleden te Eck en Wiel op 1
november 1852, dochter van Jan van Verseveld en Willemijntje van Verseveld.
-- II -(ouders)
2 Willem van Doorn.
Willem is getrouwd te Eck, ondertrouwd te Eck en Wiel op 9 maart 1760 voor de kerk met
3 Aartje van Gessel, gedoopt te Kerk-Avezaath op 10 juli 1729 (doopgetuige was Hendrikje Arisen).
Uit dit huwelijk:
- Klaas van Doorn, geboren te Eck en Wiel rond 1766, zie 1.

-- III -(grootouders)
6 Claes Dirks van Gessel, geboren te Ophemert rond 1700, wonende te Avezaath.
Hij doet belijdenis te Avezaath op 3 april 1733 (de vrijdag voor Pasen).

Claes is getrouwd te Kerk-Avezaath op 26 september 1728, ondertrouwd aldaar op 11 september 1728
voor de kerk met
7 Arike Aartse Klinger, geboren te Kerk-Avezaath op 24 mei 1703 's namiddags op klocke drie,
gedoopt te Avezaath op 27 mei 1703 op Pinksterzondag (doopgetuige was Mijntje Jans).
Aangenomen als lidmaat op 28 maart 1722 te Avezaath.
Uit dit huwelijk:
- Aartje van Gessel, gedoopt te Kerk-Avezaath op 10 juli 1729, zie 3.
- Dirk van Gessel, gedoopt te Kerk-Avezaath op 12 november 1730 (doopgetuige was Dirkje Dirkse van
Gessel), overleden te Kerk-Avezaath voor 1789.
Dirk is getrouwd te Drumpt op 20 maart 1763 met Aartje van Santen, gedoopt te Wadenoijen op 4
maart 1739, overleden te Kerk-Avezaath op 28 december 1806 aangifte op 30 december, nalatende vijf
kinderen, begraven aldaar op 31 december 1806, dochter van Jan Sanders van Santen en Oeleke Arise
van Oort.
- Aart van Gessel, geboren te Kerk-Avezaath, gedoopt te Kapel-Avezaath op 24 februari 1732
(doopgetuige was Dirkje Dirksen van Gessel), wonende te Wadenoijen.
Aart is ondertrouwd te Wadenoijen op 6 maart 1761 voor de kerk (1) met Jantje de Vries, geboren te
Ophemert, wonende te Wadenoijen, overleden voor 1788, dochter van Jan de Vries en Maria Versluys.
Aart is getrouwd te Zoelen op 23 mei 1790, ondertrouwd aldaar op 7 mei 1790 voor de kerk (2) met
Jantje van Dijk, geboren te Ingen, wonende te Tiel.
- Cornelis van Gessel, gedoopt te Avezaath op 25 december 1733 (doopgetuige was Stijntje van Wijk).
- Willemijn van Gessel, gedoopt te Avezaath op 4 maart 1736 (doopgetuige was Dirkje Dirks van
Gessel), overleden te Avezaath voor 1738.
- Willemijntje van Gessel ook genaamd Vermijn, gedoopt te Kerk-Avezaath op 4 april 1738 tijdens de
proefpredikatie van pasen (doopgetuige was Judik van Aalst), overleden te Varik op 7 mei 1779.
Willemijntje is getrouwd te Ophemert op 19 april 1761, ondertrouwd aldaar op 27 maart 1761 voor de
kerk met Johannes van Aalst, gedoopt te Varik op 20 augustus 1730 (doopgetuige was Jenneke de
Graauw), overleden te Varik op 11 oktober 1794, zoon van Claas Janse van Aalst en Hendrijn de
Graauw.
Johannes is later getrouwd te Varik op 7 april 1782, ondertrouwd te Ophemert op 2 maart 1782 voor de
kerk met Jannetje van Beusekom, geboren te Ophemert, overleden te Varik op 4 december 1788. Zij had
van een onbekende man één zoon.
- Gerrit van Gessel, geboren te Avezaath op 5 augustus 1742 (doopgetuige was Dirkje van Gessel, Wed
Versluijs), overleden te Kapel-Avezaath voor maart 1796.
Gerrit is getrouwd te Rijswijk (Gelderland) op 9 mei 1788 met Peterken van Aalst, dagloonster,
geboren te Oosterwijk (onder Leerdam), gedoopt te Kedichem op 24 januari 1762, wonende te Avezaath,
overleden na 1823, dochter van Johannes van Aalst en Anneke Moot.
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Peterken is later getrouwd te Kerk-Avezaath op 4 mei 1800 met Harmen van Noort, gedoopt te Avezaath
op 6 juli 1766, zoon van Hendrik Hermens van Noort en Peternel van den Heuvel.
- Klaas van Gessel, gedoopt te Avezaath op 9 augustus 1744 (doopgetuige was Dirkje van Gessel, Wed
Versluijs).
- Arike van Gessel, gedoopt te Avezaath op 8 januari 1747.

