Jubilea Moravanů v roce 2020, 2021, 2022
z Moravy, Slezska a Čech
BUTOVICE-Botenwald
Schneider Elisabeth roz. Ertel (1721-97)
- v letech 1771-97 působila s manželem (II.manželka)Janem Schneiderem na Labradoru, kde zemřela.
( Jak potůček v jezeře. s.358-362. Moravanky, s. 347 )

K U N Í N - Kunewald
Ballenhorst Rosina (1722-1791) roz.Hückel
- vdala se za Christ Daniela Pfohla (zemřel r.1742) v Herrnhagu. Podruhé za Davida Wahnerta (zemřel
r.1765). Potřetí se provdala r.1768 za Michaela Ballenhorsta, v letech 1768-78 působila s ním
v Grónsku.

Nitschmann Rosina roz. Fischer (1714-1772)
- r. 1737 se vdala za Davida Nitschmana „Syndika“.
- za manželových cest samostatně pracovala v Gotě, Livonsku (1740-1743) ).

Schindler Matheus (1694-1771)
- v r.1731-36 působil na ostrově Svatý Kříž.

S U C H D O L n.O. - Zauchtenthal
Kunz Mathäus (1722-1774)
- r.1748 byl v Pensylvanii, kde se 12. 08.1750 poprve oženil s Annou Magdalenou Ballenhorst, která se
však o necelý měsíc později (10.9.) utopila v řece Lecha.
V r. 1754 byl v Grónsku; kdy se vrátil, nemáme doloženo, jistě by se našlo v grónských dějinách.
R. 1760 se plavil s manželkou Annou (dcerou Michala Hanse) do Tranquebaru v Indii, kam přijel
22.8.1761.

Liebisch Anna (1703-1770) roz. Schneider
- sestra Davida Schneidera - žena Martina Liebische, r. 1740 odjela do Ameriky.
( Sborník III. konference Moravian v roce 2003, Mannsbart s.40-41.
Nevidíme důvod, proč by manžele Liebischovi měli být počítáni mezi misionáře. Byli pracovníky
v pensyvánských bratrských sborech a skupinách. )

Nitschmann David „Tesař“ (1695-1772), I. biskup
- od. r.1735 biskup, s určením pro misii.
( Mannsbart: David Nitschmann – první biskup obnovené Jednoty bratrské, Edice Suchdol sv.13 )

Seiffert Johann (1722-1802)
- r. 1748 jel do Bethlehemu.
( V jeho životopise není zmínka, že by byl misionářem )

Schenk Joh. Michael (1735-1771)
- r. 1769 diakon, r.1770 odjel do Afriky, kde zemřel.

Zeisberger David III. „Apoštol Indiánů“ (1721-1808)
( Říčan: David Zeisberger Apoštol indiánů. Moravian sv.8.
Sborník V. konference Moravian v roce 2009: Schinzel s.16 , Schinzel s.17-20, Schinzel s.20-27,
Schinzel,Goedeking s.27-34 ).

Š E N O V - Schönau
Nitschmann Johann „Starší“ (1711-1772) biskup
- jeho otec Pavel Nitschmann byl ze Suchdolu n.O. a usadil se v Šenově, r.1748 se plavil se 120 člennou
výpravou do Pensylvánie. Byl v Pensylvánii jako vedoucí pracovník tamějších bratrských sborů, ale
nebyl vyslán jako misionář.

Z JINÝCH ČÁSTÍ MORAVY, SLEZSKA , ČECH
HOLASOVICE - Kreisendorf v Horním Slezsku
Lawatsch Andreas (1712-71)
- r. 1738 se oženil s Annou Marií Demuth 1712-60 z Mor.Karlova.
- misionářem v Surinamu 1764-71, zemřel v Paramaribu. Předtím působil patrně v Pensylvánii Indiány
na Mahoni navštívil, ale nepracoval tam.

Rozumice - Rösnitz
Nitschmann Susanna (1721-1755) roz. Weicht
- pracovala v indiánském sboru v Gnadenhütten na řece Mahoni, kde byli v r.1755 přepadeni jiným
indiánským kmenem a spolu s manželem Martinem zabiti.

