
fre
Sticky Note
Uit Trouwboek der Nederduits-Gereformeerde Gemeente Roosendaal (1739-1810),  Boek 20 IIZaterdag den 25 juli 1761 zijn voor den Ouderling Swaans en Diaconen Den Clercq en Blanquet in ondertrouw opgenomen:Lucas van der Feest, jongeman geboren te Overpelt in 't land van Luijk, en wonende alhier,	metJohanna Steenbergen, weduwe van wijlen Hendrik van Mol, geboren en wonende alhier.



fre
Sticky Note
Uit Trouwboek 2   St. Jan RoosendaalGetrouwd op 9 augustus 1761LUCAS van der Feest afkomstig (ex) uit OverpeltmetJoanna van SteenbergenGetuigen: L. Aertgeertsen en Anna Augustijns.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 11 maart 1762: Anna Van der Feestendochter van Lucas Van der feesten en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Gregorius Van der feesten en Anna van Aken.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 24 mei 1763: Wilhelmina Van der Feesten dochter van Lucas Van der Feesten en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Henricus Oijens en Catharina Veraerdt.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 14 februari 1765: Andreas Van der Feesten zoon van Lucas Van der Feesten afkomstig uit Overpelt, en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Joris Van der feesten en Digna van Oirs.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 28 october 1769: Georgius Van der Feesten zoon van Lucas Van der Feesten afkomstig uit Overpelt, en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Cornelius van Steenbergen en Cornelia Van Moer.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 4 mei 1773: Anna Van der Feesten dochter van Lucas Van der Feesten en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Joannes Mol en Maria van Santvliet.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 5 december 1775: Wilhelmus Van der Feesten zoon van Lucas Van der Feesten afkomstig uit Neerpelt, en Joanna van Steenbergen;Doopgetuigen: Wilhelmus van der Feesten en Elisabeth van Steenbergen.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9) Gedoopt 26 september 1790: Joannes Van der Feesten onecht kind van Joanna Coriez en Andreas van der Feesten.Doopgetuigen: Anna Vereijkeren en Michaele De Wijs.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1749-1793 (boek 9)  Gedoopt 28 februari 1792: Lucas Van der Feesten (onechte) zoon van Andreas Van der Feesten en Joanna Corie(door het daarop volgend huwelijk als echt erkend);Doopgetuigen: Anna De Reijeck voor Wilhelmus Van der Feesten en Anna Van der Feesten.



fre
Sticky Note
Huwelijksregister Roosendaal St. Jan, boek 3Zaterdag den 26 october 1793 zijn in tegenwoordigheid van den ouderling Berends en den Diacen Bosschert door den Predikant de Leeuw in wettigende trouw opgenomen:Andries van der Feeste geboren alhier, soldaat onder 't Regiment van Westerloo onder de Compagnie van den Cappitein Bazien thans in garnizoen in Den Briel.			enJohanna Corie geboren en wonende alhier , getrouwd den 17 november, bij welke gelegenheid zij verklaren vader en moeder te zijn van een kind genaamd Luijkas van der Feesten, oud 1 jaar en 9 maanden, thans tegenwoordig, en bij de nu-getrouwde geprooceeerd.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal trouwen 1765-1827 (56 sj3 = St. Jan  boek 3)  Getrouwd op 17 november1793:Andreas Van der feesten en Joanna Corie.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1793-1806 (boek 10)   Gedoopt 17 september 1795: Elisabetha Van der Feesten dochter van Andreas Van der Feesten en Joanna Corié;Doopgetuigen: Joanna van Steenbergen en Wilhelmus van der Feesten.



fre
Sticky Note
Roosendaal, Schepenbank boek 27Op heeden den 11 november 1797 zijn voor de Heeren Gerardus van Campenhout en Jan van Rooij,Wethouderen der Vrijheid Roosendaal en Heerlijkheid Nispen als Commissarissen en Jan Francois van Etten als Secretaris in Ondertrouw opgenomen:	Adriaan Warmoeskerken	meerderjarig jongeman gebooren en wonende te Roosendaal, Bruijdegom		met	Wilhelmina van der Feesten	meerderjarige jonge dogter mede geboren en woonende te Roosendaal, BruidOmme na drie gedaane zondagse Proclamatien van Deken Puijs van deesen Vrijheidshuijse in den Huwelijksen Staat bevestigt te worden; zijnde den Bruijdegom geassisteert met zijn vader Gerardus Warmoeskerken en de Bruid met haaren suster Cornelia van Mol huijsvrouw van Egenatius Geerts die beijden verklaard hebben te conventeren.Certificeere ik ondergetekende Notaris der vrijheid Roosendaal en Heerlijkheid Nispen dat alhier ter huijse 