-- IV -(overgrootouders)
12 Dirk Claes Formijne van Gessel, geboren te Ophemert rond 1670, overleden tussen 1727 en 1743.
Dirk Claess koopt in 1717 een omgewaaide essenboom van de kerk van Ophemert.
In 1717 tot en met 1719 knapt Dirk Claesen een aantal klusjes voor de kerk van Ophemert op.
Dirk Claesen wordt in 1727 genoemd in de dijkcedulen voor een stuk grond dat ervoor in bezit was van de
weduwe van Claes Formijn, zijn ouders.
Dirk is later ondertrouwd te Ophemert op 29 mei 1712 voor de kerk met Fijke Lammerts Spaen, geboren te
Ophemert, dochter van Lammert Spaen.

Dirk is ondertrouwd te Ophemert op 11 februari 1699 voor de kerk (1) met
13 Willemke Cornelis, geboren te Alem / Dieden, gedoopt te Demen op 3 juli 1673 (Rooms Katholiek)
(doopgetuigen waren Wouter Willems en Erken), overleden voor 1712.
Uit dit huwelijk:
- Dirkje Dirks van Gessel ook genaamd Dirkje Claassen, geboren te Ophemert rond 1700, wonende te
Wadenoijen, overleden te Ophemert op 22 juli 1764 nalatende man en 3 kinderen.
Dirkje is getrouwd te Ophemert op 6 april 1727, ondertrouwd aldaar op 10 maart 1727 voor de kerk (1)
met Gerrit Berends Versluys, geboren te Ophemert, wonende te Wadenoijen, overleden voor 1743,
zoon van Berend Hermssen Versluys en Jantje Gerrits van Dueren.
De erfgenamen van Gerrit Versluijs worden in de dijkcedulen van 1747 genoemd voor een stuk grond dat
eerder in bezit was van zijn schoonvader.
Dirkje is getrouwd te Ophemert op 16 juli 1743, ondertrouwd aldaar op 25 mei 1743 voor de kerk
(getuigen waren Barent van Sijderveld en Claas van Wijk) (2) met Johannes Berents van Sijderveld
ook genaamd Suiderveld, gedoopt te Tull en 't Waal op 23 februari 1721, overleden te Ophemert op 7
mei 1794 nalatende 3 kinderen, zoon van Berent van Sijderveld en Merrigje Hendriks.
Johannes is later getrouwd te Heerewaarden op 9 oktober 1766 met Jenneke van Hoften, gedoopt te
Heerewaarden op 21 februari 1734, overleden te Ophemert op 3 mei 1794 nalatende 3 kinderen, dochter
van Willem van Hoften en Geertruijd van Oort.
- Claes Dirks van Gessel, geboren te Ophemert rond 1700, zie 6.

14 Aart Ariense Klinger, overleden na 1704.
Aangenomen tot lidmaat te Avezaath in 1704. In het lidmatenregister staat de opmerking bijgeschreven: obiit.

