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VANDE KROL, GEURT.
F676 Door mevrouw Lester VanDerWilt
Geurt van de KroI, geboren in Nederland in oktober 1829, verliet zijn vaderland om te komen
naar Amerika met zijn vrouw, twee zonen en een dochter. Het was tijdens deze reis dat Geurt's
vrouw en moeder van de drie kinderen werden ziek met cholera, stierf en werd begraven op zee:
dus hun aankomst in dit land van kans was heel anders dan gepland. wanneer ze vestigden zich
nabij Pella in 1863,
Geurt (later bekend als Gerrit) was een 34-jarige weduwnaar met drie moederloze kinderen: Jan,
(later John), 12 jaar oud, Hendrik (later Henry); negen jaar oud, en Nenntje (later Nancy) vier of vijf
jaar oud.
In 1866 huwde Geurt Celia Tysseling, dochter van Teunis en Teunje (Evers) Tysseling, die een huis
voor hem en zijn kinderen. Ze werd geboren in juli 1829. in deze verbintenis werd geboren een
kind, een dochter, Nettie.
G. VandeKroll een boer, sectie 29, Richland Twp., postkantoor Pella, la., Was de lijst in de
Geschiedenis ofMahaska Co, Iowa, 1878 en Trots Mahaska, gepubliceerd in 1900.
Geurt VandeKroI overleed 16 juni 1881, en Celia (Tysseling) VandeKroI leefde tot 22 december,
1888. Beiden zijn begraven in Black Oak Cemetery net ten oosten van Pella.
De kinderen van Geurt VandeKroI zijn:
Jan "John" VandeKroI, geboren op 21 november 1852, in Nederland, overleed 17 augustus 1921. hij
is begraven in Black Oak Cemetery, Marion Co, Iowa. Hij trouwde met Cornelia Van Roekel, maart
18, 1880. Cornelia is geboren 1 februari 1858, in Gelderland, Nederland. Ze stierf juli 12,1950, op
de leeftijd van 92 jaar., 5 mos., 11 dagen.
Zeven kinderen zijn geboren in deze verbintenis.
Hendrik "Hendrik" VandeKroI, geboren in Nederland in 1855, hij overleed 14 juli 1919. Een
huwelijk vergunning werd aangevraagd op 25 januari 1883, met Mary Elscott (Eischot) die werd
geboren mei 1,1861,dochter van John en Mary (VerHeuI) EIschot. Ze stierf juli;
8, 1927. Beide zijn begraven in Sully Cemetery, Sully, Jasper Co, la. Negen kinderen werden
geboren in deze verbintenis.
Nenntje “Nancy"(VandeKroI) VanRoekel, geboren op 22 augustus 1858, in Holland, stierf op
20 november 1928, in Sioux Co, la. ze trouwde met Abraham Van Roekel (licentie te nemen 25
oktober:1877, Marion Co, la.) Hij werd geboren 22 maart, 1859, gestorven 24 januari 1917. Beiden
zijn begraven op Boyden, Sioux Co, la. Twaalf kinderen werden j geboren uit deze verbintenis.
Men gaat ervan uit ten minste de eerste twee kinderen werden geboren in Pella het gebied en de
anderen in de Sioux Co gebied.
Nettie (VandeKroI) Varenkamp werd geboren (26 mei 1869, gestorven 08 juli 1909. Ze was
getrouwd, maart 1898 (huwelijk licentie record-red maart 23,1898, Marion Co, la.) Een kind, een
dochter, Gertrude Henrietta, geboren uit deze verbintenis op 25 februari 1899.
