Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

[folio 1, scan 1]
Kerkenraads-Handelingen 1646-1815
[scans 2 t/m 10]
[lege bladzijden]
[folio 1, scan 11]
[…] koesterije […] van den exemplaren daervan […] folgt vermaningen omme deselven na te
comen ende te achtervolgen.
Wat belanget de particuliere catechisatie volgentz artic. 15 act. class. heeft de predicant de
mennige daervan den presbiterie voorgestelt, ende sijnen dienst voor justitutie gepresenteert,
ende op dat sulck justelijck well desto betere mochte succederen, ende die lieden ende de
jeniche simpel ende den voirlich sijnde, ende alevenwel tot sodanige catechisatie mochten
geprepareert ende allernssins gemaant worden, so heeft de predickant voor geslagen ende
voor goet gevonden dat hij na gedane verclaringe des catchisme wilen enige vraagstucken
voorstellen ende de selfs beantworden, omme ante wijsen in wat folgen ende gestalt de vragen
oock bij de gem. mochten achten konnen beantwoordet worden.
1646 die verklaringe des catchisme geëindiget zijnde heeft den predickant die particulieren
catechisatie begeste dat gestalt dat sijn E. haer de weke te voren opt papier gebracht ende in
handen gegeven, waerover hij des sondags na gedane catechisme predicaten zijn
geëxamineert.
[scan 12]
[lege bladzijde]
[folio 1, scan 13]
[gelijk aan scan 11]
[folio 2, scan 14]
[…] zijn gekozen tot ouderlingen Arent Hoeten ende […] Rutgerinck, tot diaconen mr.
Stephaan [Meller] ende Joost Gerdinck.
Ad classem te gaen neffens den predicant is met de meeste stemmen geëligeert Tilman
Sluijter, diewelcke gehouden is den vierde martij deses jaers 1646.
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1646 den 21 martij de acta classis so prebyterio voor gelesen ende pricipale gelettet op den
10, 12, 13 artic. sprekende van de kinderen so op paepsche scholen gesonden worden, ten
tweden op de profanatie des sabbath, ten derdden op de conventiculen van de papisten, so is
bij den presbiterio besloten dese misusen ende scandalen so vele mogelijck aante clagen, te
gaen ende hetselve te beletten.
1646 in den nasomer is den kerckenraet in ervaringe gecomen, ho dat door de lopende
monicken ende papen exercitien ende conventiculen worden gehouden van de paepsche ende
haere religie in sonderheit in de buurschap Bramlo in de huijsen van Johan Haevinck ende
Johan Schulte op Weinck, waaerop ter instantie den voogt versocht
[folio 3, scan 17]
sulckes te willen […] volgens de placcaten […] verhindert worden […] sijn G.G. geantwoort
dat men de […] ontbieden ende waerschouwen voor haren schaden, waerop voor eerst Johan
Haevinck ontboeden, maer Johan Weinck wegen sijn sere been excuseerde hem, alwaer
door den predickant ende voogt Haevinck in t’ brede is voorgehouden, dat hij sodanige
vergaderinge in sijn huijs soude moeten laten anstaen, dat dit ene sake wass de des lands
hoecheit raeckte strides tegens verscheidene placcaten bij de E.E. heeren staten van
Gelderlant daer tegens wil gegeven, dat hij met sijne medeconsorten daerdoor in groten
schaden konde geraken etc., waerop Johan Havinck repliceert hij haelde niemant, sijn huijs
stonde voor haer open, men conde alle het sijne wel nemen, men soude gedenken wat an de
droste te Bredevoort - onripelijck ende lichtverdichlijck ordelende - geschiet wass etc. ende
hebben in dit werck so dickwijls het haer belieft heeft gecontinueert.
1646 den 7 nov. an de inspectorem Crusium geschreven t’sonderheit het stoute predicken
van de monnicken ende papen ende de exercitie van haere afgodische supstituense ende
dwalende religie, waerop Dn. Crusius geantwoort gelijck wie sijnen brief mag blijcken.
[folio 4, scan 18]
[…] getreden tot de rekening […] naderhant tott verkiesing […] ouderlingen ende diaconen,
ende zijn met de meeste gecozen tot ouderlingen de E. Herman vander Wijck ende Herman
Olthoff ende tot diaconen Johan Harperinck ende Johan Stoelmaker, ende zijn afgegaen
van ouderlinschap afgetreden de E. Tilman Sluijter ende Derrick Bunckinck.
Anno dni. 1647 den 25 januarij bij den E. kerckenraet goetgevonden om door requeste an sijn
G.G. te openen het predicken van de papisten ende te versoucken verhinderinge, het welcke
door den predickant gedaen zijnde, sijn G.G. mundelijck gesproken, diewelcke oock bij
apostil belofft daer in te remedieren, maer daer en is niet op gevolgt.
Ende also goet wass particulieren kennisse te hebben van tijt, plaetz, persoonen, ende hoo
ende op wat wijse met wat circumstantien de paepsche exercitien worden gehouden, so heeft
een W. presbijterium daer vollen-comen ende gelofwaerdigen bericht daervan verkregen, door
sodanige die alles present gesehen ende gehoort, ende bij een pastoor bekent zijn, het welcke
alles int brede overmaels an die E. inspectoren overgeschreven.
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[folio 5, scan 19]
1647 den 10 aprilis heeft een presbijterium genomineert omme mede ad classem te gaen
neffens den predickant de E. Arent te Hoeten, ende heeft den kerckennraet wegen de gantsen
gemeinte die niet weinich bedroeft ende geërgert wort door de stoute exercitie van de
paepsche religie haer in haere instructien gecommitteert haer uijterste devoijr te doen, dat de
voor verhaelde paepsche conventiculen mochten geweert worden, het welck oock
punctuelijck van den predickant in classe is voorgedragen, met versoeck dat door de E.E.
inspectoren daer tegens mochte gedaen worden.
1647 den 20 maij de acte classis den E. presbiterio voorgelesen, insonderheit angemerckt art.
10 van kinderen op paepsche scholen, art. 12 van profanatie des sabbaths, art. 14 van
paepschen conventiculen, art. 37 ad grav. 3 van de altaren, art. 50 grav. 6 van publicatien so
stracx nadien zegen bij de predigstoel geschieden.
1647 den 9 junij ouden stijl met den pastoor van Borckeloe, Eibergen ende Gelslaer
geweest bij zijn Gr.Gn. op het huijs te Borckeloe, voor eerst mundelijck ende daerna
schriftelijck bij forme van requeste versocht dat de openbare exercitie van de paepsche religie,
so te Borckeloe op het huijs als ten platten
[folio 6, scan 20]
lande, de conventiculen in de buijren huijse mochten gewaart worden, ende dat de altaren
volgens ordre van de gereformeerde machten gedemolueert worden, na vele debatten so wij
met sijn Gr.Gn. ende nader hant met den secret. Lochuijsen gehat, gelijck uijt dese
bijgevoegde memoriael blijckt, wass dit de summa van de antwoorden: Wie soude mij op het
huijs te Borckeloe hebben te gebieden int saeck van religie ende ten platten lande dat sijn
Gr.Gn. hem wilen beswaeren, ho verre hij de placcaten geholden mogen te achtervolgen, ende
angaende de altaren dat de mogten blijven.
1647 den 31 augusti is in classe preparatoria ad synotum onder anderen over het gravarien van
de scholemrs. ende paepsche schoolmrs. dese resolutie genomen: Niemant mach op sijn eigen
autoriteit een schoolmr. an nemen noch stellen, noch een schoolmr. mach hem niet uijt
hemselven indringen, dan met consent van de officieren des patroons ende des classis, ende so
enige plaatzen wilden hebben schoolemrs., sullen soeken ende presenteren na kercken ordre
gequalificeerde an de E. classe ofte inspectoren, ende dat sodanich onderhout ende tractament,
so sie gewoon sijn geweest te geven an de vorige ter papistrije of van andere gevölden, oock
an deselvige te laten volgen, En
wort verstaen dat sodanige persoonen so door kuijperije of coperije haar in eenige
schoolambten indringen en ipso facto gehouden worden voor in habijt volgens voorgaende
synodale resolutien.
2do dat oock gene particuliere ingesetenen velemijr papisten vermogen enige scholen op te
richten ende scholemrs. antenemen, al wordt oock op haer eigen costen.
3tio indien daer plaetzen zijn die niet en connen van den ordinarissen schoolmr. bedient
worden, so sal den pre-

20 juli 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © Rob Stokkers

Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

[folio 7, scan 21]
dickant ter plaetze met den inspectorib. classii haer t’samen van spreken wie het
nootsakelijcheit vant subject ende so node achten, doen dan volgens kercken order ende
synodale resolutien daar over gemaekt.
164[7]. is den E.E. heer Johan Celfken, j.u.d. ende medemomber van den hove van
Gelderlant, te Nede gecomen ende informatie genomen van de exercitien van de paepsche
religie, waerop verscheide geciteert uijt den Brammelerbroeck met namen Frerick
Temminck, […] Reetmoelle, Arent Francken [?], ende hebben getuigt, dat verscheiden
malen en tijden ten huijse van Johan Hävinck ende ten huijse van Johan Schulte op Weinck
gepredickt is, de misse ende andere afgoderije ende superstituen gepleegt zijn.
Also Derrick Tiesselinck in suspicie ende opsprake is gecomen dat hij de paepsche
conventiculen mede frequenteerde, is hij deswegen nu enige jaeren herwaerts deswegen van
den predicant angesproken ende vermaent daervan te desisteren ende bij de gereformeerde
kercke te blijven, tott de tafel des heeren te comen met zijn frouwe als hij te voren hadde
gedaen, heeft daerop tott antwoort gegeven dat hij moste bekennen haer gehoort te hebben,
maer dat hij nu enige tijt van de tafel des heeren was afgebleven, dat sulckes was wegen enige
contentie so hij met sijnen knechte hadde, waerop hij verder is vermaent, dat de questie met
sinen knecht wel was bij te leggen ende dat hij deswegen hem met sijn frouw niet en behoerde
te absenteeren van de tafel des heeren, ende oock mede dat het was ergerlijck ende periculoes
de paepsche afgoderie bij te wonen, dat simpele lieden lichtelijk konden verleidet ende
bedrogen worden, door den uijterlijcken schijn van haere exercitie ende superstiogte
ceremonien.
[folio 8, scan 22]
1647 den 15 decembris zijn angecoren tot ouderlingen de E. Tilman Sluijter ende Gerl.
Bennekinck ende zijn afgegaen Arent Hoeten ende Johan Hüngerinck, tott diacen zijn
angecoren Echbert te Hoente ende Johan te Buurman ende zijn afgegaen mr. Stephaen
Meller ende Joost Gerdinck.
Ende also Johan te Buurman ter huijse van Hans ter Breeteler in de Hoefte machtich ende
seer scandeloeselijck is met hoensprake ende slagen geïnjurieert geworden van enige
malignanten wegen de bedieninge van diaconen, insonderheit van Hindrick Eeftinck
wonende op Willem Loessinck, so is hier clachte over geschiet an den Edl. heer droste van
Haxbergen ende Diepenem […] van Bevervorden, so sijn de zelve hijrover gestraeft
geworden.
Op de paeschclassis des jaers 1648 is neffens den predicant gedeputeert te gaen de E.
Herman van der Wijck.
1649 is op den ordinariam classem te gaen neffens den predicant de E. Tilman Sluijter.
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1645 ongefeer in decembris is Derrick Tiesselinck overmaels van den predicant
Westenbergio angesproken van wegen sijn ergerlijk comportement, lopende met sijn frouwe
ende kinderen na de paepsche predicatien etc.. Hij heeftt sulckes niet ontkent, maar dat hij
voor de tijt noch niet en hadde met haer gecommuniceert, ende dat hij met ons noch niet en
communiceerde als te voren was van wegen de contentie met sijnen knecht, maer den
predicant vernemende dat dit maer was ene verzierde ontschuldige heeft hem gewaerschouwt,
dat hij hetgene so hij nu alrede hadde bezocht niet en soude met sijn herrte conformeren, bij
so verre hij een swaeren torn ende strafe Godes wilde ontgaen, etc.
[folio 9, scan 23]
1649 den 3 decembris sijn angecoren tott ouderlingen met de meeste stemmen den h. Johan
Gerdinck ende Johan Hungerinck ende tott diaconen den h. Herman van Alten ende
Hendrick Marquerinck.
1650 den 21 martij heeft den predicant in de visitatie na buijten hem verfoegt met den
ouderlinck Johan Gerdinck na het Brammeler broeck ten huijse van Derrick Tiesselinck,
maer daer comende heeft bevonden dat omtrent aldaer te Havinck vergaderinge was van de
paepsgesinde, is daerop sodanige kondschap hebbende, daerhenen gegaen ende enen
merckelijkcken antall van volck gevonden, de paep hielde op het ancomen van den predicant
stille van sijne exercitie ende was oversijts gegaen, als mede meest de bekende, den predicant
in het huijs incomende vraegde na Tiesselinck, maer de hadde hem mede versteken ende
wilde hem niet sehen laten, ende nadien den predicant met Johan Schulte te Weinck ende
Havinck enige onderradinge en berispinge van haere stoute vergaderinge hadde gehouden, is
met den ouderlinck voorgmlt. wederom na Nede gegaen.