Aart is getrouwd te Drumpt met
15 Gerritje Jansen.
Uit dit huwelijk:
- Arike Aartse Klinger, geboren te Kerk-Avezaath op 24 mei 1703 's namiddags op klocke drie, gedoopt
te Avezaath op 27 mei 1703 op Pinksterzondag, zie 7.

-- V -(betovergrootouders)
24 Claess Dirksz Formijn, tapper te Ophemert (1672-1682) en armenmeester te Ophemert, geboren te
Ophemert rond 1640, overleden aldaar in het jaar 1691.
In 1682 werd de St Lamberts kerck in Ophemert verkocht. Bij Klaes Formijnen werd voor 3 gulden verteerd.
Was dit tijdens de verkoping? Uit meerdere kostenposten is gebleken dat het pand van Klaes (en van zijn vader
Dirk) regelmatig werd gebruikt door werklieden die aan de kerk, aan de toren of in de kerk tuin werkten.
Op het Lamberts kerkhof werden alle stenen geteld. Degene die de stenen telde heeft voor 12 stuivers aan
consumpties genoten. Dit werd goed gevonden door de heer van Ophemert. De kerkmeesters hebben zelf maar
liefst 4500 stenen van het St Lamberts kerckhoff naar de Maertenskerck gevoerd, met ieder een wagen. Hiervoor
kregen zij beide 2 gulden.
Peter Willems heeft vervolgens met de hooijwaegen de stenen in de kerk gebracht en ze daar opgestapeld. Hij
verdiende daarmee 1 gulden en 2 stuivers.
In oktober 1682 blijkt uit de kerkrekeningen van Ophemert dat Johan Boon, coopman te Dordrecht aan de
kerkmeesters de somma van 375 gulden betaald heeft voor de coopspenningen van de St Lamberts kerck. Dit is
aan hem publiekelijk verkocht door de heer van Ophemert en de kerkmeesters.
= blad 2 =
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Klaes Formijnen is van 1684 tot 1686 armenmeester van Ophemert.
In 1684 pachtte Klaes de notenbomen van de armen van Ophemert.
In 1686 en 1687 pacht Klaes Formijnen 16 hont land op de Langert van de armen van Ophemert, samen met Jan
Sweeren. In 1688 en 1689 blijkt dit stuk doormidden gedeeld te zijn, want dan pacht Klaes nog maar 8 hont land
van de armen. In 1691 pachten Klaes en Jan Sweeren het weer gezamenlijk en na de dood van hem wordt de
pacht overgenomen door zijn weduwe.

