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Ten jare negentien honderd negenendertig, den zeventienden Februari, [17-02-1939] ten tien 
ure en half voormiddag [10:30], Theodules Josephe Buysens, burgemeester ambtenaar van 
den burgerlijken stand der gemeente Ichtegem, provincie West-Vlaanderen, zijn verschenen  
 
Debaere August Prosper, geboren te Ichtegem, den zevenentwintigsten November negentien 
honderd en zeventien [27-11-1917], Kalsyder wonende te Ichtegem, oud eenentwintig jaar, 
meerderjarige ongehuwde zoon van  
Jules, oud negenenveertig jaar, Kalsyder, wonende te Ichtegem, alhier tegenwoordig en 
toestemmende in het huwelijk, en van 
Pharailde Declerck, overleden te Brugge den negenentwintigsten Januari negentien honderd 
vierendertig [29-01-1934],  
zoals het blijkt in de alhier voorgelegde geboorte en overlijdensakten, hebbende voldaan aan 
zijn verplichtingen der nationale militie blijkens bewijs afgeleverd door de heer burgemeester 
te Ichtegem deze twintigsten Januari negentien honderd negenendertig [20-01-1939]ten 
eenerzijde en 
 



Vanpassel Simone, geboren te Ichtegem den dertienden Maart negentien honderd en twintig 
[13-03-1920], werkster, wonende te Ichtegem, voor deze te Oostende, oud achttien jaren, 
minderjarige ongehuwde dochter van 
Leopoldus, overleden te Lombardsijde den achtentwintigsten December negentien honderd 
zevenendertig [28-12-1937], en van 
Verhaeghe Emma, overleden te Ichtegem den negenentwintigsten April negentien honderd 
tweeëndertig [29-04-1932], 
Kleindochter langs vaderlijke zijde van Ludovicus en Maria Catharina Van Baels, beiden 
overleden te Betecom, ten respectievelijke datum van de vierentwintigsten September 
negentienhonderd en Elf [24-09-1911] en den zestienden Februari achttien honderd 
vijfennegentig [16-02-1895], 
Langs moederlijke zijde van Louis Verhaeghe overleden te Koekelare den achtentwintigsten 
Mei negentien honderd vierentwintig [28-05-1924], en van Julie Vanthourout overleden te 
Ichtegem den vijfentwintigsten Juli negentien honderd en vijftien [25-07-1915], zoals blijkt 
uit de alhier overgelegde geboorte en overlijdensakten, 
toestemming bij familieraad gehouden door de heer vrederechter te Torhout den 
eenendertigsten Januari negentien honderd negenendertig [31-01-1939] 
 
die ons aangezocht hebben over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen 
besloten en waarvan de afkondiging, ingevolge de Wet, in deze gemeente is gedaan den 
Zondag vijftien Januari negentien honderd en negenendertig, alsook te Oostende op 
denzelfden Zondag. 
 
Geen tegenspraak wegens dit huwelijk ons beteekend zijnde, recht doende aan het verzoek der 
partijen, na voorlezing van de hieraangehechte behoorlijk geparafeerde stukken, betreffende 
haar burgerlijken stand en de pleegvormen des huwelijks, alsook van het VIe hoofdstuk van 
den Ven titel van het burgerlijk wetboek, handelende over het huwelijk, hebben wij aan den 
bruidegom en aan de bruid gevraagd of zij voornemens zijn elkander te nemen voor man en 
vrouw, elk van hen beurtelings bevegtigend geantwoord hebbende, verklaren wij, in naam der 
Wet, dat Debaere August Prosper en Vanpassel Simone door den huwelijksband vereenigd 
zijn. 
 
Waarvan onmiddelijk door ons de tegenwoordige akte is opgemaakt, in openbare zitting, ten 
gemeentehuize, in het bijzijn der getuigen: 
 
Verhaeghe Henri, oud negenenzestig jaar, werkman, Oom van de echtgenote, wonende te 
Eernegem 
 
en 
 
Tyvaert Servaes, oud tweeënvijftig jaar, Slachter, wonende te Ichtegem en is volgens zijne 
eigene verklaringen geene bloedverwanten noch aangehuwde familie der echtgenooten. 
 
En na voorlezing der tegenwoordige akte, hebben wij getekend, met hun 
 
HANDTEKENINGEN 