Waerop enige dagen daerna bij den kerckenraet door den coster Derrick Tieszelinck met sijn
frouiwe sijn geciteert omme na kercke ordre verder met haer te handelen, maer en hebben niet
willen compareren, den man Derrick hem absenterende, maer de frouwe hadde ter antwoort
gegeven met ongesoutende ende smadelijcke sij en hadde met den kerckenraet niet te doen
etc.
[folio 10, scan 24]
1650 is neffens den predicant op den ordinariam classem vernalem gedeputeert den E. Jacob
Saalkinck, met specifieke commissie en instructie, dat de E. en W. classis mochte ijveren en
laboreren omme de stouticheden der papauwen te beletten.
[folio 11, scan 25]
1650 den 22 decembris zijn afgegaen van ouderlinschap Jacob Saalkinck ende Joost
Gerdinck, ende zijn weerom angecoren Tilman Sluijter ende Herman Olthoff. Van de
diaconie zijn afgegaen Conradt van der Wijck ende Johan Schraers ende zijn angecoren
Herman Smit ende Johan Grotehoornte.

20 juli 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-5Transcriptie: © Rob Stokkers

Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

[folio 12, scan 26]
[lege bladzijde]
[folio 13, scan 27]
[16]53 den 15 aprilis
Johan Hoijkinck van die respective provisoren ende diacen der gem. tott Nede ten profite der
armen aldaer op rente hebbende die summa van hondert twehondert daller, te weten hondert
dall. van die provisoren ende hondert daller van die diaconen, beide van Jacob Saalkinck den
voorschr. armen gegeven, so jaerlijcks met vijve ten honderd op nieuwe jaers dag vermoge
inhol van obligatie daervan zijnde sullen ende moten verrentet werden ende onlanx bij
rekeninge der selver provisoren ende oock bij gedane jonxste rekeninge der diaconen
gesiehen en bevonden is worden dat voorn. Johan Hoijkinck an beiden boven het capitale een
merckelijcke summa van pensioen schuldich is als hebbende dieselve ettelijcke jaeren laten
oploopen, is op huijden na den pastoor tott Nede wegen sijne nalaticheit int betalen der renten
nader was geïnformeert bij gemelte pastoor, kerckenraet ende provisoren geresolveert, dat niet
allene de resulutie bij de jongste rekeninge der provisoren genomen ten effecte sal gestelt
worden, maer oock dat die diaconen in evenmaliger gestalte tegens hem Hoijkinck wegens
den opgelopenen interesse sullen hebben te procederen, ja het capitale na gedane opsegginge
door het bequaemste ende spodichste middel van rechte in mane ende so vele doenlijk is sorge
dragen, dat die armen door langere opholt daerbij niet vernadeelt ofte verkorttet worden.
Johan Hoijkinck ingestaende zijnde belovende die achterstendige rente te willen voldoen ende
voor die noch verschinende rente van die voorschr. capitale summa borge te stellen, het
welcke bij den pastor, kerckenraet ende provisoren aengehoort zijnde is goet gevonden, dat bij
aldien Johan Hoijkinck geen sufficiente borge so wel dienende tott versekkeringe der capitale
summa als van verschene ende nog te verschijnende rente kan stellen,
[folio 14, scan 28]
[lege bladzijde]
[folio 15, scan 29]
[lege bladzijde]
[folio 16, scan 30]
dat die voorschr. resolutie ten effecte sal gestelt werden tott welken einde den voogt Conrad
van der Wijck, praesent sijnde, versocht is hem t’ capitael bij sittenden kerckenraet op te
seggen, gelijck datelijck effectivelijck is geschiet.
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[folio’s 17 t/m 20, scans 31 t/m 34]
[lege bladzijden]
[folio 21, scan 15]
Alsoo door den doot d. Bernh. Westenbergij int’ jaar 1654 den 19. septemb. godsalichlijck
in den heere ontslapen de kercke tot Neede vacant geworden sijnde met eenen getrouwen
herder ende leeraer nootwendel. wederom moeste becleet worden, soo is t’ dat de voors.
gemeijnte een seer goet welgevallen in den persoon ende gaven van Magno Umbgrovijo
pastore doenmaels tot Zelhem genomen hebbende, sijn W. met assistentie der E.E. heeren
inspectoren gesocht hebben te bewegen om sich bij haer beroepen te stellen, presenterende de
gemeijnte gemelten Umbgrovio niet alleen een bequame wooninge te willen bouwen, maer
oock met 3 molder gesaeij vant’ Weemer erve, met de helfte vant’ Weemer geerdeken ende
de Ronde mate volgens toelatinge van zal. d. Bernh. Westenbergis weduwe, die deselve
weijden in pacht heeft, met vrijheijt van imposten als de gemeijnte deselve heeft, ende
nodigen brant voor twee jaren te willen voorsien ende gerijven. D. Umbgrovius opt’ iterative
versoeck ende aenhouden des kerckenraets der voors. gemeijnte en der E. heeren insp. sich
bewogen laten ende beroepen gestelt hebbende, heeft de kerckenraet met assistentie der E.h.
insp. gemelten Umbgrovium gerecommandeert aen sijn Gn. van Borculoo met instante
versoeck, dat sijn hoochgraefl. Gn. Otto, graeff tot Limburch en Brunchof, heere tot
Stirumb, Wisch, Borculo hebbende qui collationis et presentandi wilde gelieven
duckgemelten Umbgrovium met deselve pastorie te beneficieren. Waerop sijn hoochglte Gr.
Gn. M. Umbgrovium voor gerecommandeert aengenomen hebbende de kerckeraet met hulp
dd. inspectorum de collatie bij sijn Gr. Gn. hebben uijtgewerckt, welcke collatie met
bijgaende schriftel. vocatie tewege gebracht sijnde, soo hebben de gemeijnte met overslaen
der E. heeren insp. en met exhibitie van instrumenten vocationis en collationis Magnum
Umbgrovium tot den dienst des woorts met aencleven van dien wettel. beroepen tot haeren
herder ende leeraer,
[folio 22, scan 16]
welcke wettelijkcke beroepinge Magnus Umbgrovius in … aengenomen hebbende, is sijn
W. door drie sondagsche proclamatien der gemeijnte tot Nede voorgestelt ende daer op den
31. augustis 1656 à R. d. insp. de Bouma geïnstalleert ende in sijnen dienst van duckgeseijde
gemeijnte tot Nede geconfirmeert.
Anno 1656 den 18 decemb. heeft men in de gerscamer kerckenraet gehouden ende na
aenroepinge van Godes h. naem, geschiet door Magnum Umbgrovium loci pastorem, den
kerckenraet verandert, aftredende van ouderlincschap de E. Conraet vander Wijck, voogt,
ende Hermen Olthoff, kerckmr., ende van de diaconie de E. Reijnier Avinck & Jan
Schreurs, dewelcke elck twee jaren in hare respective bedieningheit verkeert hebbende
bedanct sijn voor hare getrouwe opsicht en arbeijtsame sorge van haer in haeren dienst
aengewendt, ende sijn wederom in plaetse vande afgaende wettelijck vercoren tot ouderlingen
d’E. Evert Rutgerinck en Jan Egginck, ende tot diaconen d’E. Gerrit ten Cate en Henrick
Olthoff.
Daer op hebben de diaconen eodem die et loco van haren respectiverl. ontfanck ende uijtgave
rekeninge gedaen, welcke gejustificeert ende voor goet gekent is.
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[in margine] d’Eerste aensprake van afgevallene.
Den volgende dag heeft Umbgrovius loci pastor vergeselschapt met twee ouderlingen
Coenraet vander Wijck en Jan Harperinc haren wech gemaect na t’ Brammeler broeck om
int’ gemeijn de huijsluijden te vermanen datse bij ons wilden comen tot het gehoor van Godes
woort, waerop sommige geantwoort hebben datse sulx al voor desen hadden gedaen, sommige
oock datse het wilden doen. In t’ bijsonder hebben we aengesproken Derck Tijsselinck en
sijn huijsfrouwe, die vande suijvere leere der waerheijt - waer vanse door t’ gebruijck des
Avontmaels bij ons belijdenis gedaen hebben – tot de paepsche afgoderije nu al 9 jaren
afgevallen sijn. Den predicant heeft henluijden onder oogen gestelt de grouwel. dwalingen der
paepsche leere, daerin niemant can salich worden, als blijckt uijt twee bijsondere hooftstucken
vande leere des pausdoms, waer van het eene is eigen gerechtigheijt en het andere afgoderije,
welcke
[folio 23, scan 37]
beijde poincten de h. schrifture verwerpt ende verdoemt Rom. 9.31.e.10.3., Apos. 21.8. cap.
22.15., maer van die int’ pausdom worden geleert, gelijck blijckt soo uijt Bellar. lib.1. de
purgat cap.14. sect.13., id. lib.5. de justif. c.3. sect. 6, als oock uijt den Pasalter van
Bonavontura. Waerop de prediant hen luijden vermaent en van Christi wege gebeden heeft
datse haer met Godt wilden versoenen laten, datse haer beter wilden bedencken, en
overwegen van waer en waertoe sij vervallen waren, datse met waerachtig berouw van haren
grouwel. afval en groote argernisse weder mochten keeren tot den schoot van Christi
gemeijnte, om wederom vande selve met soo groote blijtschap aengenomen te mogen worden,
met hoe grooten droeffenis sij daer van afgevallen waren, want te dwalen ende te vallen
menschel. is, maer in de dwalinge en affal te volharden dat is duijvels, dattet anders hen
luijden beter geweest ware datse den rechten wech der gerechticheit noijt gekent en hadden,
dan dat sij den selven eens gekent hebbende daer van afgevallen waren 2.Pet.2.21..
Hierop hebben de afgevallene personenen geantwoort: T’was te vergeefs haer daerom aen te
spreken, sij dachten te blijven bij t’ gelove daer se nu bij waren sonder te veranderen, datse te
voren niet beter hadden geweten, maer nu wisten beter. Ende de vrou obstinater sijnde als de
man seijde eijndel., dat se niet en soude afvallen van haer gelove al wilde men haer met een
planc het hooft afsagen, en bij aldien se om haer gelove dat quame te lijden, datse dan
versekert was een kint des eeuwigen levens te sijn. De predicant met d’ouderlingen haer
afscheijt nemende heeft hen gewaerschout datse hen souden wachten dat hen Godt niet verder
mocht overgeven in eenen verkeerden sin, ende souden grooter cracht der dwalinge om de
leugen te geloven, dat se niet en souden misbruijcken de lancmoedicheijt Godes en sijnen
gemeijnte tegen haer, en soo sij deselve quamen te verachten, hartueckel. volhardende in hare
apostasie, dat dan de classis van Zutphen ende gemeijnte tot Nede genootsaect souden sijn te
gebruijcken het uijterste middel van excommunicatie anderen tot een exempel, addendo votu
Godt ontferme sich uwer ende rake u herten met een Goddel. berouw.
[scan 36]
[lege bladzijde]
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[folio 24, scan 35]
Ann. Domini 1654 den 19 decembr. is na anroepinge van Gods heilige name door den ehrw.
Henricum Claphouwer, v.d.m. in Warnsvelde classis Zutphaniensis pt. inspectorem, gedaen,
van het ampt van ouderlingschap afgetreden die E. Jacob Salekinck en Engelbert Loessinck
afgestorven, en van die diaconen die E. Joan Egginck en Goessen Elsman, en zijn bedanckt
van wegen haere neerstige en getrouwe opsicht ende voorsorge soe sie den tijt haeres diensts
hadden bewesen. Ende zijn met die meeste stemmen wederom in der plaetse van ouderlingen
gekoren ende angenomen die E. Tilman Sluijter en Herman Olthoff en tot diaconen Reint
Avinck en Joan Schroers.
Anno 1655 den 21 aprilis is met die meeste stemme gedeputeert ad classem te gaen Conrad
van der Wijck ouderlinck en om een requeste an den E. classe te praesenteren van wegen een
predicant Stephanus Meller en Joost Geerdinck.
Den 18 decembr. ann. 1655 is na anroepinge van Gods heilige namen door den ehrw.
Henricum Claphouwer, v.d.m. in Warnsfelde classis Zutphaniensis pt. inspectorem, gedaen,
van het ampt van ouderlingschap afgetreden Joost Geerdinck en Tilman Sluiter afgestorven
ende van die diaconie Wolbert Mullers en Jan ten Paste en zijn bedancket vanwegen haere
neerstige en getrouwe opsicht ende voorsorge soe sie den tijt haeres dienst hadden bewesen.
Zijnde met die meeste stemme ouderlinck verbleven Conrad van der Wijck voogt en nieuwe
angekoren tot ouderlingen Stephen Meller scholemr. en Jan Harperinck en tot diaconen
Daniel Sluiter en Jan ter Weme muller tot Marckvelde.
