Niels Simonsen, Holme er druknet på vej hjem fra Kina.
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For retten fremkom Simon Andersen af Holme og til kiende gaf at hans elste søn Niels Simonsen,
Holme som 2de af 3de aar siden tog tienneste paa Christianshafns Compagniets contor for at gaae
til Cina med det der ham destinerede skib som ike rettere vidste med dets nafn var Kongen og som
hans søn Niels Simonsen paa hiem reisen skal være udfalden og død blefven, saa til at beviise at
hand var benæfnte Niels Simonsens fader fremstillede hand 2de danne mænd til vidner nafnl. Niels
Pedersen og Anders Andersen begge af bemt. Holme, som efter aflagde eed efter loven vandt og
forklarede her for retten staaende vel agte Simon Andersen af Holme er forbm. Niels Simonsens
fader, som er Gud og ald verden bekiendt der er i ægteskab med forskreven Niels Simonsens moder
nafnl. Anne Nielsdatter og altsaa er dend afdødes rette og sande arfvinger, til ÿder meere beviis
fremlagde Simon Andersen en attest udgiven af sogne præsten for Holme og Tranberg meenigheder, velærværdige Hans Kaj Lagesen af dato 11 juni sidst, dend hand begierede læst paa skrefuen
og tings vidne til ført, som og skeede der lÿder saaleedes: Hvor efter hvis passerede, Simon Andersen var tings vidne begierende beskreven og som og blef udsted.
Efter begiering af vedkommende, attesteres i Guds sandhed at Niels Simonsen er ægte barnfød her i
bÿen af Simon Andersen og Anne Nielsdatter som haver altiid givet et got exsempel ved deris christelige op førsel her i meniigheden for næfnte deris søn findes her i Holme kirke bog indført christnet
under aar, der mand skrev 1718 saal: Dend 1 søndag i Fasten blef christnet Simon Andersens
drenge barn her i bÿen, kaldt Niels og fadder mons. Michel Nielsen Lerche, og Peder Nielsen Fÿnboe af Aarhuus, Christen Mortensen her i bÿen, Kirsten Andersdatter og Karen Rasmusdatter samme steds testerer deris anbetroede sogne præst, Holm.
Ca. 1742.