Door mevrouw Lester VanDerWilt

VANDE Krol, Keith en JOAN
F677 door Mevr Lester VanDerWilt

Keith Dwayne Vande Kral en Nellie Joan Verhoef trouwden in Pella op 17 mei, werd 1968 Keith
geboren op 24 juni 1944, Glen en Nola (Monsma) Vande Krol. Hij was hun tweede kind en oudste
zoon. Hij groeide op met zijn oudere zus, Dorothy, en jongere tweelingbroer en zus, Judy en Jerry,
op een boerderij ten zuiden. van Lynnville. Toen hij 12 was, verhuisde het gezin naar een boerderij
ten zuiden van Sully. Hij woonde de Ludwick land de school door middel van het zesde leerjaar. Hij
was de enige student in zijn klasse. Zijn zevende tot de twaalfde rangen werden doorgebracht in het
Lynnville-Sully scholen. Na een paar jaar van het werken op verschillende banen in de Sully
gebied, meldde hij zich in de Verenigde Staten Air Force en diende tijdens de crisis Vietnam. Hij
werd uit de luchtmacht in april van 1967. Nellie Joan afgevoerd werd geboren om Willem en
Neeltje "Nelly" Johanna (Griffioen) Verhoef op 19 februari 1945, in Bambrugge, Nederland. Ze was
hun tweede kind en oudste daugh-ter. Haar voornaam was op dat moment Neeltje Johanna Alida.
Het was traditie in Nederland in die dagen om de kinderen een naam volgens bepaalde regels. De
oudste zoon is vernoemd naar de vader
vader. De oudste dochter werd aft naam + moeder van de moeder. De volgende zoon wi vernoemd
naar de vader van de moeder en de ne: dochter is vernoemd naar de vader Motl er. Andere kinderen
werden vernoemd ti paar broers en zussen. Een kind dat WIJ niet benoemd volgens deze traditie
gezegd dat we hebben gekregen een 'gratis' naam Breaking deze traditie niet altijd looke op met
gunst door de rest van de famill Nellie werd geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog t
en hoewel De Duitsers waren retr0 ting voor het geallieerde leger ze stil bezette Amsterdam en
surroundin, steden, waarvan één Bambrugge. Tha winter staat bekend als de "Hunger Winteesti
Amsterdam, en veel baby's stierven tha winter te wijten aan een gebrek aan voedsel. Haar fa.tht was
een vlees en melk inspecteur en werd TLI in staat om extra voedsel te krijgen voor de familie. In
1949 emigreerde Nellie met haar parenti oudere broteig - 7-Willem, en jonger sista Jannette naar de
Verenigde Staten. Ze hadden niet in de Verenigde Staten door Ellis Islaiic zoals zo veel immigranten
hebben gedaan. Ratliej ze ingevoerd door middel van Nova Scotia, CanadiY door middel van Port
Huron, en vervolgens door train'tt Ia. Van 1949 tot 1960, Nellie woonde op 'e reeks van boerderijen
in de Grinnell, Tracy, BusseSi en Leighton gebieden. Zij woonde scholen Grinnell, Tracy, en
Bussey. Toen ze wai in de vierde klas, begon ze het bijwonen van Pede Christelijke Grade School.
Tijdens die kleine drie broers en een zus werden geboren. Gall werd geboren 16 maart 1952, en
werd gedood in e swing ongeval op 24 oktober, 1958. Harry Joht werd geboren 2 januari, 1954.
Theodore Peter werd geboren op 16 februari 1957, en stierf zeven deo later. Marjorie Elaine werd
geboren op 28 maart 1958. In 1954 werd Nellie een genaturaliseerde uitstroom r. in een ceremonie
in Des Moines. Haar naam die tijd werd veranderd in Nellie Joan. In 1960 Nellie Joan verhuisde
met haar fatnit naar een boerderij net ten zuiden van Pella. Ze graduatic van Pella Christian High
School in 190 en naar Blodgett Memorial Hospital Schoii
chland Twp., P.O. Pella, Ia., Was de notering in de geschiedenis van Mahaska Co, Iowa, 1878 en
Trots Mahaska, gepubliceerd in 1900. Geurt VandeKrol overleed 16 juni 1881, en Celia (Tysseling)
VandeKrol leefde tot 22 december 1888. Beide zijn begraven in Black Oak Cemetery net ten oosten
van Pella. De kinderen van Geurt VandeKrol zijn: Jan `John" VandeKrol, geboren 21 november
1852, in Mij Nederland, overleden 17 augustus 1921. Hij is) uried in Black Oak Cemetery, Marion
Co,:. Owa Hij trouwde Cornelia Van Roekel, maart L8, 1880. Cornelia werd geboren 1 februari
1858, in ielderland, Nederland Ze stierf 2 juli 1950, op de leeftijd van 92 jaar, 5 mos, 11 dagen....