Claess is getrouwd te Ophemert op 29 mei 1668 met
25 Stijntje Cornelis van Alphen, geboren te Ophemert, wonende te Tiel, overleden te Ophemert na juni
1711.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
In 1691 betaalt Stijntje Klasen de pacht van de armenhof. Haar man was toen overleden.
In 1691 pacht de weduwe van Klaes Formijne het fruit uit 7 hont boomgaard van Aert Klaesen's hof.
In 1696 betaalt Steijntje Claeses pacht aan de armen van Ophemert. Ook in 1698 en in 1700 betaalde ze de
pacht van 16 hont land op de Langert, over de jaren 1695 tot en met 1699.
In 1708 wordt de weduwe van Claes Formijne in de dijkcedulen van Ophemert genoemd voor een stuk dat eerst
in bezit was van Joon Dirksen, haar overleden zwager.
Uit dit huwelijk:
- Dirk Claes Formijne van Gessel, geboren te Ophemert rond 1670, zie 12.
- Grietje Claes van Gessel, geboren te Ophemert rond 1675, wonende te Erichem, te Zoelen en te
Avezaath, overleden te Ophemert op 12 november 1751.
Ze komt in 1714 of 1715 aan in Avezaath met attestatie van Zoelen. Ze is later naar elders
(waarschijnlijk Ophemert) vertrokken.
Grietje is ondertrouwd te Ophemert op 31 december 1698 voor de kerk met Jan Roelofs van Agterberg,
gedoopt te Erichem op 16 februari 1673, wonende aldaar en te Zoelen, overleden te Avezaath voor 1750,
zoon van Roelof Jansen van Agterberg en Aaltje Geurts van de Sandt.
Hij komt in 1714 of 1715 samen met zijn vrouw aan in Avezaath met attestatie van Zoelen.
- Stijntje (of Teuntje) Claes van Gessel, geboren te Ophemert, overleden na 1745.
Stijntje is getrouwd te Ophemert op 18 mei 1709 met Claes Stevens van Wijk, geboren te Ophemert,
overleden na 1749, zoon van Steven Hendriks van Wijk.
Claes van Wijk kreeg in 1714 18 gulden voor het "somerragen" van 7 hont kustorije land (dit bouwland
lag op Steendert).
Claes Stevense pacht vanaf 1719 voor zes jaar 2,5 hont land gelegen op de Langert van de armen van
Ophemert.
Claes pachtte van 1728 tot en met 1732 5,5 hont wei gelegen op het Hagelkruis van de kerk van
Ophemert. Dit was een boomgaard.
In 1730 en 1731 reed hij een aantal vrachten voor de kerk van Ophemert.
- Cornelis Claes Formijn ook genaamd Cornelis Claese de Jongste, herbergier in de Roode Molen te
Zennewijnen, geboren te Ophemert rond 1680, overleden te Zennewijnen op 5 september 1757.
In 1698 pachtte Cornelis Claesz 16 hont land op de Langert van de armen van Ophemert.
In 1701 pacht Cornelis voor zes jaar 14 hont land op de Bulkheuvel van de armen. Dit stuk was
daarvoor in pacht bij Jan Schouten. Hij houdt dit stuk land tot 1720 in pacht. In 1719 en 1720 pacht
Cornelis Claesen de jonge 4 hont land op de Langert, langs de tochtgraaf.
Cornelis Claesen pachtte van 1713 tot en met 1718 7 hont op de Emmerik uit de kustorij goederen van de
kerk van Ophemert.
Cornelis Claesen den oude pachtte van 1718 tot en met 1726 het gras uit de kerkenhof.
Cornelis Claesen de jongste pachtte van 1719 tot en met 1724 vijf hont land op de Langert.
Cornelis Claesen pachtte in 1720 1 morgen houtgewas uit een bos gelegen in het Westerbroek, van de
armen van Ophemert.
Cornelis Claes haalt in 1725 twee vrachten stenen voor de kerk van Ophemert.
Cornelis Claesen den ouden verhoogde in 1731 de dijk extra voor de kerk van Opemert.
Cornelis Claesz pacht in 1748 7 hont land op de Langert uit de pastorie goederen. Dit stuk land wordt in
1748 verkocht en hij koopt het voor 222 gulden.
Cornelis is getrouwd te Ophemert op 25 februari 1698 (1) met Willemke Jacobs, wonende te Ophemert,
overleden voor 1714.
Cornelis is getrouwd te Ophemert op 28 juli 1714 (2) met Neeltje Hermens Verkerk, overleden voor
1717, dochter van Hermen Verkerk.
Lidmaat in Varik in 1713.
Cornelis is getrouwd te Ophemert op 19 november 1719, ondertrouwd aldaar op 28 oktober 1719 voor de
kerk (3) met Jenneke Arents ook genaamd Jantje, geboren te Randwijk, overleden voor 1733.
Zij komt op 18 mei 1719 in Ophemert aan, met attestatie van Randwijk.
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Cornelis is getrouwd te Ophemert op 22 februari 1733, ondertrouwd aldaar op 7 februari 1733 voor de
kerk (getuige was Dirk Dirkse Firmijn, Als Vader) (4) met Dirkje Dirks Formijne, geboren te
Zennewijnen, overleden aldaar op 27 april 1759, dochter van Dirk Dirksz Formijne en Anna Alberts van
Gameren.

26 Cornelis Willemsz.
Cornelis was gehuwd met
27 Dirkje Peters.
Uit dit huwelijk:
- Willemke Cornelis, geboren te Alem / Dieden, gedoopt te Demen op 3 juli 1673 (Rooms Katholiek), zie
13.