Ann. 1656 den 23 martij is Stephanus Meller ouderlinck met die meeste stemme gedeputeert
om ande classem te gaen en om den noot der gemeente per requeste voor te dragen Conrad
van der Wijck en Jan Harperinck mede ouderlingen.
[folio 25, scan 38]
Anne Uijtslags, jonge dochter in den Noordijck, gevende den predicant clagel. te kennen,
datse nu 2 jaren met Geert Boemers uijt Haerle, woonagtig bij vrou te Harperinck, met
vrienden kennis en welbesorgen wettel. ondertrout sijnde hij haer weijgert te trouwen,
versoecket in desen de behulpel. hant vande kerckenraet, dewelcke door den coster den 21
decemb. beide personen heeft geciteert, vragende Geert voors. 1. Off hij Anna Uijtslags niet
en ondergetrout hadde, het welcke hij niet en heeft ontkent, 2. Waerom hij dan het
aengevangen houwel. niet en voltrock, waerop hij geantwoort heeft dat hij haer niet en
weijgerde te trouwen, maer dat hij noch ten minsten een jaer wilde dienen ende sijn broot
verdienen, dat hij in desen becommerden tijt niet en wist getrout sijnde aande cost te comen,
ende hadde Anne meer haest als hij, datse dan sonder sijn bespiering aen een ander conde
trouwen.
De kerckenraet siende dat dit was een wettel. ondertrouwe heeft dese ongefondeerne
weijgeringe niet aengenomen, maer hem vermaent met het houwel. niet te moeten spotten,
maer het aengevangen werck te voltrecken en de dochter te trouwen. Ende soo hij sulx
weijgert te doen, dat dan de kerckenraet sal doen t’ gene betaemt, ende dese sake brengen
daer het behoort.
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[in margine] Geen secreten uijt den kerken-raet te openbaren.
Is mede bij sekere occasie gestabilieert, dat geen secrete sake uijt den kerckenraet sullen
geëlimineert en verbreijt worden volgens den 13 art. classis ordin. gehouden ao. 1651, om int’
toecomende bij ijeder lit van dese vergaderinghe heijlichl. Onderhouden te worden.
[folio 26, scan 39]
1657
De kerckenraet verstaen hebbende met droeffenis dat Jan Egginx vrouwen dochter met
namen Geertjen Rouhof aen Jan Heuvinckx soon verlooft soude sijn, heeft den 3 januarij
1657 Jan Egginck ende sijn huijsvrou door den coster geciteert, te meer omdat Jan Egginck
tot ouderlinck vercoren ende nu twee reijsen geproclameert sijnde met dit werck, soo het sijn
kennis ware, geen cleijne argernisse gegeven hadde, op dien voet weerdig sijnde sware
censure en tot het ouderlingschap niet toegelaten te worden.
Gemelte Jan Egginck en sijn huijsvrou vande predicant in den kerckenraet sulx voorgehouden
sijnde hebben rondel. verclaert voor de rechte waerheijt, dat haer dochter aan Havinx soon
door aenraden vande vrienden buijten hare kennisse ondertrout was, en dat het haer leet
genoech was ende geen gemeijn hertseer gecauseert hadde.
De kerckenraet hare ontschuldinge gehoort hebbende oordeelt uijt cracht van de synodale
ordonnantien dat dit maer heijmel. beloften sijn ende geen houwel., vermanende hen drustel.,
datse in desen hare conferentien quijten ende alle crachten inspannen mochten om dese
heijmel. beloften ende onwettel. houwelijck met den soon van den grooten vijant van onse
religie te resonderen en te niete te doen. Ende om henluijden dies te crachtiger hiertoe aen te
porren, soo heeft den predicant hen luijden bekent gemaect, waerom litmaten niet en moeten
houwelijcken off hare kinderen houewelijcken laten aen papisten, die afgodendienaers en
vijanden sijn vande ware ende na Godes woort gereformeerde religie, want:
1. Godt verbiet uijtdruckel. sulcke houwelijcken Deut.7.3. ende vaert heftel. uijt tegen de
contraventeurs van dit verbodt, Mat.2.11, Noh.13.23-26.;
2. Men doet Gode daer mede groote schande aen, als men tegen sijnen wille en danck gaet
trouwen aen eens vremden Gods dochter, dat is die de afgoden dient. Mat.2.11.;
3. Sulcke houwelijcken sijn seer argerlijck aende gemeijnte Godes, sijnde daerin als een
motte heijmel. verteerende d’eenicheijt ende suijverheit van onse gelove;
4. Sijn strijdig met de nature, t’ en past niet dat men osse ende den esel tsaemen spanne, en
wat deel heeft de gelovige met d’ongelovige, 2.Cor.6.15, Deut.22.10, Lev.19.19.;
5. Die sulcke houwelijcken ingaen beroven haer selven vande voornaemste vruchten des
houwelijx, want sij cunnen malcanderen niet onderwijsen in leere, niet troosten in cruijs,
niet stichtel. tsamen bidden;
6. Sulcke houwelijcken geven groote occasie tot veel twisten, oneenicheijt in
d’huijshoudinge tusschen man een vrou, ouders en kinders, Gen. 27.46.e.28.49.;
7. Sulcke houwelijcken maken dat vele verlichte christenen vande waren godsdienst tot
d’afgoderije afvallen, gel. gebleken is aande wijsen coninck Salomon, die verleijt is tot
d’afgoderije van sijn heijdensche vrouwens, 1.Reg.11.1.
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[folio 27, scan 40]
1657
[in margine] Gestelde tijdt tot de kerkelike ‘t samenkomste.
Anno 1657 den 25 januarij is eenpaerl. bij desen kercken-raet besloten, dat op den eersten
sondag van elck maent den raet deser kercke sal tsamen comen om vande staet deser kercke
t’handelen, voorbehoudens nochtans bijsondere swaricheden, dewelcke bijsondere ende
vroeder tsamencoomste mochten vereijschen.
[in margine] Boete der absenten.
Is mede gestatueert, dat de gene soos onder wichtige redenen – die vande kerckenraet sullen
geëxamineert worden – haer absenteren, haere absentie met eenen schillinck sullen hebben te
boeten.
[in margine] Leden vande kerkenraet sullen haerl. Presenteren bij den doop van hare eijgen
kinderen.
Ende alsoo d’ouders haer tot noch toe niet moveren laten om haer selven bij den doop van
haer eijgen kinderen te presenteren – het welcke nochtans uijt cracht van synodale resolutie
gehouden sijn te doen – soo is bij dese vergaderonge geördonneert ende vast gestelt, dat de
leden der kerckenraet haer sullen ende willen presenteren bij de doop van hare kinderen, om
anderen een goet exempel te geven, ende tot desen goeden plicht gaende te maken.
[folio 28, scan 41]
1657
[in margine] Jan Haevinck
Alsoo men uijt verscheijden geruchten vernomen heeft, dat Jan Haevinck tegen Philips
Hagreijse ten huijse van Jan Smit den 26 januarij 1657 godslasterl. woorden soude hebben
gesproken, heeft de predicant den kercken-raet doen vergaderen, ende door den coster
voorgebadet Phlips Hagreijse, dewelcke voor de rechte waerheijt heeft getuijcht t’ gene
begrepen is in desen volgenden brieff, die de predicant uijt name vande kercken-raet over
dese sake aende heere drost van Borculoo geschreven heeft:
Mijn heere,
Alsoo tot onse kennisse gekomen is, dat Jan Haevinck, inde buijrschap Brammeloo
woonagtig, godslasterl. woorden van Christi hoogweerdich Avontmael ende kercke soude
gesproken hebben, soo hebben wij volgens onsen schuldigen plicht geijvert in de sake onses
Godes, ende heden voor onsen kerckenraet geciteert gltn. Hagreijse, litmaet van onse
gemeijnte, dewelcke voorde rechte waerheijt getuijgt heeft, dat voors. Jan Haevinck den 26
januarij ten huijse van Jan Smit, woonachtig int’ dorp, ter presentie vande selven Jan Smit,
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van sijn vrou, sijn maegt, sijn vader Jochem Smit en Henrick ter Brake, woonachtig in t’
kerspel van Haxbergen, gemelten Philips Hagreijse – die voorleden Christenis voor d’eerste
reijse aen des heeren h. Avontmael hadde gecommuniceert – heeft gescholden voor eenen
soppen-eter ende onse kercke godslasterl. genoemt s’duijvels huijs, waer in een duijvelsche
leere geleert wordt, is dieswegen onse Christel. versoeck dat U hoog Ed. volgens desselve
religieuse belofte doch wille ijveren voor het huijs des heeren ende voor d’eere van sijnen
grooten name, procederende met den godslasteraer na behoren, anderen tot een exempel,
opdat alsoo d’exorbitante stouticheijt dier papisten gebroken ende ingetoomt mach worden,
waertoe wij ons verlatende bevelen U hoog Ed. met Uw vrou en desselffs kinderen in de
genaedige bescherminge des Alderhoogsten sijnde en altijt blijvende.
Mijn heere U hoog Ed. bereitwillige dienaer nomine synedrij,
Magnus Umbgrovius, pastor in Nede
[folio 29, scan 42]
1657
Den 7 febr. binnen Zutphen gecomen sijnde om aldaer mijn beurte met predicken in faveur
vande weduwe zal. d. Lomeijeri waer te nemen, hebbe ick den heeren insp. dit gravamen met
sijne omstandigheden bekent gemaeckt, versoeckende de behulpel. hant van haer Eerb. in
dese wichtige sake, doch hebbe van haer Eerb. tot antwoort bekomen, dat ic dit werck
begonnen ende dus verre gebracht hebbende, voortaen beijveren ende voltrecken soude.
Den 14 febr. van Zutphen comende door Borculoo, hebbe ick den heere drost gesocht te
spreken, om te vernemen offer ijet inde sake tegen Jan Haevinck gedaen was, maer verstaen
vande richter Marquerinck, dat sijn Ed. nae Arnhem gereijst was, ende van daer wederom
gecomen sijnde, de gemelte sake bij d’hant soude genomen worden.
Ondertusschen verstaende van Wesselus Westenberg, dat d. Rijswijck, pastor in Haxberge,
wel wenschte kennisse te hebben vande casu met sijn omstandicheden, belovende het sijne te
contribueren, op dat sulcken godslasteraer anderen tot een expl. gestraft mocht worden, soo
hebbe ick den 17 dito met voors. Westenbergio mijnen wech gemaect na Haxbergen, ende sijn
W. d. Rijswijck vande casu, soo als die doenmaels geschapen was, circumstantiale openinge
gedaen, doch dat Haevinck van sijn begane godslasteringe noch niet en was geconvinceert,
t’welcke geschiet en sijn W. daervan geadverteert sijnde, vertroude en presenteerde deselve
bij den heere drost van Twente in dese sake tot maintenu van Gods eere wat goets te sullen
doen.
Dicto die van Haxbergen t’huijs comende hebbe ick gevonden eenen brieff van d. inspct.
Cranio aen mij, met eenen ingeslotenen van d. Gerbrando Henrici, pastore in Recken,
houdende aen d. Craniu, beijde sijnde van desen inhout, dat d. Rijsvicius bij den drost van
Twente velicht soude cunnen te wehge brengen, dat de godslasteraer den voet gelicht ende
van sijn erve geremoveert soude worden, weshalven d. Cranius van mij versoect, dat ick sijn
W. de casum circumstantialiter wilde overschrijven. Doch alsoo ick noch niet volcomel.
versekert was, dat Haevinck commissi criminis was geconvinceert, soo hebbe ick den
volgende saterdag sijnde den 21 dito mijn reijse gemaeckt na Borculoo, om den h. drost aen te
spreken
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[folio 30, scan 43]
1657
ende te vernemen, hoe verre dat inde bekende sake was geprocedeert.
Haest bij de stadt gecomen sijnde, is mij Haevinck ontmoetet, mij wel drie mael met tranen
om Gods wille biddende, dat ick hem niet al te hart en soude vallen, ende daer hij nu onder de
voeten lach niet soo hart en soude treden als ick wel conde, op dat hij met sijn kinderen niet
mocht worden geruineert. Welcke sijne woorden ick voor schult bekentenisse opnemende,
sijn begane godslasteringe met exaggeratie hem onder oogen gestelt ende bestraft hebbe,
seggende ghij bent die groote belhamer die de gehele buijrschap Brammeloo van onse kercke
ende gehoor afkerig gemaeckt heeft, het welcke hij ontkennende gedaen te hebben en
belovende na desen niet te sullen doen, wederom begeerde dat ick hem doch niet te hard wilde
vallen. Daer op ic geantwoort, t’gene gij int’ bijsonder tegen mijn persoon misdaen hebt, dat
can ick u vergeven, maer ghij hebt Godt gelastert, lasterl. sprekende van sijn kercke, van sijn
h. Avontmael en leere, tegen sulcken lasteraer sal en moet ick ijveren.