zelfs kinderen waren geboren om deze vereniging. Hendrik "Hendrik" VandeKrol, geboren in ['hij
Nederland in 1855, hij overleed 14 juli 0,919. Een huwelijk vergunning werd aangevraagd op de
ventilator. 25, 1883, met Mary Elscott (Elschot) VHO werd geboren 1 mei 1861, dochter van
John .nd Mary (Verheul) Elschot. Ze stierf juli 1927. Beiden zijn begraven in Sully Cemetery,
►ully, Jasper Co., Ia. Negen kinderen werden geboren o deze vereniging. Nenntje "Nancy"
( VandeKrol) VanRoek-1, geboren 22 augustus 1858, in Nederland; overleed op Tov 20, 1928, in
Sioux Co, Ia Ze trouwde, Braham Van Roekel (licentie opnemen oktober 25, 877, Marion Co,.. Ia)
Hij werd geboren 22 maart, 359;. overleed 24 januari 1917. Beiden zijn begraven op, oyden, Sioux
Co., Ia. Twaalf kinderen werden ORN om deze vereniging. Er wordt aangenomen ten minste de
eerste twee kinderen geboren in Pella gebied ld anderen in Sioux Co omgeving. Nettie (VandeKrol)

Varenkamp werd geboren [ay 26, 1869; overleed op 8 juli 1909. Zij werd arried, maart 1898
(trouwboekje opnemen, 23 maart 1898, Marion Co., Ia.) Een kind, dochter, Gertrude Henrietta,
geboren te lis vakbond op 25 februari, 1899.
door Mevr Lester VanDerWilt
VANDE Krol, Keith en JOAN
F677 door Joan Vande Krol
Keith Dwayne Vande Krol en Nellie Joan -eihoef trouwden in Pella op 17 mei, Keith werd geboren
op 24 juni 1944, om Glen ncrgola (Monsmaj Vande Kro, l. Hij was Leir tweede kind en oudste
zoon. Hij werd seerd met zijn oudere zus, Dorothy, en honger tweeling broer en zus, Judy en arry,
op een boerderij ten zuiden van Lynnville. Toen hij als 12, verhuisde het gezin naar een boerderij
ten zuiden van ully. Hij woonde de Ludwick Thool land door middel van het zesde leerjaar. Hij was
de enige .udent in zijn klas. Zijn zevende tot velfth kwaliteiten werden doorgebracht in het
Lynnville-ully scholen. Na een paar jaar van het werken op irious banen in de Sully gebied, meldde
hij zich in le United States Air Force en diende wringen de crisis Vietnam . Hij werd OM de
luchtmacht in april van 1967. Nellie Joan afgevoerd werd geboren om Willem en Neeltje \ Telly
"Johanna (Griffioen) Verhoef op februari), 1945, in Bambrugge, Nederland. le was hun tweede kind
en oudste daugh-r. Haar voornaam was op dat moment Neeltje Thanna Alida. Het was traditie in
ederland in die dagen om de Lildren naam volgens bepaalde regels. De dest zoon is vernoemd naar
de vader
vader. De oudste dochter is vernoemd naar de moeder van de moeder. De volgende zoon wa:
vernoemd naar de vader van de moeder en de netto-dochter werd vernoemd naar de vader mot-er.