fre
Sticky Note
Roosendaal, Schepenbank boek 27(vervolg pagina 2)van den vrijheidshuijse is afgepubliceerd den drie zondagse Proclamatien van Adriae Warmoeskerken, meerderjarig jongeman geboren en wonende te Roosendaal als bruidegom met Wilhelmina van der Feesten meerderjarige jonge dogter mede geboren en wonende te Roosendaal, als bruid, zonder dat er eenige verklaring is voorgevallen waarvan de..este, is gedaan heeden den 26 november 1797... Heeden den 26 november 1797 zijn Adriaa Warmoeskerken, meerderjarig Jongeman gebooren en woonende binnen Roosendaal en Willemina van der Feesten meerderjarige Jonge dogter, moeder, geboren en woonende te Roosendaal wettelijk alhier getrouwd ter overstaan van den Heere Pieter Timmermans en Jan van Rooij Scheepenen zijnde na, ons scheepene, gebleeken is dat de drie zondagse Huwelijkse Proclamatien alhier onverhinderd zijn gegaan.dat x handmerk gesteld door Adriaan Warmoeskerken betekent niet te konnen schrijvendat x handmerk gesteld door Willemina van der Feesten betekent niet te konnen schrijven.
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Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1793- 1806  (boek 10)  Gedoopt 3 januari 1798: Joanna Van der Feesten dochter van Andreas Van der Feesten en Joanna Krie.Doopgetuigen: Wilhelmina van der Feesten en Adriano Warmoeskerken.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1793- 1806  (boek 10)  Gedoopt 7 juli 1798: Lucas Van der Feesten onwettige zoon van Anna Van der Feesten.Doopgetuigen: Wilhelmina van der Feesten en Andre van der Feesten.



fre
Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1793- 1806  (boek 10)  Gedoopt 16 augustus 1799: Gasperina Van der Feesten dochter van Andreas van der Feesten en Joanna Krie.Doopgetuigen: Maria Elisabetha  .... en Andriano Warmoeskerken.



fre
Sticky Note
Archief van de Municipaliteit Roosendaal.De Municipaliteijt van de klager kan niet overgaan om Ulrich Schelingberg te laaten trouwen met Anna van der feesten ten zij aan haar borgbrief voor de Municipaliteijt van Roozendaal worde verleend, in dat geval is zij er geensins teegen dat hij een wettig huwelijk met haar aangaat.				Alhier in de Hage den 13e junij 1801					Ter ordonnantie van de felde						Hub L. van Schwarens				                         		Jarek?



fre
Sticky Note
Akte van de Municipaliteit Roosendaal.       Aanvraag Borgbrief.Drossaard en Wethouderen van Roosendaal en Nispen representeren de armen der gemelde gemeentes verklaaren hun bij deese te stellen tot borgen voor Anna van der Feesten gebooren alhier beloovende dezelve t eeniger tijd (het geene God nogtans wil verhoeden) mogten komen te vervallen tot armoede of decadentie den armen alwaar zij zich met de woon in 't vervolg mogte komen op te houden ten alle tijden van haar onderhoud en alimentatie te zullen indemneeren en bevreijden onder verband der voorschreeven armens middelen en inkomsten als na rechten.Des oirkonde hebben wij deese door onsen secretaris laaten tekenen en met ons lachet bekragtigen heeden den 17 junij 1801.



fre
Sticky Note
Schepenbank Roosendaal, boek 28den 21 juni 1801Heden ingekoomen 't navolgende certificaat:Verklaaren en certificeere ik ondergetekende secretaris der gemeente van de Hage dat op heeden den 20 junij 1801 door mij in preventie en ten overstaan van scheepenen commissarissen uit deese munipaliciteit in wettige ondertrouw zijn opgenomen Ulrich Schelenbergh J.M: (jongeman), gebooren in Zwitserland, thans alhier woonagtigh met Anna van der Feesten J.D: (jongedogter), gebooren te Roosendaal en thans alhier als bruijd.Verzoekende dat daar van ter puije in Roosendaal gedaan worden drie zondagsche proclamaties namelijk op zondag den 21; 28 junij en 5 julij 1801.Actum Hage datum als bove (was geteekent) H.C. L. Schwarem, secretaris.Den ondergetekende secretaris van Roosendaal en Nispen certificeren bij deese dat alhier ter puije van den dorps huijsen is afgepubliceert den drie zondagsche huwelijks proclamaties van Ulrich Schelenberg J.M: (jongeman) gebooren uit Swiserland thans woonachtig in de Hage als bruiijdegom met Anna van der Feesten J.D: (jonge dogter) gebooren te Roosendaal en meede woonende in de Hage als bruijd zonder dat er eenige verhinderingen zijn voorgevallen en waarvan de laatsten is gedaan heeden den 5 julij 1801.								J.T. van Etten, secretaris.
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Sticky Note
Bron:  Roosendaal RK dopen, 1793- 1806  (boek 10)  Gedoopt 22 december 1802: Joanna Van der Feesten dochter van Andreas van der Feesten en Joanna Corié.Doopgetuigen: Christina Maes en Marius Corié.




