28 Arien Klinger.
Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
- Aart Ariense Klinger, zie 14.
- Jan Ariensen Kling, overleden voor 1710.
Jan was gehuwd met Lijske Dirks van Wiechen, gedoopt te Zoelen op 3 februari 1678, wonende aldaar,
dochter van Dirck Gerrits van Wiechen en Anneken Gijsberts.
Lijske is later getrouwd te Kerk-Avezaath op 12 oktober 1710, ondertrouwd te Kapel-Avezaath op 27
september 1710 voor de kerk met Willem Francken Nout, geboren te Kerk-Avezaath, wonende aldaar,
zoon van Frank Alertsz Nouth en Martijntje de Wit. Willem is eerder getrouwd te Zoelen op 4 december
1701 met Anneke Willems van Eck, geboren te Avezaath, overleden voor 1710, dochter van Willem Jans
van Eck en Grietje Cornelis.

-- VI -(oudouders)
48 Dirk Formijn, landbouwer, schout van Ophemert, kerkmeester te Ophemert, oud schout te Ophemert,
nabuur te Ophemert en armenmeester te Ophemert, geboren te Ophemert in het jaar 1607, overleden
aldaar in het jaar 1655.
Dirk betaalde in 1633 haardstedegeld voor het hebben of in stand houden van 2 of meer schoorstenen of
vuurplaatsen.
Hij pachtte tussen 1635 en 1652 de accijns op wijn en bier, tussen 1644 en 1649 de accijns op de handel op
paarden en de accijns op het gemaal in 1646.
Dirk Formijnen heeft in 1644 met zijn wagen Marijken Costers uit Utrecht gehaald.
Van 1644 tot en met 1646 is Dirk Formijne armenmeester van Ophemert.
In 1647 blijkt uit een dingsignaat van de Bank van Tuil, dat Dirk op dat moment 40 jaar oud is.
Koopt in 1648 een huis en hof te Ophemert.

