
 

 

 

 

                                                

                                                                                                                          

 
Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw 

           Adm. Zetel: Luxemburglaan 21, 8700 TIELT 
          Ondernemersnummer: 0607 865 742 
          RPR Gent afdeling Brugge 
   Jan-callens@telenet.be 

        www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be    
          www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/ 

 
                                                      
 

Nieuwsbrief nr. 3 - 2020 

 

NIEUWE PUBLICATIE  

 
 

De parochieregisters van de Onze-Lieve-Vrouw 
Geboortekerk van de Gentse deelgemeente Mariakerke  
 
 

 

mailto:Jan-callens@telenet.be
http://www.fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/
http://www.facebook.com/#!/groups/fvTielt/


 2 

 

 
 
Een tijdje geleden kregen we van de heer Ivan Burggraeve een bewerking 
aangeboden van de parochieregisters van de Gentse deelgemeente Mariakerke, 
opgemaakt door mevrouw Rita Van Herrewege Onze dank gaat naar Ivan en Rita 
om ons de kans te geven dit titanenwerk te publiceren. 
 
 

Voor de opmaak van deze inventaris werd gebruik gemaakt van de 
parochieregisters Mariakerke: dopen, huwelijken en begrafenissen die te vinden 
zijn op de site www.search.arch.be van het Algemeen Rijksarchief. Ivan en Rita 
wensen heel speciaal dhr. Johan De Baets te danken om die gegevens presentabel 
te maken. 
 

De publicatie is alfabetisch opgemaakt en bij de 3360 dopen wordt, indien dit 
vermeld is, de geboortedatum opgenomen, evenals de naam van de peter en 
meter met hun eventuele herkomst.  
In de 801 huwelijksakten wordt naast de naam van de bruid en bruidegom  
soms de naam van de vader van de bruid en de bruidegom vermeld, in vele 
gevallen de plaats en datum van ondertrouw en altijd de getuigen. Het deel van 
de huwelijken sluit af met een alfabetisch lijst op naam van de bruid.  
Het begrafenisregister, telt 2340 aktes, en is meer een overlijdensregister want 
sporadisch wordt de datum van begrafenis vermeld. Heel interessant is de 
vermelding van de leeftijd van de overledene, de partner of kind van.  
 

Tot slot wensen we te benadrukken dat na elke akte het recordnummer vermeld 
wordt waar deze akte te vinden is in het bestand van de parochieregisters van 
Mariakerke op www.search.arch.be  
 
 
 
 

Rita Van Herrewege, “De parochieregisters van de Onze-Lieve-Vrouw 
Geboortekerk van Mariakerke”, 382 blz. prijs 24,00 euro te verhogen met 7,00 
euro portkosten. Te verkrijgen door storting op rekening BE 75 9731 3326 
0351 van  FV regio Tielt vzw, p/a Luxemburglaan 21, 8700 Tielt of gratis af te 
halen elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur in het 
Documentatiecentrum van FV regio Tielt, Beernegemstraat 5, 8700 Tielt. 
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