
Boerderijnummer   3.3.080 
Erfnaam    Erve Hellengait 
Oudste vermelding   ca 1845 
Afgebroken 1895, was gelegen rechts van de Helle aan de Worsinkweg   
 
Historie boerderij 
 
Erve HellenGait, ook Hellejansgoor’n genoemd, is omstreeks 1845 gesticht door de linnenwever Gerrit 
Hofmeijer, oorspronkelijk afkomstig van het nabijgelegen erve Hellen (3.3.090). Het huis stond op markegrond. 
In 1861 bij de markescheiding werd Gerrit Hofmeijer alsnog de eigenaar van het erf, toen ca 0,25 hectare groot. 
Het huis stond aan de rand van de huidige weide van G.H. Brinkers (Hellen), achter de plaats waar zich nu het 
garagebedrijf van Scholten bevindt, aan de toenmalige Helleweg (later ook het Hellensteegje genoemd). Deze 
weg liep van huize de Baars / Wissink (3.3.070) aan de Worsinksteeg langs de grond van Hellen naar de weg 
Goor-Rijssen. 
In 1885 werd Gerrit’s schoonzoon Jan Hendrik ten Zende, geboren op Timmerjans en steenkruier van beroep, de 
eigenaar van het huis inclusief 0.67 hectare grond. In 1895 werd het erf verkocht aan Gerrit Jan Zendman, 
wonend op Hellen. Het huis werd in hetzelfde jaar afgebroken, de huisplaats werd bouwland. 
 
Bewoners: 
 
► Eerste bewoner van Hellejansgoor’n was Gerrit Hofmeijer (1813-1875), zoon van Berend Hofmeijer en 
Geertruy Heinhuis op het naastgelegen Hellen (3.3.090). Hij was linnenwever van beroep. Hij was in 1841 
getrouwd met Geertruid Schottink, geboren in 1816  als dochter van Berend Schottink en Jenneken Leeftink op 
Schottink aan de Stationsweg te Stokkum (2.2.210) en overleden in 1891 in Stokkum. Het paar woonde 
omstreeks 1842 tot circa 1845 op het nabijgelegen Vosgezang (3.3.110). De familie woonde daarna op 
Hellejansgoor’n. In 1875 overleed Gerrit Hofmeijer en omstreeks 1880 vertrok de weduwe naar Rijssen. Gerrit 
Hofmeijer en echtgenote hadden 2 kinderen.  
Zoon Berend Jan Hofmeijer werd in 1841 geboren op Hellen; hij was de beoogde opvolger op Hellejansgoor’n. 
Dochter Berendina Hofmeijer werd geboren in 1843 op Vosgezang; zij trouwde in 1864 met Jan Hendrik ten 
Zende, weduwnaar van Teuntje Nieuwenhuis (†1863), steenkruier van beroep, die in 1829 was geboren op 
Timmerjans (3.2.230) als zoon van Gerrit Hendrik ten Zende en Geesje Meulman. Berendina kwam later met 
haar gezin terug op Hellejansgoor’n. 
 
► Berend Jan Hofmeijer (*1841) trouwde in 1867 met Gerridina Kempers (1839-1914), geboren in de 
Pothoek op Kempers (3.3.230) als dochter van Gerrit Jan Kempers en Hermina Reinds. Zij kregen in 1867 op 
Hellejansgoor’n een zoon Gerrit Jan Hofmeijer die evenwel in hetzelfde jaar overleed. Een jaar later overleed 
ook Berend Jan. 
Gerridina vertrok van Hellejansgoor’n en hertrouwde in 1874 met Gerrit Hendrik Frerman (1840-1911) geboren 
op JanNiehoes (3.2.180). 
  
Berendina Hofmeijer (1843-1906) en Jan Hendrik ten Zende (1829-1899) woonden tot circa 1870 in Rijssen. 
Mogelijk woonden zij een korte tijd op Hellejansgoor’n bij de ouders van Jan Hendrik. Van 1871 tot 1874 
woonde het gezin op Letink in Elsen. Daarna, van 1874 tot circa 1880, woonde de familie Ten Zende-Hofmeijer 
op Baargdieks aan de Goorseweg, daarna vertrokken zij (weer) naar Hellejansgoor’n. Zij woonden daar 
omstreeks 1890 nog maar vertrokken in 1894 naar Usselo toen vallend onder de gemeente Lonneker.   
Berendina en Jan Hendrik kregen 7 kinderen, alle aangeduid met de achternaam Ten Zende: Tone, geboren in 
1865 in Rijssen die in 1894 in Enschede trouwde met Geertruida van Lochem uit Haaksbergen en in 1923 in 
Enschede overleed, Geertrui geboren in 1868 eveneens in Rijssen die in 1896 in Lonneker huwde met Herman 
Snuiverink uit Enschede en in 1920 overleed, Gerritdina (ook wel genoemd Gerredina) geboren in 1871 in Elsen 
en overleden in 1932, Berend Jan geboren in 1874 in Stokkum, fabrieksarbeider, die na de verhuizing in 1894 
naar Lonneker in hetzelfde jaar overleed, Johanna die in 1877 werd geboren, Gerrit Hendrik (1881-1942) 
geboren in Herike op Hellejansgoor’n en tenslotte Garritje (1885-1918) die eveneens in Herike werd geboren en 
ongehuwd bleef. 
 
► Dochter Gerritdina ten Zende (*1871) kreeg in 1893 zelf een kind, Berendina ten Zende. Gerritdina 
vertrok toen in hetzelfde jaar met haar dochter van Hellejansgoor’n naar Goor; zij trouwde in 1894 aldaar met 
Gerrit Hendrik Zendman die Berendina als zijn dochter erkende.  
In 1895 was het huis blijkbaar verlaten; het huis werd toen eigendom van Gerrit Jan Zendman op Hellen die het 
in hetzelfde jaar sloopte. 