Binnen Borculoo comende ende den heere drost niet vindende noch in de stadt, noch opt’hoff,
ben gegaen na Fockinck, eer ick daer quam ontmoetedede mij d’h. drost, hebbe sijn Ed.
gevraecht hoe verre dat men in de sake tegen Haevinc nu gecomen was, waerop sijn Ed.
geantwoort heeft, dat sich Haevinck wel 2 à 3 dagen binnen Borculo hadde opgehouden,
solliciterende bij d’oude gravinne, die doe juijst opt’hoff was, om een goet woort voor hem te
spreken, ende aenhoudende bij den drost, dat sijn sake doch terstont mocht bij de hant
genomen en afgedaen worden, maer dat hem sijn Ed. uijtgestelt hadde tot volgende
maendagh. Hierop hebbe ick den h. drost de grouwelijckheijt vande godslasteringe onder
oogen gestelt, sijnde een capitale sonde, dewelcke Lev.24.16, 23. met den doot behoort
gestraft te worden, ende alsser soude sijn eenige compensatie pcti es pena, dat hij dan moest
worden gestraft lingua confessione, daerbij voegende dat ick inde stadt gehoort hadde, dat den
delinquant waren afgeëist 300 silv. ducatons, en h. sijn Ed. geantwoort sulx onwaer te sijn,
belovende ende toestaende op mijn versoeck dat Haevinck gehouden soude worden, om een
amende te geven aen onse armen, ende schult bekentenisse te doen voor onsen kercken-raet.
Den 22 dito ben ick met Daniel Sluijter
[folio 31, scan 44]
1657
gegaen na Groll ende hebbe d. Cranio de beschapentheijt vande sake bekent gemaeckt,
versoeckende sijn W. dat ick deselve wilde voorschrijven soodanigen sententie en straffe, als
over Haevinck soude sijn gegaen.
Den 23 dito hebbe ick van onsen schoelmr., ouderlinck van onse gemeijnte, sijnde verstaen,
dat sijn E. tot Borculoo geweest en den h. drost gevraecht haddende, wat in Haevinckx sake
gedaen was, tot antwoort gecregen hadde, dat de sake per accoort was afgedaen, niet bekent
makende de maniere van dien, maer alleen langende den voors. schoolmr. twee rijxdlrs., soo
Haevinck tot een amende aende Needsche armen hadde moeten geven, achterwegen
blijvende de schult-bekentenisse die belooft was. Sijnde de geseijde boete al te cleijn na de
grootheijt vande sonde, doch evenwel een onfeijlbaer document commisi criminis.
Sulx alles hebbe den 28 deses d. Cranio inspector int’brede overgeschreven door eenen
expresse, ende heeft W. geantwoort mij nu stille te sullen houden ende alleen aen te sien de
procedure, dewelcke door den Ed. heere insp. tegen den consitentem reum gehouden sal
worden.
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[folio 32, scan 45]
[in margine] Reconciliatien van broeders Jan en Evert Rotgerinck.
Den 27 febr. heeft de kercken-raet bij d’hant genomen de duck-getenteerde reconciliatie
tusschen de twee gebroeders Jan en Evert Rutgerinck, dewelcke door den custer geciteert
ende gecompareert sijnde men doenmaels noch niet heeft cunnen vereenigen, een hinderpael
sijnde sekere 25 dalers, dewelcke bij den ouden Evert Rutgerinck de vader aen sijnen soone
Evert belooft waren, doch sijnen broeder Jan Rutgerinck de betalinge vande glte. penningen
weijgerende toe te staen, is de gesochte versoeninge doenmaels vruchteloos afgelopen. Maer
den volgende sondagh wederom getenteert, maer Evert Rotgerinck niet comparerende ende
daerop terstont door 2 leden uijt den kercken-raet ontboden en gecomen sijnde ten huijse
vande wed. vrouw Sluijters, is door lange tusschen-spreken eijndel. de versoeninge
gevonden, soo dat de voors. broeders met malcanderen in broederl. liefde ende eenicheijt
wederom verbonden sijn tot ongemeijne blijdtschap voornamel. van haren ouden vader, ende
sulx op sodanige maniere als te sien in de schriftel. acte daer van opgerichtet ende
onderteijckent, soo van parthien als vredemakers.
[in margine] 2. aensprake van apostaten.
Den 26 martij is de predicant met den schoolmr. geweest in Brammeloo om d’afgevallene
noch eens te vermanen, haer onder oogen stellende de grouwelen vande paepsche religie tot
de welcke sij afgevallen sijn vande Eglische waerheijt. Maer hebben ons nauwelijx audientie
willen verlenen, seggende 1. Dat sij mij lestmael hadden afscheijt gegeven, ende niet en
wilden wederkeren, 2. Dat het hen wonder gaf dat ick haer soo hart op het lijff viel, daer doch
de zal. predicant haer noijt daer van geseijt en hadde, welckers tegendeel nochtans blijct uijt
het gene d. Westenberg p.m. hier voren met sijn eigen hant geschreven heeft, 3. Datse onder
mij en in mijnen tijt niet afgevallen waren, en dat ick mij daerom met haer niet hadde te
moeijen. Waerop ick geantwoort, dat sij afgevallen waren van onse gemeijnte, daer van ic een
opsiender was, ende bij aldiense voortaen hartueckel. quamen te volharden inde langduijrige
apostatie, datmen dan vol[folio 33, scan 46]
gens kercken ordre en na de regel van Gods beschreven woort tegen haer soude moeten
procederen met d’excommuncatie ende uijtsluijtinge uijt het conincrijke Gods.
Anno 1657 is de classicale vergaderinge om redenen acht dagen geanticipeert, en tsamen
geroepen op den 1. maendag na Paesschen, tot welcke Eerw. vergaderinge dese kercken-reaet
neffens haren predicant Magnum Umbgrovium met de meeste stemmen vercoren
gedeputeert en afgesonden hebben Jan Harperinck met bijsondere commissie om den E. en
W. classi te recommenderen 1. De wechneminge vande altaren binnen en het afgodische huijs
buijten voor de kercke staende, 2. De weeringe vande ontheijlinge des sabbats ende in specie
vande schutte bieren, waermede bijna den gehelen somer door den dach des heeren – selffs
midden onder de predicatie met roeren vande trommel – schandel. wort geprofaneert, 3. Het
dopen der kinderen vande papen in de buerschap Brammeloo.
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[in margine] Gravamina.
Dese ende andere gravamina hebben d’inspectores des Zutphensche classis mondel. ende
schriftel. geremonstrueert aen den E. lantschap binnen Zutphen vergadert, met versoeck dat
het E. lantschap gelieve te arbeijden en te lasten ten 1. Dat geweert mogen worden die
exorbotante profanatie van de dagh des heeren, ten 2. Dat in de heerlijckheijt Borculoo in
verscheijden kercken niet langer
[folio 34, scan 47]
langer getolereert, maer wech genomen mogen worden alle die altaren en afgodische
reliquien, ende in specie seker afgodische huijs tot Nede voor de kercke met d’altaren daer
binnen staende. Item het doopen der kinderen door papen in de boerschap Brammeloo onder
Nede, ende eijndel. dat des lantschaps resolutie, voor desen genomen over het becleden van
gerichts-bancken met paepsche officieren, ter
[folio 35, scan 48]
behoorl. executie moge worden gestelt.
Waer op d’E. landtschap gedelibereert hebbende geresolveert heeft, dat de placcaten tegen het
profaneren vande sondagh ende andere feestdagen soo wel tegen de joden als andere sonder
onderscheijt ter executie sullen gestelt worden.
Item dat den officier tot Borculoo gelast sal worden de geclaegde altaren ende andere
reliquien datelijcken wech te nemen. Ende bij gebreck van dien wort den momber deser
landschap mits desen geauthoriseert en gelastet om het selve met de stercke handt te
effectueren. Daertoe de presiderende camer van het gecombineerde coolegie den nodige ordre
en patenten sal hebben te verlenen.
En dat het hoff provinciael geauthoriseert blijft ten opsicht vande verdere clachten, alle vorige
placcaten en resolutien daertegen geëntameert en genomen ter executie te stellen, ende
deselve na vereijsch van saken te amplieren, ende in specie dat d’officieren ten platten lande
ende desselfs suppoosten papist sijnde, volgens vorige resolutien van dat deselve souden
uijtsterven, geamoveert ende andere in plaetse sullen gestelt worden.
[in margine] Begraven der dooden op den sondag; nederknielen bij de graven.
Doch dat doorgaens verboden moge worden het openbaer copen ende vercopen ende
begraven der dooden op den sondagh ende het superstitieus nederknielen bij de gravens na dat
de dooden ter aerden bestedigt sijn. Van gelijcken dat het voors. hoff sal hebben te schrijven
aen alle gerichten het recht hebbende van schepenen ende gerichts-luijden te kiesen, om hen
verder soo wel die vande gereform. religie als roomsch-gesinde te kiesen ten minsten tot de
helfte toe, prefererende inde vacante plaetsen die vande religie voor andere. Ende indien
eenige gerichten daer in nalatig mochten blijven, dat het voors. hoff daer tegen na vereijsch
sal hebben te voorsien.
Betreffende de schulten, landtschrijvers, secretarien ende andere diergel. in publ. diensten
sijnde en professie doende vande roomsche religie is geaccordeert deselve tegenwoordig in
dienst wesende daerin te continueren, mits sich reguleren na den inhout vande placcaten,
edoch verstaende dat in toecomende
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[folio 36, scan 49]
geen nieuwe in diergel. ampten sullen worden gestelt ofte aengenomen, als dewelcke leden
sullen sijn vande gereformeerde religie.
[folio 38, scan 47]
Den 17 decemb. 1657 is den kerckenraet verandert, affgaende vande ouderlingschap
Stephanus Meller en Jan Herperinck, ende mede vande diaconie Daniel Sluijter en Jan ter
Wehem, dewelcke voor hare opsicht, sorge ende neersticheijt bedanckt sijnde, sijn wederom
in haer stede wettel. vercoren tot ouderlingen Derck Haskers ende Jan Groothornte, tot
diaconen Henrick Middelhuijs en Derck Smit, dewelcke den 10 januarij 1658 elck in hare
respective bedieninge bevesticht sijn, na datse drie sondaegsche proclamatien sonder
tegenspreken geleden hadden.
Hierna heeft Daniel Sluijter boeckhouder onder den diaconen, van sijn ontfanck en uijtgave
rekeninge voorde kerckenraet gedaen, dewelcke geapprobeert een voor goet gekent is.
[in margine] Rekening te doen ’s daegs voor de bevestinge der ouderlingen en diakenen.
Hierbij heeft de kerckenraet eenpaerl. besloten dat na desen den boeckhouder der diaconie
sijn rekeninge sal doen s’daegs te voren, wanneer de ouderlingen ende diaconen die nieus
vercoren sijn bevestigt sullen worden, ten eijnde het gemeijne rekenboeck van ontfanc en
uijtgave als dan de facto bequamer overlevert mach worden.
[folio 37, scan 49]
[in margine] Verscheijdene aenspraken van de apostaten.
Den 18 junij 1657 met den schoolmr. Stephanus Meller.
Den 23 septemb. met den selven.
Den 16 decemb. met Jan Harperinck.
Ende 1658 den 6 april met Derck Haskers,
t’elkens Derck Tijsselinck en sijn vrou aengesproken en vermaent om weeder te keeren,
hebben deselve antwoort gegeven, seggende sij hadden voor desen lange genoech gedoolt, sij
waren nu op den rechten wech gecomen, sij wilde ooc daerbij leven ende sterven sonder te
veranderen.
In ’t jaer 1658 is M. Umbgrovius met den ouderl. Haskers ad classe gecommitteert.
Den 6 aprilis 1658 heeft de predicant voor den kerckenraet geciteert Herman Harperinck en
sijn vader Jan Harperinc ter eenre, en Henrick Huijskers maecht, Lubbert Leugemorsch
dochter, ter anderen sijden, bij welcke maeght Herman Herperinck voors. niet alleen een kint
heeft geprocreeert, maer oock naderhandt noch vleeschel. met haer conversiert, gelijck
Henrick Huijskers voor den raet deser gemeijnte heeft getuicht, ten eijnde dat men met alle
bewegel. vrede soude soecken Harmen te bewegen om de dochter van Leugemorsch te
trouwen.
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Doch Harmen noch de dochter van Leugemorsch en sijn niet gecompareert, dan alleen de
vaders van wedersijden. Ende heeft Lubbert Leugemorsch met sijn neve Jan Leugemorsch
ingestaen sijnde in den kercken-raet geseijt, dat sij dien selven dagh ten huijse van Berent
Hilverinck bij Hermen Harperinck voors. geweest waren, vragende hem hoe hij t’nu in den
sin hadde met sijne dochter. Ende daer op geantwoort, dat hij docht Leugemorsch dochter te
trouwen, ende sulx met den eersten af te maken als Leugemorsch sijn dochter tot een
bruijtschat wilde mede geven hondert rijxdlrs. met behoorl. uijtsettinge van bedde en
klederen. Leugemorsch van daer gaende ende soeckende Herman mede na Nede te doen gaen
om voor den kerckenraet te verschijnen, heeft Hermen sulx
[folio 40, scan 50]
geweijgert seggende, wat behoeve ick voor den kerckenraet te comen, wanneer ick U dochter
dencke te nemen.
