die mij verzocht bebben tot de voitrekking van bun voorge nomen llUweiijk over te gaan
dam"toe overieggenc1e :
Ret bij de wet ge'!o~'dsrd(; b8Wijs, dat de eerste dE;l verscllenen person en aan zijn e
verplicl1ting ten aanzien del' nationaie militie voldaan heeft. - - - - - - - - - - 
.De geboorte·akte van ieder der aanstaanc1e echtgenooten. _ _ _ _._ _ _ _ _ __
De bewijzell, dat de bij de wet vereisci1tc hu w8lijksafkondigingon in de.- gemeent~~~.
~~~~--d'~;:0.
.zonder stuiting hebben piaats gehacl
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Dientengevolge is cloor de aanstaancle echtgenooten ten mijnen overstaan, in tegenwoo~
digheid del' 118. te noemen ge tuigen, de verklaring afgelegcl, "dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en dat zij get'r'oltwel1jh al de plichten zullen ve)-vulfen , 1celke door de wet acm den
huwelijken staat verbonden zijn" en heb ik Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in
naam del' wet verklaard, clat cle personen van
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Deze huwelijksvoltl'ekking heeft plaats gehacl in t ege nwool'digheic1 van:
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locAl~~ .. /~~~
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ou~e,.,.,-,~jal'en, :an beroep£~. _ _ _ _ _ _ __
..

_wonende te, .~ .. _ _ _~~~_ _~
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2o/~ c?~ta-:-~, .. ~_:---_~~~~
Olld~~,~, jaren, van beroep ~~ . ~..~.. ~.~~------
'.

......... wonende
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oud~~ .~, .Jaren, van beroep1~~~./ ....,... ,........
. . . ..wonende te .. /~~-
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Olld~~~jal'en, van beroep ~~
.
.
.
wonende te .. ,~~
De getuigen hebben verklaard te zijn: ..~-e..e-~~~~

~~~

~~~~'~~2../.

.~,~<---------------
.h:n heb ik hiervan opgemaakt deze 8.kte, die, na aan de verschenen person en en de
getuigen te zijn voorge1ezen, geteekenc1 is cloor mij.~;;(-.e-?:?,~_ _ _ _ _ __
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De AmbtenaaF l'Cln den Burgerlijken Stand voor?lOcmd,