Dirk is getrouwd rond 1630 met
49 Grietje Cornelis van Opijnen, geboren rond 1604, begraven in juni 1682 Grietje Cornelis werd in
juni 1682 in de kerk in Ophemert begraven. Haar erfgenamen betaalden daarvoor 6 gulden..
Uit dit huwelijk:
- Steventjen Dirks Formijne ook genaamd Stijntje, geboren in het jaar 1627, overleden na 1698.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Steventje Dirks koopt op 10 september 1665 als weduwe een hofje te Ophemert.
Steventjen is getrouwd rond 1650 (1) met Dirk Jans van Beest, overleden tussen 1661 en september
1665, zoon van Jan Quirijnen van Beest en Oijcken Aelberts de Bije.
Dirk Jan Crijnen koopt in mei 1650 een huis en hof in het dorp Ophemert.
Dirk Jansen van Beest is van 1659 tot 1661 armenmeester van Ophemert.
Steventjen is getrouwd te Ophemert op 14 juli 1667 (2) met Steven Hermens Verbeeck, kerkmeester te
Ophemert, diaken te Ophemert, armenmeester te Ophemert en ouderling te Ophemert, overleden in het
jaar 1698, zoon van Hermen Stevensen Verbeek en Metgen Peters.
Steven Hermansen Verbeeck was van 1669 tot 1671 en van 1681 tot 1683 armenmeester in Ophemert.
Steeven Hermsen kocht in 1686 de weijt op de Lochtenborgh van de armen van Ophemert.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687. Ondertekent in 1688 als kerkmeester de verkoop
van een graf in de kerk.
Van 1693 tot 1695 is Steven Verbeeck armenmeester van Ophemert.
Op 3 mei 1696 betaalt Steven de laatste rekening aan de volgende armenmeesters.
- Formijn Dirksz Formijne ook genaamd De Oudste, landbouwer en kerkmeester te Ophemert, geboren
rond 1630, wonende te Ophemert, overleden tussen 1687 en 1701.
Formijn Dirks is van 1660 tot 1673 kerkmeester in Ophemert.
Van 1675 tot 1677 is Formijn Dircksen armenmeester in Ophemert.
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Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Formijn is getrouwd rond 1655 met Lijsbeth Jansen van Beest, overleden na 1687, dochter van Jan
Quirijnen van Beest en Oijcken Aelberts de Bije.
Lijsbeth erft van haar vader een hof op de Beuningen. Lijsken was het jongste kind uit het gezin.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Jenneke Dirks Formijne, geboren rond 1630, overleden voor 1680.
Jenneke is getrouwd te Ophemert rond 1655 (1) met Gerrit Stevensen Verbeek, wonende te Ophemert,
overleden tussen 1660 en 1674, zoon van Steven Hermsen Verbeeck en Henderske Gerits van Deurn.
Jenneke is getrouwd te Ophemert op 26 december 1674, ondertrouwd aldaar op 5 december 1674 voor de
kerk (2) met Gerrit Hendriks, geboren te Meteren.
Gerrit is later ondertrouwd te Ophemert op 14 augustus 1680 voor de kerk met Heelken Segers, geboren
te Geldermalsen.
Jonas Dirksz Formijne, geboren rond 1631, overleden tussen 1678 en 1680.
De weduwe van Joon Dircksen wordt genoemd in de dijkcedulen van 1680.
Jonas was gehuwd met Jacobje Jacobs, wonende te Zennewijnen, overleden voor 1688, dochter van
Jacob Evertsen en N.N..
Jacobje is later getrouwd te Ophemert op 28 april 1681, ondertrouwd aldaar op 26 maart 1681 voor de
kerk met Willem Stevense, geboren te Ophemert, wonende te Zennewijnen, overleden na 1714. Willem is
later getrouwd te Ophemert op 29 juli 1688 met Heijlken Jans, overleden voor 17 juli 1706. Willem is
later ondertrouwd te Ophemert op 17 juli 1706 voor de kerk met Lijsken Peters Snoek, geboren te
Opijnen, wonende te Ophemert, dochter van Peter Snoek.
Lijneken Dirks Formijne, geboren rond 1635, wonende te Ophemert, overleden na 1687.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Lijneken is getrouwd voor 1662 met Wouter Jansz van Alphen, wonende te Ophemert, overleden na
1687, zoon van Jan van Alphen.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Dirk Dirksz Formijne, tapper te Zennewijnen, geboren te Ophemert rond 1635, overleden te
Zennewijnen tussen 1680 en 1683.
Dirk is getrouwd te Ophemert op 5 mei 1666, ondertrouwd aldaar op 31 maart 1666 voor de kerk (1) met
Aelertje Rembouts, geboren te Zennewijnen.
Dirk is getrouwd te Ophemert op 27 juli 1679, ondertrouwd aldaar op 5 juli 1679 voor de kerk (2) met
Peterke Willems ook genaamd Pieterke Dirks, geboren te Ophemert, overleden na 1703.
Peterke is later getrouwd te Ophemert op 25 maart 1683, ondertrouwd aldaar op 18 februari 1683 voor de
kerk met Dirk Cornelissen, geboren te Heerlijkheid Loenen, overleden voor 1690. Peterke is later
getrouwd te Ophemert op 21 april 1690, ondertrouwd te Echteld op 30 maart 1690 voor de kerk met Jan
Jacobsen, geboren te Beesd, wonende te Zennewijnen, "Klooster", overleden tussen 1694 en 1703, zoon
van Jacob Evertsen en N.N..
Claess Dirksz Formijn, geboren te Ophemert rond 1640, zie 24.
Cornelis Dirksz Formijne, geboren te Ophemert rond 1640, overleden voor oktober 1674.
Cornelis is getrouwd te Ophemert op 5 januari 1668, ondertrouwd aldaar op 14 december 1667 voor de
kerk met Peterke Peters ook genaamd Peterken Cornelis, overleden tussen 1680 en 1708.
Peterken Cornelis wordt genoemd in de dijkcedullen van 1674 en 1680.