Hierop Jan Harperinck binnen geroepen en sulx voor gehouden sijnde, dat namel. sijn soon
sich ingelaten en belooft hadde de dochter van Leugemorsch te trouwen, heeft met stercke
hevicheijt geseijt, dat he wel conde trouwen, maer met sijnen wille inden eeuwicheijt niet,
behoefde noijt onder sijn oogen te coomen.
Hierom heeft men de sake hervat, en sijn Harmen Harperinck ende Marrie Leugemorsch
mitsgaders elx respective vader den volgende 20 dito wederom voor den kerckenraet door den
koster geciteert, waerop Jan Herperinck en Lubbert Leugemorsch alleen sijn gecompareert,
Herperinx soon wederom met Marrie Leugemorsch uijtblijvende, ende den kercken-raet
versmadende.
Jan Harperinck binnen geeischt sinde einde gevraecht waerom sijn soon den kerckenraet
wederom versmadede, heeft geantwoort dat hij inden dienst van anderen sijnde niet en conde
los raken als hi wilde met belofte voor den kercken-raet sijn beste te willen doen om sijn soon
na Paesschen voor den raet der kercke te doen verschijnen, repeterende datse met sijn consent
noijt en souden trouwen.
Lubbert Leugemorsch mede na Herperinx vertreckinge staen sijnde heeft verhaelt, dat
Herman Herperinck hem ten huijse van den voogt off Gerrit ten Cate bescheijden hadde,
doch insgelijcks was uijtgebleven.
Den volgende 18 dito Hermen Herperinck met sijn vader ende Lubbert Leugemorsch met sijn
dochter wederom door den coster voor den kerckenraet geciteert sijnde, sijn gecompareert,
alleen Marrie Leugemors haer absenterende, ende Hermen Herperinck afgevraecht off hij niet
van sins en was Marrie Leugemorsch te trouwen, gelijck hij aen haer vader Lubbert
Leugemorsch lestmael in Hilverinx huijs belooft hadde, heeft geantwoort dat hi sulx geseijt
hadde met conditie, indien t’ sijn ouders willden toelaten, maer siende dat hij sijn ouders en
vrienden daer door grootelijx vertoornen en tot sijn vijanden maken, dat hij se noijt en docht
te trouwen.
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[folio 41, scan 51]
Den 25 aprilis sijn op voorgaende citatie in den kerckenraet verschenen Marrie
Leugemorsch ende Hermen Harperinck.
Ende is Marrie Leugemorsch vande predicant gevraeght ten 1. Waeromse voorleden sondag
op de gedane citatie in den kercken raet niet en was verschenen. Waerop se geantwoort heeft,
dat Hermen Herperinck haer geseijt, dat hij niet en wilde verschijnen, maer datse opden
naestvolgenden dinxdagh bij malcanderen wilden comen om van het houwel. te spreken, en
also haer geabuseert. Het welcke Hermen Herperinck voorgehouden sijnde, heeft bekent daer
aen schuldig te sijn.
Ten 2. Off Hermen Herperinck voors. het kint bij haer Marrie Leugemorsch geprocreeert,
voor sijn kint niet en hebbe aengenomen. Ad secundu respondit affirmative, het welcke oock
Herperinck voorn. inden kercken-raet alles selfs mondel. bekent heeft, maer ooc de facto
betoont, wanneer hij met den sijnen het kint heeft ontfangen om te verplegen.
Ten 3. Off Hermen Herperinck haer niet en heeft gedaen beloften van trouwe. Affirm.
Ducglte. Herperinck hier over gehoort sijnde, heeft wel tot drie malen bekent haer Marrie
mondelijcke belofte van trouwe gedaen te hebben, welcke belofte hij oock bekent heeft aen
haren vader vernieut te hebben.
Ten 4. Is gemelte Herperinck gevraecht off hij niet van sins en was Marrie te trouwen, alsoo
hij haer belofte van trouwen gedaen, een kint bij haer geprocreert, ende na die geboorte noch
vleeschel. conversatie met haer gehouden. Hierop heeft Herperinck voorn. geantwoort, dat hij
se inder eeuwicheijt niet en wilde trouwen, alsoo se met andere vleschel. conversatie
gehouden heeft. Waertegens Marrie geseijt, dat haer niemant anders bekent ofte beslapen
heeft dan meer gemelte Herperinck. Welckers tegendeel Herperinck nochtans op sich
genomen heeft te bewijsen, ende bij aldien Marrie dese vrack niet en hadde, dat hij se dan
trouwen ende
[folio 42, scan 52]
nimmermeer verlaten en wilde.
Waermede de kercken-raet haer debvoir [= ambtsplicht] in dese gedaen hebbende gemelte
parthien heeft geranvoieert aenden Ed. hove.
Den decembris 1658 is na kercken-ordre den raet deser kercke verandert ende zijn in plaetse
vande afgaende ouderlingen Evert Rutgerinck ende Jan Egginck als mede diakenen Gerrit
ten Cate & Henrick Olthof, welcke voor hare getrouwe opsicht ende goede sorge bedanckt
zijn, wederom vercoren tot ouderlingen Jacob Salekinck ende Jan Hungerinck, tot diakenen
Albert ten Dam ende Herman Rouwhoff.
Den 30 dito heeft Gerrit ten Cate rekeninge gedaen van sijnen respectiven ontfanck ende
uijtgave, dewelcke ooc vande kerckenraet is gejustificeert en voor goet erkent. ’t Welcke
gedaen zijnde is het gemeijne rekenboeck terstont overgelevert in de handen van Henrick
Middelhuijs om voortaen boeck te houden.
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[in margine] Stoffer Beckinx hoff.
Op desen tijt zijn voor den kercken-raet verschenen Stoffer Beckinck ende Aeltjen
Cornelissen eheluijden, dewelcke met handttastinge mondel. bekentenisse voor den kerckenraet gedaen hebben, datse volcomene satisfactie hebben genoten wegens den hoff op d’Haijr
gelegen, in sulcker voegen dat niet alleen volcomel. geannihileert zijn sodanige hondert dalers
als int’ protocol tot Borculo staen, maer ooc dat de voors. eheluijden van Gerrit ten Cate
ontfangen hebben de resterende hondert gl., makende met de gemelte hondert dalers de gehele
somma van hondert rijsdlrs., waer voor de voorstanders der armen
[folio 43, scan 53]
den gemelten hoff gecocht hebben. Ende alsoe hebben comparanten van t geseijde hof-landt
voor desen kercken-raet cessie en opdracht gedaen, gel. te sien bij ondergeschreven coopcedul
hier van sijnde en bij den boeckhouder berustende.
Inden jare 1659 den 11 aprilis is nevens Magnum Umbgrove ad classem ordinariam
gecommitteert de E. Jacob Salekinck als ouderlinck, dewelcke inden selven jare den 21
septembris godsalichl. inden heere is ontslapen.
Den 20 decemb. den kerckenraet verandert wordende is inde plaetse vande overledenen
ouderl. zal. Jacob Zalekinck vercoren Stephen Meller, schoolmr., ende in stede vande
afgaende Derk Haskers en Jan Groothornte tot ouderlingen nu Jan Geerdinck en Henrick
Merquerinck, ende mede in plaetse vande aftredende diakenen Jan Hagreijse, kerckmr., en
Berndt ter Borgh, zijnde de afgaende ouderlingen en diakenen bedackt voor hare goede
opsicht ende neerstil..
De gemelte ouderlingen en diakenen zijn op nieujaers dag bevestigt geworden in hare
respective bedieninghe.
[in margine] Prijs voorde convocatie aende coster te betalen.
Den 28 februarij 1660 is bij den kercken-raet besloten, dat de gene die den convocatie vande
kercken-raet verzoeken, aende coster voor sijn moeijte sullen hebben te betalen 6 stuijv.
[in margine] Diaconien lijklaken.
Op den selven tijt is mede vast gestelt, dat de diaconie een lijck-laken sal copen om het selve
te verhuijren aen de gene die het versoeken op haere lijcken, ende sullen ten profijte vande
armen daer voor betalen eenen gulden, met conditie dat het glte. laken op de groeven niet en
sal blijven liggen, maer na de gedane begravenisse terstont sal worden wech genomen.
De kerkenraet heeft om redenen den glte. prijs vermindert en gestelt op twee schillingen.
[folio 44, scan 54]
[lege bladzijde]
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[folio 45, scan 55]
1.
Den 28 febr. 1660 heeft Derck ten Vaerwerck bij den predicant versogt dat de kercken-raet
geconvoceert ende van sijnentwegen daer voor geciteert mocht worden Herman
Merquerinck, dewelcke glte. Vaerwerck pretendeert aen sijn dochter een stuck gelts op
trouwe geven te hebben.
Gelijck mede versocht hebben Arent Meijers ende sijn soon Henrick dat vande predicant uijt
haren name voorgebadet mocht worden Merrie Wensincx, Evert Wensinckx dochter.
2.
De citatie geschiet ende den kerckenraet vergadert zijnde heeft Derck ten Vaerwerck
audientie daer voor versocht, ende hij met sijn vrouwe, met sijn dochter Lijsken, mitsgaders
Jan te Cagelinck ende sijn vrouwe binnen gestaen zijnde, heeft D. ten Vaerwerck bekent
gemaeckt dat Herman Merquerinck sijn dochter Lijsken ondertrout hebbende, sich nu met een
andere houwelijxer wijse verlooft heeft, versoeckende in dese sake de behulpel. handt vande
kerckenraet.
3.
Hierop heeft Lijsken te Vaerwerk ingebracht dese 6 navolgende articulen met versoeck dat
Hermen Merquerinck over deselve gehoort mach worden:
Ten 1. Dat Herman Merckerinck Lijsken ten Vaerwerk eerst versocht hebbe ten huijse van
Philips Hagreijse, van waer hij met haer op den dijk na den Rouwenhof gaende aen glte.
Lijsken gelt op trouwe heeft gepresenteert.
Ten 2. Dat Hermen voors. 1660 op kermis ten huijse van vrouw Sluijters haer wederom ten
selven eijnde versocht heeft, het welke sij hem aldaer wederom afgeslagen.
Ten 3. Dat glte. Hermen ten huijse van Henrick Hollerinck haer wederom als te voren
versocht heeft, seggende dat hij de sake aen haer vader wilde bekent maken.
Ten 4. Dat meer glte. Merquerinck haer ten huijse van Gerrit ten Cate gelt op trouwe
wederom aengeboden, twelcke Lijsken doe wederom geweijgert hebbe. Ende dat W.
Negberinck, H. Merckerinx oom, voor Lijskens vader aldaer een canne bier betaelt.
Ten 5. Dat ducglte. Hermen met Lijsken voors. comende ‘tsamen van Deventer gevaren tot
aende Bris, ende sittende met Lijsken op haer vaders wagens, haer wederom ten houwel.
versocht hebbe, vragende hoese haer nu bedocht hadde. Al waer sij Lijsken het aangeboden
houwelijck wederom afgeslagen heeft.
Ten 6. Dat Hermen met Lijsken ten huijse van G. ten Cate geweest en vandaer naden
Rouwenhof met haer gaende haer wederom voorde laetste reijse een rijxdlr. op trouwe h.
aengeboden, maer Lijsken haer op haer ouders beroepende seijde met deselve eerst raet te
moeten nemen. Doch Hermen geantwort, daer ick raet mede nemen soude die zijn doot, neemt
doch nu het gelt aen. Hetwelck Lijsken eijndel. doende den aengeboden troupenninck
aengenomen heeft. Waerop Hermen met Lijsken aen
[folio 46, scan 56]
haer vaders huijs is gegaen, den welken sij op ’t bedde vindende Hermen versocht, dat hij
doch wilde opstaen, alsoo hij Hermen hem Derck ten Vaerwerk wat nodigs te seggen hadde.
Het welcke Vaerwerk niet wel te passe zijnde weijgerde te doen, ende alsoo is Hermen van
daer gegaen.
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4.
Vaewerck cum suis, uijtgestaen zijnde, ende H. Merquerinck wederom binnen geroepen, heeft
hem loci pastor gevraecht of hij Lijsken ten Vaerwerk niet ondertrout en hadde, het welke
Hermen voors. ront uijt heeft beneent. Ende daer op zijn de glte. articulen om van hem
beantwoort te worden hem ordentel. voorgehouden.
Op den 1e, 2e, 3e, 4e ende 5e art. seijt Herman gantschel. niet te weten dat sulx geschiet zij. op
den 6e art. antwoort Hermen dat hij den rijxdlr. aen Lijsken niet op trouwe en hebbe gegeven,
maer dat sij hem droncken zijnde den selven uijt de handt genomen.
Hier over Geertgen Vaerwerx, schoondochter, ingevordert zijnde h[eeft] getuijcht dat sij met
Hermen uijt haer schoonvaders huijs na Lochuijsen gaende, Herman tot haer geseijt hebbe,
Lijsken h[eeft] nu trouwe van mij ontfangen, dat mij doch nu ooc niet den oere, gelijcke mij
andere gedaen hebben. Waerop Herman geantwoort, niet te weten van sulx geseijt te hebben.
