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genealogie de vries incl vrouwen noordelingen nl - van jans en annechien zijn drie kinderen bekend 1 hendrik de vries
arbeider is geboren op woensdag 14 december 1836 in nieuwe pekela is overleden op dinsdag 2 maart 1858 in
drouwenerveen hendrik werd 21 jaar 2 maanden en 16 dagen 11 2 arend de vries is geboren op dinsdag 16 juli 1839 in
stadskanaal is ned hervormd gedoopt zie v u 3 marten de vries is geboren op vrijdag 11 november, eeland beyens
generatie 14 1 2 drogtrop com - de volledige parenteel van eeland beyens bestaat uit 14 217 personen teneinde de
laadtijd te beperken zijn de generaties gesplitst alle generaties treft u aan op eeland beyens alle generaties houdt u in dat
geval rekening met een langere laadtijd, eeland beyens generatie 13 2 3 drogtrop com - de volledige parenteel van
eeland beyens bestaat uit 14 217 personen teneinde de laadtijd te beperken zijn de generaties gesplitst alle generaties treft
u aan op eeland beyens alle generaties houdt u in dat geval rekening met een langere laadtijd, genealogie familie
prummel noordelingen nl - van claes en grietje zijn drie kinderen bekend 1 annigjen is gedoopt op maandag 8 oktober
1703 in wildervank 2 lysabeth is geboren rond 1705 in wildervank is overleden rond 1769 lysabeth werd ongeveer 64 jaar
lysabeth trouwt kerk op zaterdag 23 maart 1726 in wildervank op ongeveer 21 jarige leeftijd met berent berents berent is
overleden in 1748 in wildervank, welkom bij atheneum campus kompas te wetteren - in kader van het project wonen in
belgi gingen we met de leerlingen van 5bso op bezoek naar het vlaams parlement tijdens de rondleiding in de voormiddag
kregen de leerlingen een heldere uitleg over de werking en de rol van het vlaams parlement, sjks kwaliteit voor de
toekomst - de homepage van de offici le website voor het sint jozef klein seminarie te sint niklaas, activiteiten welkom bij
van stockum - wilt u mooie literaire boeken lezen daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten
op donderdag 11 oktober om 19 00 uur is er bij van stockum boekverkopers in den haag een informatiebijeenkomst over de
oprichting van een nieuwe leesgroep, den brok stamboom genealogie - vanwege de wet bescherming persoonsgegevens
heb ik nauwelijks of geen gegevens van n ongeveer 1925 op deze website gepubliceerd ik mag niet zomaar namen
geboorte trouw en scheidingsdata van levende personen publiceren moet daarvoor bij de betrokkenen uitdrukkelijk
toestemming vragen, welkom op de website van de vereniging van fokkers van - de vereniging van fokkers van
draverspaarden in nederland, thesinge com website van het groninger dorp thesinge - aardbevingsschade kloosterkerk
wordt aangepakt vandaag 29 augustus wordt begonnen met herstelwerkzaamheden aan de kloosterkerk de aardbevingen
hebben de kerk bepaald niet gespaard maar na werk aan de buiten en later aan de binnenkant van de kerk kan het gebouw
er weer even tegen, koninklijke vereniging van organisten en kerkmusici - secretariaat thea verhagen oude haven 87
2992bl barendrecht 0180 654631 e mail t verhagen87 tiscali nl 2018 actueel zaterdag 29 september landelijke studiedag te
rotterdam zaterdag 29 september is er de landelijke studiedag te rotterdam hoflaankerk en lambertuskerk te rotterdam
kralingen
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