Andere kinderen werden vernoemd naar het paar broers en zussen. Een kind dat niet genoemd werd
volgens deze traditie werd gezegd te hebben gekregen een 'vrije' naam. Het breken van deze traditie
was niet altijd beschouwd met gunst door de rest van de familie. Nellie is geboren aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog, en hoewel de Duitsers waren Retrea-ting voor het geallieerde leger ze nog
steeds bezet Amsterdam en de omliggende steden, waarvan één Bambrugge. Die winter staat
bekend als de "hongerwinter" in Amsterdam, en veel baby's stierven dat de winter te wijten aan een
schaarste aan voedsel. Haar vader was een vlees en melk inspecteur en was dus in staat om extra
voedsel te krijgen voor het hele gezin. In 1949 emigreerde Nellie met haar ouders, oudere brotraWillem en jongere zus Jannette naar de Verenigde Staten. Dat deden ze niet voer de Verenigde
Staten via Ellis Island zoals zo veel immigranten hebben gedaan. Eerder gingen ze door middel van
Nova Scotia, Canada, door middel van Port Huron, en vervolgens met de trein naar Ottumwa, Ia.
Van 1949 tot 1960, Nellie leefde op een reeks van boerderijen in Grinnell, Tracy, Bussey en
Leighton gebieden. Zij volgde scholen in Grinnell, Tracy, en Bussey. Toen ze in de vierde klas,
begon ze het bijwonen van Pella christelijke Grade School. Gedurende die tijd drie broers en een
zus werden geboren. Gary werd geboren 16 maart 1952, en werd gedood in een schommel ongeval
op 24 oktober, werd 1958 Harry John geboren 2 januari, 1954. Theodore Peter werd geboren op 16
februari 1957, en stierf zeven dagen later. Marjorie Elaine werd geboren op 28 maart, 1958. In 1954
werd Nellie een genaturaliseerde burger in een ceremonie in Des Moines. Haar naam was op dat
moment veranderd Nellie Joan. In 1960 Nellie Joan verhuisde met haar fanlilY, k, oa boerderij net
ten zuiden van Pella. Ze studeerde = 'rom Pella Christian High School in 198.; Ind van Blodgett
Memorial Hospital School
of Nursing in Grand Rapids, Michigan. als Registers Verpleegster in 1966. In 1967 Nellie Joan, nu
bekend als Joan, verhuisde terug naar Pella en begon te werken bij de Pella Community Hospital.
Na Keith en Joan waren getrouwd, Keith begon te werken voor Van Dyke-Duven Fu-Neral Thuis
tijdens het bijwonen van Centraal College. Gedurende die tijd, hun zoon K. Dwayne werd geboren
op 9 oktober, 1970. In het najaar van 1970 Keith begon te werken als een schaderegelaar voor
Grinnell Mutual Reinsurance Company. Het gezin verhuisde naar Monticello, Ia. en woonde daar
tot maart 1972. De familie keerde terug naar Pella in april 1972, en Keith begon te werken als een
vertegenwoordiger voor Van Gorp Manufacturing van Pella. Hun dochter Teresa Lanell werd

geboren op 25 augustus 1972. Joan weer begonnen bij Pella Com-schap Ziekenhuis in april 1974. In
1977 Keith en Joan kocht een areaal en bouwde een huis op het land, vier mijl ten noorden van
Pella . Ze verhuisden in december 1977. In januari 1978, Keith werd de eerste werknemer van een
nieuw opgerichte onderneming, Momenteel Preci-sie Katrol, Inc., de familie woont nog steeds op
het areaal noorden van Pella, als onderdeel van hun familie-activiteiten omvat tonen paarden.
Dwayne en Teri zijn ook zeer actief in de academische, sportieve en muzikale activiteiten in Pella
Community High School. Joan is promotor van de Special Care Unit en co-directeur van de
verpleegkunde aan de Pella Community Hospital. Keith is een regionaal manager voor Precision
Katrol, Inc.
door Joan Vande Krol