5.
Hermen Merquerinck uijtgestaen en D. ten Vaerwerk weder in geroepen zijnde, is hem bekent
gemaeckt hetgene Hermen op de glte. hem voorgestelde articulen geantwoort heeft. Ende
h[eeft] Vaerwerk versocht, dat Hermen mocht binnen geroepen worden ende dat sijn dochter
mont voor mont met hem spreken mocht.
6.
Beijde parthijen tegen den anderen gehoort zijnde heeft Hermen op de vier eerste artic.
geantwoort als voor henen. Nopende den 5 art. daer bij heeft Herman geseijt, dat hij met
Lijsken niet en is van Deventer gevaren, maer haer gevonden inden Bris. Waertegen Lijsken
geantwoort, dat Herman vande Steenwech voor Deventer met haer op haer vaders wagen tot
den Bris gevaren zij.
Het welcke Henrick Meijers ingeroepen zijnde mede getuijcht heeft, seggende dat hijse beijde
Hermen ende Lijsken ende Lijsken heeft gesien comen varen op Vaerwerx wagen over de
broeck-weijden na den Bris toe. Ende dat op den wagen sittende Lijsken inden arm genomen
ende gekust heeft.
7.
Jan Hagreijse, kerckmr. ende diacon, ende Reijnt Avinck van Derck ten Vaerwerck
gesonden zijnde tot Hermen Merquerinck om hem af te vragen, hoe hij ’t nu in den sin hadde
met sijn dochter Lijsken, of hij se niet en hadde getrout, hebben
[folio 47, scan 57]
voor den kercken-raet getuijcht, dat Hermen Merquerinck hen geantwoort heeft niet te weten
hoe sij Lijsken voors. van hem droncken zijnde het gelt gekregen hadde, ende dat sijn
vrienden ende lant-heeren niet en wilden toelaten, dat hij aen Lijsken Vaerwerx soude
trouwen.
8.
De predicant en kercken-raet haer uijterste beste gedaen hebbende tot compositie vande dese
verschillende parthijen, doch siende met groote leetwesen dat sulx niet en conde geschieden,
heeft de voors. parthijen geranvojeert aende Ed. hove van Gelderlant, na dat Herman voors.
coram synedrio Lijsken Vaerwerx voor een eerl. onbesproken dochter erkent heeft.
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Wat nu belangt d’andere parthije zijn ingestaen Arent Meijers met sijn vrou ende haren soon
Henrick Meijers tegen Marrie, Evert Wensincks dochter, doch ’t gene tusschen hen luijden in
den kerken raet gepasseert is, heeft men om considerabele redenen voorbijgaende alhier niet
aengeteijckent.
[in margine] Apostataram suppressis ipsoru. nominib. Proclamatio, quater facta 1660.
Anno 1660 den […] aprilis is nevens den predicant Umbgrovi als ouderlingh met de meeste
stemmen ad classem ordinariam gecommitteert d’E. Stephen Meller, schoolmr. alhier,
dewelcke den E. classi hebben bekent gemaekt dat de 2 afgevallene personen vier malen voor
de bediening des h. Avontmaels, sonder hare namen te noemen, warden de gemeijnte
voorgedragen, ende datmen de minste veranderinge ter bekeringe aende gemelte apostaten
niet vernomen heeft. Waerop de E. classis geantwoort, datmen nu een jaer lanck d’apostaten
bij hare namen soude proclameren.
Is oock geresolveert dat de dorpen ten platten lande van nu voortaen geene ouderlingen tot
den classsem souden mede brengen.
[folio 48, scan 58]
[in margine] Derk ten Vaerwerk.
1.
Egbert te Hoente en Lijsken ten Vaerwerck houwelijcscher wijse aen malkanderen verlooft
zijnde, doch niet kunnende haers vaders Derck ten Vaerwercks consent daertoe met bidden en
smeken machtig worden, hebben tot dien eijnde versocht de behulpel. handt vande kerkenraet,
dewelke op den 2 december 1660 vergadert is.
2.
Egbert te Hoente ingestaen zijnde heeft geseijt, dat hij met kennisse ende goet believen van
sijn ouders ende vrienden ondertrout was met Lijsken ten Vaerwerk, dochter van Derk ten
Vaerwerk ende Trijne Cagerinx eheluijden, en dat hij sulx mede in den beginne hadde te
kennen gegeven aen Lijskens moeder, dewelke dit houwelijk wel lief was, ende na der handt
ook Lijskens voors. vader Derk ten Vaerwerk daerom aengesocht, maer sijn consent noch niet
en hadde kunnen bekomen. Daar bijvoegende dat hij Lijsken voors. niet en gedenke te
verlaten, maer bij haer te leven ende te sterven alsoo hij haer vleschel. bekent hadde.
3.
Lijsken ten Vaerwerk ingeroepen zijnde, bekende van voorn. Egbert te Hoente trouwe
ontfangen te hebben, ende dat sij hem ook niet en konde noch wilde verlaten, alsoo se van
Egbert voors. vleschel. was bekent, ende dese houwelijksche beloften ondertrouw met goet
believen van haer moeder, broeder en andere vrienden geschiet waren. Versoekende instantel.
des kerkenraets behulpel. hant om haren vader tot sijn consent te mogen disponeren.
4.
Derk ten Vaerwerk, Lijskens voors. vader, ingestaen en gevracht zijnde redenen sijns
onwillens en waerom hij niet en wilde toestaen, dat sijn dochter Lijsken trouwe aen Egbert te
Hoente, heeft geen bestendige redenen geallegeert, seggende dat hij op Egbert te Hoente en
sijne ouders niet en wiste te seggen dan alle eere en goet,
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[folio 49, scan 59]
maer dat hij sijn dochter wilde trouwen aen een der anderen ende niet aen Egbert te Hoente,
ende tot dien eijnde voor een maent hem gewaerschout, dat hij sijn dochter Lijsken niet
beslapen en soude.
5.
Trijne Cagerinx, huijsvrouwe van Derk ten Vaerwerk, mede ingestaen zijnde, bekende dat
Egbert te Hoente haer dochter Lijsken te Vaerwerk met haer kennis en beliven ondertrout
hebbe, en datse geerne sage dat dese houwelijcsche beloften mochten worden voltrocken,
alsoo haer dochter beslapen was. Versoekende tot dien eijnde met de voors. jonge luijden
vande predicant ende kerken-raet, dat haer E. gelieve te arbeijden om haren man Derk ten
Vaerwerk voors. te overreden tot toelatinge van dit dusverre aengevangen houwel., ten eijnde
dat aenstaende sondagh de houwelijcsche proclamatien mogen voortgaen, het welcke de
prediacnt ende kerkenraet met alle crachten getenteert hebbende, heeft sich Derck voors.
sonder reden en over-redel. gedragen.
Den 5 decemb. 1660 heeft men in plaetse vande afgaende ouderlingen ende diaconen
wederom andere vercoren, ende de E. Stephen Meller, schoolmr. alhier, dewelcke in plaetse
van zal. Jacob Zalekinck vercoren was, om redenen continuerende, is in stede van Jan
Hungerinck tot ouderlinck verkoren Jan Schreurs, ende tot diaconen in plaetse van Albert
ten Dam ende Herman Rouhoff d’E. Daniel Sluijter en Godschalck Vaeck, dewelke na
drie onwedergesprokene kerkel. proclamatien den lesten decemb. elk in haere respective
bedieningen bevesticht zijn.
[folio 50, scan 60]
Het voors. houwelijcse verschil heeft sich echter naderhant sodanig toegedragen, dat de
predicant de glte. jonge luijden met namen Egbert te Hoente en Lijsken ten Vaerwerk den
9 decemb. 1660 heeft gegeven d’eerste kerkel. proclamatie. De reden zijn dese: Omdat Derk
ten Vaerwerk den 3 decemb. ’s nachts met importuniteijt opcloppen den predicant ende sijn
verclagende, dat Egbert te Hoente dien nacht bij sijn dochter op haer bedde was gaen liggen
en vresende, dat hij sulx gedaen hebbende, ende siende verder onwille van haren vader haer
Lijsken soude laten sitten, sijn consent tot het houwelijck en proclamatien van dien, data bis
dextra, in des predicants handen heeft overgegeven. Ook mede om dat hij ’t huijs komende
int’ aenhoren van sijn vrouwe, kinderen en Egbert te Hoente wederhaelt ende bevesticht heeft,
dat hij nu de sake en sijn stemme in des predicants handen hadde gegeven. Waerbij noch
koomt dat Derk te Vaerwerck ’s morgens opgestaen zijnde en sijn genegenheijt tot het
duckglte. houwel. verclarende tot sijn volk geseijt heeft, datmen den predicant ende schoolmr.
versoeken soude om het houwelijck te beschrijven, gelijck sulx gesamel. met mont en handt
getuijgen Derk ten Vaerwerx vrouw en kinderen met Egbert te Hoente en Teunis ten
Relliker. Ende hoe hij na sijn veranderl. sinnen het toegelaten houwel. wederom
tegengesproken heeft, soo zijn evenwel de proclamatien op ’t instantel. versoek van Egbert te
Hoente met sijne ouders en Lijsken ten Vaerwerk met haer moeder ende broeders den 9
decemb. geschiet, quo denim placuit hemel amplius sine causa duplicere non debet.
Doch Vaerwerk copie vande acten onses kerkenraets desen aengaende gelichtet hebbende,
gaet met voorschrijven van doctor Trier te hove en werkt uijt de steutinge vande gedane
proclamatien.
De predicant de brieven met last vande Ed. hove ontfangen hebbende, schriftl. hier over aen d.
doctorem Trier sijn E. bekent20 juli 2020
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[folio 51, scan 61]
makende ende opende den rechten staet vande gansche sake met de redenen, dewelke hem tot
de glte. proclamatie bewogen hebben. Waerop d. doctor Trier sich selfs tot Nede vervoecht en
over dit stuk wel geinformeert zijnde, heeft met ons sich beneersticht om Derk te Vaerwerk
tot sijn voorgaende consent te disponeren. Maer is geheel vruchteloos afgelopen. Welglte.
heere doctor siende de welgefondeertheijt van onse sake ende de onredelijckeijt van
Vaerwerk, heeft geen swaricheijt gemaekt ons tegen Vaerwerk te patrocineren.
Tot dien eijnde heeft de predicant voor hem ende den kerkenraet den brief geschreven,
docerende de redenen vande gedane proclamatie ende aentreckende daerinne wel vier of vijff
classes testimoniorum, al t’samen daer hener gaende dat Vaerwerk voor en naer sijn consent
tot dit houwel. toegedragen heeft. Welcke stucken aen d. doctorem Trier overgelevert en met
sijn E. bijgaende brief aen den Weled. hove overgegeven zijn.
Hier op is Derk ten Vaerwerk vande Ed. hove belastet de gesteutede kerkel. proclamatien
haren behoorlijcken voortganck te laten gewinnen, ende in cas van oppositie geciteert om den
6 febr. persoonl. voor den welglte. hove te erschijnen.
Den 28 januar heeft Egbert te Hoente drie gerichtel. kundtschappen vande predicant, sijn
maget, ende Teunis ten Relliker op den raet van doctor Trier laten beleggen, om tegen den
bestemden dagh dus te versterken bij Ed. hove te mogen bestaen.
Doch den 3 februarij heeft Derk te Vaerwerk de gestoutede proclamatien van sijn dochter
Lijske met Egbert te Hoente wederom toegestaen, ende zijn den glten. personen op den
voors. dagh hare tweede kerkel. proclamatie geworden ende na de darde de bevestinge van de
voors. personen in den h. ehestant.
[folio 52, scan 62]
Den 22 aprilis 1661 is Magnus Umbgrovius, pastor alhier, met de credentie doch sonder
ouderling alleen ad classem ordinariam gereijst. De reden is dese, omdat het quartier gelast
heeft dat geene ouderlingen van dorpen ten platten lande voortaen meer aende classicale tafel
op de costen van’t selve quartier en sullen mogen komen, gelijk te sien art. 13 clas. ordin.
1660 ende art. 9 clas. 1661.
[in margine] Kerkelike proclamatie der apostaten met hare naemen.
Als Umbgrovius voors. op de glte. classicale vergaderinge remonstreerde, dat de bekende
apostaten nu een geheel jaer met hare respective namen vande predicstoel waren
geproclameert ende datmen het geringste teken van berou ende bekering aende selve niet
gespeurt en hadde, heeft die E. classis geordineert datmen van nu voortaen tegen
d’afgevallene personen soude procederen met het uijterste middel vande Christel. ban.
Den […] septemb. 1661 zijn twee ouderlingen Stephen Meller ende Jan Schreurs vande
predicant en kerckenraet gecommitteert om d’afgevallene aen te spreken, deselve met alle
mogel. bewegelijke redenen te ondergaen ende te vermanen tot wederkeringhe, maer
d’afgevallene hebben in hare voorige antwoorden gepersisteert.