50 Cornelis Geurts van Alphen, overleden voor 1671.
Cornelis was gehuwd met
51 Grietje Fransse, overleden na 1671.
Zij krijgt in 1671 een tijns van Neesken, de weduwe van Nies Artsen.
Uit dit huwelijk:
- Stijntje Cornelis van Alphen, geboren te Ophemert, zie 25.
- Frans Cornelisse van Alphen, bakker en diaken te Ophemert, geboren te Alphen, overleden te
Ophemert in het jaar 1727.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.
Frans Cornelisse ondertekend in 1695 als diaken het stoelenreglement van de kerk van Ophemert. In
1696 ondertekent hij ook de armenrekening van Ophemert.
In 1700 verkoopt hij voor 120 gulden aan Mercus Tijssen 2,5 hont bouwland te Ophemert op de Langert.
Frans is getrouwd te Ophemert op 23 april 1676, ondertrouwd aldaar op 8 april 1676 voor de kerk met
Marike Jans van Kel, geboren te Ophemert, overleden tussen 1687 en 1727, dochter van Jan Huberts
van Kel en Henrickxken.
Lidmaat van de Hervormde kerk van Ophemert in 1687.

-- VII -(oudgrootouders)
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96 Formijn Jans, landbouwer, kerkmeester te Ophemert en armenmeester te Ophemert, geboren rond
1565, wonende te Ophemert, overleden tussen 1629 en 1639.
Formijn kocht op 12 december 1603 een hofstad in Ophemert. Op 17 augustus 1617 betaalde hij een rekening
van de Tol van Zaltbommel, waar hij tol betaalde voor een schuyt met noten.
Hij was, samen met Gerit Gerits van Beesdt van De Abdij, een van de de eerste kerkmeesters na de reformatie
van de Sint Maartenskerk in Ophemert.
Zijn naam wordt op verschillende manieren geschreven. Fermijn Janss., Vermijn Janss., Fermin Janss. zijn
allemaal gevonden.
Op St. Claes dach anno 1620 wordt Formijn Jans tot armenmeester van de kerk in Ophemert gekozen. Hij blijft
dit tot 1622.

Formijn is getrouwd rond 1590 met
97 Steventgen Janss, geboren in het jaar 1565.
Uit dit huwelijk:
- N.N. Formijn, geboren rond 1590, overleden voor 1629.
N.N. is getrouwd rond 1610 met Peter Gerritsz van Deurn, wonende te Ophemert, overleden voor
1629, zoon van Gerrit Goossens van Deurn en Metken.
- Metghen Formijn, geboren in het jaar 1600, overleden na 1680.
In 1660 verkoopt zij als weduwe een hof te Ophemert ter grootte van 1,5 hont gelegen aan het Overste
Einde aan Brant Hendriksen. In ruil daarvoor draagt Brant Hendriksen aan Metghen 4 hont land op de
Bulkheuvel over.
Zij laat aan Jan Jansen de Bie, zoon van Jan Jansen de Bie en Claaske Huijberts op 23 juli 1673 4 hont
lant op de Bulkheuvel en 5,5 hont land op de Uileke na. De andere goederen laat ze na aan haar
dochters Steventken en Huybertken.
Metghen was gehuwd met Huijbert Artsen, wonende te Ophemert, overleden tussen 1656 en 1660,
zoon van Aert Bernts.
Zijn huis is een herberg.
Gerichtsman in 1644.
Armenmeester van 1641 tot en met 1644.
Kerkmeester te Ophemert in 1649 en in 1651.
- Lijsken Formijn, geboren rond 1600.
Lijsken is getrouwd rond 1630 met Henderick Teunissen.
- Dirk Formijn, geboren te Ophemert in het jaar 1607, zie 48.

100 Geurt van Alphen.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
- Cornelis Geurts van Alphen, zie 50.

Dit overzicht is gemaakt op op dinsdag 26 februari 2008 door: Marco Schelling. Zend aanvullingen /
correcties aan marco@oud-ophemert.nl
_
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Kwartierstaat van Klaas van Doorn.
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