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[folio 53, scan 63]
Den 15 decemb. 1661 is de kerken-raet deser plaetse wederom verandert ende zijn met
gemeijne stemmen wederom verkoren tot ouderlingen – in plaetse vande afgaende Stephanus
Meller ende Henrick Merquerinck – Gerhardt ten Cate ende Henrick Weemink, ende tot
diaconen – in stede vande aftredende Jan Hagreijse, kerckmr., ende B. ter Borgh – Jan
Croonen ende Berent Benneker, welke glte. nieuvercorene ouderlingen ende diaconen na
drie onverhinderde proclamatien elk in hare respective bedieningen bevestigt zijn den 12
januarij 1662.
1662
Den 2. febr. 1662 heeft Umbgrovius, loci pastor, door den coster voor den kerckenraet laten
citeren Jan Lammertink, dewelcke sijn overledene vrouwen susters dochter beslapen ende
geswangert hebbende, met deselve arbeijdde houwlikscher wijse vereenicht ende gebonden te
mogen worden.
Jan Lammertink voor den kerkenraet verschenen zijnde is hem bekent gemaekt:
Ten 1. De grootheijt ende grouwelikheijt van sijne sonde als zijnde bloetschande, ende is daer
over scherpel. gecensureert ende uijt kracht vande 76 art. vande kerken-ordeninge van ’t
Avontmael des heeren afgehouden.
Ten 2. Dat hij met deselve persoon Janna Hagens, sijns zal. vrouwen susters dochter, in
geenderlei maniere en konde trouwen, als zijnde sulcken bloedschandigen houwel. verboden
uijtdrukkel. in Godes h. woort, gelik te sien is Lev.18.14. ende in de keijserl. wetten,
mitsgaders specialiken in den 17 art. van het placcaet vande echtordeninge gepubliceert anno
1660.
Ten 3. Alsoo den kerken-raet vernomen hadde, dat hij Jan Lammertink voors. met sijn voorn.
nichte noch verdere vleeschel. gemeijnschap hieldt, is hi vermaent met bedreijginge van
swaerder censure, dat hij sich wachte van continuatie van bloetschande, ende tot dien eijnde
arbeijde om sijn nichte sich op ’t spoedigste quijt te maken, ende de aenleijdinge tot de sonde
verne van sich wech te doen, een christen verbonden zijnde sich te wachten selve vande schijn
des quaets.

[folio 54, scan 64]
Den […] aprilis 1662 is M. Umbgrovius, pastor alhier, van den kerkenraet met bijgaende
credentialen gecommitteert ende verreijst ad classem ordinariam gehouden binnen Zutphen.
De predicant ende kerkenraet van een seker litmaet des kerkenraets bericht sijnde, dat de
bekende afgevallene eheluijden souden geseijt hebben, datse wel wilden datse noijt tot het
Swilbroek gekomen en waren, oordelende dat de glte. apostaten nu beter gedachten begosten
op te nemen.
Waerop predicant ende kerkenraet geoordeelt heeft, datmen met d’excommunicatie noch wat
wachten soude.
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[folio 55, scan 65]
Den 29 aprilis 1663 heeft pastor Umbgrovius door eenen expressen schriftel. vande heere
drost versocht, dat den volgenden sondagh doch mocht gerenoveert worden de publicatie van
het verbodt der schutterie ende schuttebieren, daer door den gehelen somer door de sondagen
schandel. ontheijligt worden door dronkenschappen, ijdelheijt ende oontuchtigheijt.
Edoch daer en is dien volgenden sondagh tegen de gemelte sonde en profanatie geen
publicatie geschiet.
Maer de predicant vresende dat dese schutterije ende schuttebieren wederom mochten
gefrequenteert worden, heeft de gemeijnte dien sondagh volgens sijn aenbevolen ampt ernstel.
vermaent, datse sich vande glte. sonde ende ontheijlginge vande h. sabbath wilden onthouden.
Dit niet tegenstaende soo heeftmen evenwel op Kijsvelt den gooij geschoten en het
afschuttebier heeft men gedronken ten huijse van Wijchert Egginck, alwaer ’s avons late
door onvoorsigtigheijt is door sijn hooft geschoten ende terstont doot gebleven diensknecht
ende neve van Berent Luggenhorst.
Den volgenden woensdach de predicant vernomen hebbende, dat de h. drost
Schimmelpenninck ende secretaris Heuvel ten huijse vande voogt gekomen waren, heeft de
selve hoogEd. ende E. begroetet met ernstig versoek, dat den volgenden sondag op Pinxteren
de publicatie tegen de sondaegsche schutterie ende schuttebieren doch geschieden mocht.
’t Welcke de h. drost ende secretaris vastel. belooft hebben, dat op gemelten dagh gedaen
soude worden.
Doch de predicant de beloofde publicatie tevergeefs te gemoete siende, is daer op niet
gevolght.
[folio 56, scan 66]
Op dien selven tijdt heeft d’h. drost gesonden den voogt van der Wijck ten huijse Jan
Lammertink om hem serieusel. te lasten, dat hij in den tijt van 24 uijren souden doen
delogieren sijn nichte Janneken Hagens, ten eijnde datse niet wederom in deselve
bloetschandige sonde en komen te vervallen. Welk glte. delogement ook kortel. daerna is
geëxecuteert ende in ’t werk geleijt.
Den volgende saterdag, zijnde den 6 junij 1663, heeft de predicant den kerkenraet bij een
geroepen na de proefpredicatie ende hen het droevig onheijll bij de sondaegsche ende sondige
schuttebieren ontstaen zijnde claeglik onder oogen gestelt hebbende eenpaerlik besloten en
vast gestelt, dat na desen geen ledematen het schuttebier in hare huijsen sullen mogen houden,
off soo sij bevonden worden evenwel sulx t[oc]h gedaen te hebben sullen vande tafel des
heeren afgehouden worden.
[folio 57, scan 67]
Anno 1663 den 10 is de kerkenraet verandert ende zijn in plaetse vande afgaende ouderlingen
de E. Gerrit ten Cate ende Henrik ter Wehem, mitsgaders diakenen Jan Cronen ende
Berent Benneker, wederom wettelik met de meeste stemmen verkoren tot ouderlingen d’E.
Daniel Sluiter ende Henrik Olthoff, gelik mede tot diakenen Johan Grashoff ende Goossen
Teegerink, dewelke na drie onverhinderde sondaegsche proclamatien op Nieu-jaers dagh
geïnstalleert ende elk in hare respective bedieningen bevestigt zijn.
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Den 18 aprilis 1664 heeft de E. kerkenraet haren predicant M. Umbgrovium met eenen brieff
van credentie sonder ouderling wederom gecommitteert ad classem ordinariam te houden
binnen Zutphen.
Op den classe gekomen zijnde is gebleken, dat vande beslotene gemeenten ten platten lande
ook met hare ouderlingen verschenen waren d. W. Sluiter ende d. Corn. vander Sluijs,
respective predicanten van Eijbergen ende Gendrongen.

[folio 58, scan 68]
Anno 1664 den decemb. is de kerkenraet wederom volgens oude gewoonte verandert ende in
plaetse vande afgaende wederom vercoren tot ouderlingen d’E. Stephen Meller, schoolmr.
alhier, ende Goossen Elsman, mitsgaders tot diaconen Meijnt Hoogstege ende Gerrit
Hungerink, dewelke na drie onverhinderde sondaegsche geboden elk en hare respective
bedieningen bevestigt zijn.
[in margine] Vande arme kinderen alhier ter scholen gaende.
Den laetsten decemb. als de boekhouder der diaconie zijn reken[inge] gedaen hadde met
overleveringe des boex aen mr. Jan Grashoff als boekhouder des volgenden jaers, is bij den
kerken-raet eenpaerl. goetgevonden ende besloten, dat d’ingesetene armen deses kerspels, soo
hare kinderen laten ter scholen gaen, ende begeeren dat deselve gratis ofte om Godts wille
vande schoolmr. geleert mogen worden, sulx sullen hebben te versoeken vande tijtliken
diaken ofte provisoir, dewelke hen alsdan sal behandigen het schoolgelt om aende schoolmr.
over te leveren. Ende sulx gedaen zijnde sal de diaken ofte provisoir daerna vernemen off
d’overleveringe ook geschiet zij, om alsoo alle fraude voor te komen.
[scans 69 en 70]
[lege bladzijden]

[folio 59, scan 71]
Den 26 febr. 1665 zijn uijt het midden vanden kerken-raet gecommitteert Stephen Meller
ouderl. ende Jan Grashof diacon, om aen te spreken den hoedemaker Jan Hooijerink,
dewelke sich wel een jaer lank van ’t gebruijk des Avontmaels en van ’t gehoor des woorts
Gods afgehouden hebbende, daerom meermaels vande predicant Umbgroeve aengesproken
ende vermaent tot wederkeringe ende tot afstant van sijn gewoonl. dronkenschap, doch en
heeft de geseijde vermaninge geen gehoor noch plaetse gegeven. Alsoo ook nu den voors.
gesanten geantwoort, dat hij den pastor ende sijn leere niet en verachtede, maer dat hij
evenwel hier niet en conde communiceren ende te kerken gaen. Wilde hij te kerken gaen, dat
hij ’t wel elders doen zoude.
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Den 3 martij zijn Henrik Olthof ouderlink ende Meijnt Hoegestege diacon vande kerkenraet
gesonden na d’afgevallene Tijsselink ende Aeltgen zijn huijsvrou, om te vernemen of sij
noch niet van sins waren te keeren ende haer daertoe te vermanen.
Maer gaven tot antwoort, dat sij den predicant voor desen bescheijt ende afslag gegeven
hadde, datse tot onse kerke niet en kunden wederkeren ende bij dit bescheijt alsnoch
verbleven. Daerbij voegende datsij te Nede geweest waren ende in predicatie souden zijn
gegaen, indien een vremde predicant gepredikt hadde, maer vernemende dat de predicant
Umbgrove predicte niet en hadden cunnen noch willen in de kerke gaen, ter oorsake om dat
[folio 60, scan 72]
hij haer met hare namen ende toenamen vanden stoel hadde afgeworpen als oneerlike
personen, ende bij aldien sulx niet geschiet en ware, datse dan wel souden wedergekomen
zijn, maer nu nimmermeer en dachten weder te keeren.
Den 25 martij is Beerent te Hoente als gesubstitueerde coster gesonden vande predicant en
kerkenraet, om de hoedemr. Jan Heuijerink voor de kerken-raet te citeren, maer heeft
Heuijerink voors. geantwoort: neene ik, dat en sal ik niet doen, ik wil voor den kerkenraet niet
comen.
De kerken-raet hier over bekommert zijnde vont genoechsame redenen om Jan Hoijerink hier
over te censureren, doch is goet gevonden datmen met de censure noch een weinig soude
tarderen.
Ondertusschen coomt de bisschoplike verwoestinge, waerdoor de dienst des woorts
stilgestaen heeft vande 15 septem. 1665 tot den 5 maij 1666.
Inmiddels evenwel heeft de schoolmr. Meller met consent vande commendant te Borculoo
den tijdt van een vierdel jaer de postil in onse kerk gelesen met een tamelike vergaderinge,
waer onder sich voorsch. Hoijerink heeft godsdienstig vinden laten. Ende sodanig
continuerende in ’t gehoor vande predicant Umbgrovius wedergekomen zijnde, heeft hij in
sijn siekte tegen den predicant voorn. betoont berouw van sijn sonde met belofte van sijn
leven te beteren ende sich verder te dragen als een goet christen betaemt.

[folio 61, scan 73]
Den 26 augusti 1666 de kerkenraet over de sake vande bekende apostaten Derk Tijsselink
ende Aeltgen Rouhoff eheluiden vergadert zijnde en met ongemeine droeffenis vernemende
hare ongeneeslike hartneckigheijt, heeft eenpaerlik besloten te treden tot hare afsnijdinge,
dewelke ook den 2 septemb. door den predicant Umbgrove geschiedt is, na dat sijn E. den
tekst 1.Tim.1.19,20. pro concione verklaert hadde.
[scans 74 t/m 76]
[lege bladzijden]
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[folio 62/1, scan 77]
Alsoo het den almaghtigen Godt ende Heere des ooghsts heeft belieft d. Magnum
Umbgrovium tot Borculo inden jare 1666 te beroepen ende derwaerts op den […] wettelijck
te doen verplaetsen, ende aldus de gemeijnte tot Neede vacant ende herderloos geworden
sijnde, wederom nootsaeckelijk met een bequam, getrouw ende stichtelijck leeraer voorsien
moste worden,
soo is het dat de E. en W. classis tot weghneeminghe van alle onlusten ende voorkomninghe
van gevreesde verwijderinghe op de serieuse instantie vande gemeijnte voornoemt de persoon
van d. Everhardus Beckinck, doenmaels predicant tot Angerlo, omni meliori modo daer
toe heeft soecken te disponeeren, om sigh bij de gemeijnte van Neede beroepelijck te stellen,
waer toe dan d. E. Beckinck sigh heeft laeten persuaderen.
Hier op hebben r.d. inspectores op het eernstich aenhouden der gemeijnte de persoon van d.
Beckink aen sijn hooch graeffl. gen. Otto graeff tot Limborch ende Bronckhorst, heere tot
Stirum, Wisch, Borculo, etc., als hebbende in die gemeijnte het reght van presentatie,
gerecommendeert en voorgedraghen, versoeckende beleefdelijck dat sijn hooch graeffl. gen.
moghte believen d. Beckinck met de vacante pastorie tot Neede te beneficieeren, het welcke
sijn hooch graeffl. genaden gunstigh heeft ingewillight, hebbende d. Everhardo Beckinck – als
sijn genaden ende de gemeijnte aengenaem – de acte van collatie in seer beleefde terminen
toegesonden,
[folio 63/2, scan 78]
Welcke collatie aldus uijtgewerckt ende aen de gemeijnte vertoont sijnde, soo heeft daer op
den E. Kerckenraet met kennisse ende ten overstaen van de h.h. inspectoren d. Everhardum
Beckinck tot haren ordinaren herder ende leeraer wettelijck ende met aanparighe stemmen
beroepen op den 28 ap. 1667,
Ende dese wettelijcke vocatie d. Beckinck gebroght ende bij sijn E. inde vreese des Heeren
aengenomen sijnde, is hij volgens de gearresteerde kerckenordre nae drie sondaeghsche ende
onbesproocken proclamatien van r.d. Goswino Brantio, v.d.m. tot Doesborch, op den 16
junii tot Neede geïntroduceert ende aldaer in sijnen kerckendienste bevestight.
Acta consistorii Nedani, gehouden den 7 julii 1667.
Nae aenroepinge vanden naem des heeren, geschiet door Everhardum Beckinck loci
pastorem, ismen getreden tot het voorlesen vande acta classis, om onder anderen daer nae te
vernemen offer oock eenige saecken in begrepen ende verhandelt waren die dese kercke
moghten concerneeren, gelijck oock geschiet ende gelett is op soodanige dingen waer op te
letten stont.
Alsoo den kerckenraet van wegen t’ vertreck d. Magni Umbgrovii, gewesen predicant alhier,
op den gewoonlijcken tijt niet en was verandert, is omgevraeght offmen nu soude treden tot
een nieuwe keur dan offmen den kerckenraet in staet soude laten? En is daer op verstaen,
datmen de tegenwoordighe ouderlingen en diaconen om reden soude continueren, ende met de
veranderinge des kerckenraets waghten sal tot dat den ordinaren tijt aenkomt.
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[folio 64/3, scan 79]
Voorts is geresolveert, dat bij den E. kerckenraet alle devooijren sullen aengewendt worden,
ten eijnde Everhardus Beckinck, tegenwoordigh predicant alhier, oock moghten volgen
soodanige emolumenten ende profijten, als van weijde, miskoorn, etc., dewelcke bij sijnen
antecessor zijn genooten, ende is daer toe gecommitteert de E. Stephanus Meller om als
ouderlingh uijt name des kerckenraets met den heere rentmeijster Sels daer van te spreecken,
ende voorts omni meliori modo bij de Ed. mog. heeren gedep. sulcks uijt te wercken.
Acta consistorii, gehouden den 27 oct. 1667.
Dewijle den kerckenraet met hertelijcke droefheijt hadde verstaen dat Hendrick Olthoff sigh
onde sonde van oversprel verloopen hadde, sijnde een grove ende seer ergerlijcke sonde voor
een ouderlinck der gemeijnte, soo is hij daer over voor den kerckenraet geciteert eden
verscheenen. Ende nae dat hem pastor loci serieus ende wijtloopigh de grouwelijckheijt van
sijn gepleeghde sonde hadde voor ogen gestelt, soo is hij daer op volgens den 76 art. vande
gearresteerde kercken-ordre deser landen van het avontmael des heeren gesuspendeert, ende
voorts in conformite vanden 79 art. der kerckenordre gemelt van sijnen dienst ende
ouderlinckschap affgeset, met dese bijgevoeghde vermaninge dat hij int gehoor van Gods
woort neerstigh continueren ende in zijn handel ende wandel soo christelijck sigh dragen
soude, dat hij de gemeijnte door sijn bekeeringe hiernamaels wederom soo moghte verblijden,
als hij deselve door sijnen val ende grove sonde gearghert ende bedroeft hadde, gelijck
Olthoff gemelt sulcks aengenomen ende aen den kerckenraet belooft heeft.
[folio 65/4, scan 80]
Op den selven dagh heeft den kerckenraet pastorem loci ende den E. Daniel Sluijter
ouderlinck gecommitteert om juffer Gevecoot op de Hoeve nomine consistorii te begroeten
ende haer in goeden eernst te vermanen, dewijle haer Ed. met joncker N. Rasinck
ondertrouwt zijnde al een geruijmen tijt geleden haer drie onbesproocken proclamatien heeft
gehadt, dat sij volgens den 7 art. vande eghtordeninge des vorstendoms Gelre en graefschaps
Zutphen met de consummatie en copulatie haer aengevangen houwlijck, het welcke in
conformite vanden 5 art. der eghtordeninge voornoemt niet kan gebroocken worden,
behoorden voort te gaen, gelijck sulcks door de gecommitteerde gemelt nomine consistorii
haer oock voorgedragen is. Waer op de voornoemde juffer heeft geantwoort, alsoe jr. Rasinck
volgens afspraek en beloften eerst aen haer gedaen bij haer op de Hoeve niet wilde koomen
woonen, neemaer daerentegen haer op t’ Koorenbleck metter woon wilde hebben, waer uijt
voorts eenige andere inconvenientien waren gesprooten, dat sij daerom tot de copulatie im
matrimonio met jr. Rasinck niet genegen was.
Voorts heeft den kerckenraet eodem die pastorem loci ende den E. Stephanum Meller
ouderlinck gecommitteert om te gaen bij Jan Lammertinck, dewelcke alsnogh in
bloetschande leeft met Jantjen Hagens, zijnde sijn overleden huijsvrouwen susters doghter,
ende hem bekent te maecken, alsoo hij met zijn nighte volgens Gods woort Lev.19.14. ende
den 17 art. vande gearresteerde eght-ordeninge deser graeffschap anno 1660 geëmaneert niet
trouwen kan, dat hij met den eersten sijn nighte gemelt sal doen delogeren ende van die sonde
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ende schande een eijnde maecken, ofte dat anders den kerckenraet niet konnende soo een
roepende sonde int midden der gemeijnte verdragen, zijn uijterste best sal doen om hem door
auctoriteijt vande overigheijt tot die voorgenoomen separatie te houden, gelijck sulcks vande
gecommitteerde voornoemt Jan Lammertinck nomine consistorii in goeden eernst is
voorgehouden,
[folio 66/5, scan 81]
dewelcke nae iterative besoeckingen de saecke bij partijen soo verre hebben gebraght, dat sij
respectivelijck de versoghte separatie hebben bewillight nae voorgaende accoort tussen haer
beijden, het welcke zij wilden beramen met toedoen ende ten overstaen vande
gecommitteerde voornoemt, welckers presentie daer toe sij versoecken wilden. Maer hoewel
daer toe alrede een dagh beraemt was, soo heeft sij haer op dien dagh te soecken gemaeckt en
heeft oock naderhandt alle vermaningen ende waerschouwingen vanden E. kerckenraet inden
wint geslagen. Soo dat eijndelijck den kerckenraet is genootsaeckt geworden om pastorem
loci ende den voogt Conraed vander Wijck ouderlingh te committeren, om in dese saecke de
hulpe ende bijstant van den Ed. gerighte te versoecken. Het welcke door de gecommitteerde
voornoemt zijnde in ’t werck gestelt, soo is daer op Jan Lammertinck door een gerightelicke
acte hem vanden E. voogt voorgelezen zijnde belast, dat hij op de poene van vijftigh
goutguldens sijn nighte Jantjen Hagens sonder eenigh vertreck sal doen delogeren.
Acta consistorii, gehouden den 13 dec. 1667.
Nae aenroepinge vanden naem des Heeren ismen in conformite der oude gewoonte tot
veranderinge vanden E. kerckenraet getreden. Voor eerst, alsoo Goossen Elsmans, die anders
nogh een jaer soude geseten hebben, was overleden, soo is de E. Daniel Sluijter in zijn
ouderlinghschap voor den tijt van een jaer gecontinueert. Daernae sijn in de plaetze vande
afgaende te weten den oud. Hendrick Olthoff ende diaconen Jan Greshoff ende Goossen
Tegherinck tot ouderlingen verkooren de E. Conraedt vander Wijck, vooght alhier, ende
Berent ter Borgh, ende tot diaconen de E. Johannes vander Wijck ende Willem Rouhoff.
Ende dewijle nae desen gedanen keur den diaken Gerrit Hungerink quam te sterven,
[folio 67/6, scan 82]
soo is bij den E. kerckenraet in des selfs plaetze tot diaken verkooren Harmen Fruwink,
dewelcke neffens de voornoemde, zijnde driemael sonder contradictie van ijmant
geproclameert, volgens de gearresteerde kercken-ordre in hare resp. bedieningen op nieuwjaers dagh den 1 jan. 1668 voor de gemeijnte bevestight zijn.
Acta consistorii, gehouden den 30 dec. 1667.
Jan Greshoff, boekhouder de anno 1667, heeft nae gedane publicatie van zijn administratie
int openbaer reeckeninge en reliqua gedaen, ende nae dat zijn reeckeninge gejustificeert ende
hij voor zijn moeijte ende administratie bedanckt was, soo is het boeck overgegeven aen den
diaken Meijndt Hogesteghe, die hem als boekhouder succedeerde.
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Den 29 martii 1668 is Everhardus Beckinck pastor loci ad classem ordinariam
gecommitteert, ende daer toe vanden E. kerckenraet met een brief van credentie voorsien.
Alsoo vrouw Ten Cate op het versoeck vanden predicant het lijck laecken van haer sal. man
aen de diaconije heeft geschoncken om tot profijt van de armen voor twee schillingen
verhuijrt te worden, gelijck voor desen plaght te geschieden, soo is bij den E. kerckenraet goet
gevonden, datmen de gemeijnte vanden predickstoel soude bekent maecken, dat de diaconije
ten fine voornoemt nu wederom met een lijcklaecken was voorsien, gelijck pastor loci den 24
maij 1668 dit oock heeft in het werck gestelt.
[folio 68/7, scan 83]
Acta consistorii, gehouden 26 julii 1668.
Pastor loci heeft den E. kerckenraet voorgelesen acta classis ordinaria tot Zutphen op
Paesschen 1668 gehouden, ende also classicaliter daer in wiert belast, dat seeckere acte tegen
de ledematen, die haer niet ontsien het vogelschieten, de schuttebieren, de vastel-avonden, de
boxenbieren ende diergelijcke lightveerdige geselschappen bij te woonen, soude voorgelesen
worden, soo is sulcks tot naekominge van die classicale resolutie van pastore loci oock in ’t
werck gestelt.
Den selven dagh heeft Hendrick te Middelhuijs, provisoor der E. kerckenraet, geremonsteert
dat Berent ter Borch, tegenwoordigh ouderlingh, hem ende den diaecken weijgerde te
betalen seeckere verlopen interesse, die hij aen de provisorije van Nede schuldigh is, ter
oorsaecke dewijle hij de voorgaende somer inden grote sterfte verscheijden dootkisten
gemaeckt ende aen den armen inden Noordijck eenige penningen verstreckt hadde, die hij
korten wilde gelijck Borchman voornoemt daer van een grote reeckeninge aen den
kerckenraet overleverde. Den kerckenraet zijnde beright dat gem. Borchman die dootkisten
gemaeckt ende die penningen verstreckt hadde sonder kennis ende goetvinden vanden
provisoor ende diaecken inder tijt, zijnde een saeck van grote disordre ende quaden gevolge,
heeft verstaen dat den diaecken zijn quota daer toe niet betalen sal, dewijle nogh hij nogh
eenigh lidt vanden kerckenraet daer van enige kennis heeft gehadt. Latende de ander helft
angaende de provisorije staen tot de bijeenkomste vande heeren gheërfden, als dewelcke daer
over de judicature toekomt.
Acta consistorii, gehouden 12 dec. 1668.
Nae aenroepinge vanden naem des heeren ismen getreden tot veranderinge vanden
kerckenraet, ende zijn inde plaetse der afgaende ouderlingen Daniel Sluijter ende Stephanus
Meller ende diaconen Meijnt Hoogesteghe ende Harmen Fruwinck, die resp. voor haer
goede diensten van pastor loci nomine consistorii zijn bedanckt, met de meeste stemmen
verkooren tot ouderlingen Derck Bunckinck ende Hendrick ter Weme ende tot diaconen
Gerrit Bunckinck ende Claes Roosenkamp, dewelcke nae drie onbesprooken proclamatien
volgens de gearresteerde kercken-ordre in hare resp. bedieningen den 1 jan. 1669 op nieuwjaers-dagh voor de gemeijnte zijn bevestight.
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[folio 8, scan 84]
Eodem die heeft pastor loci voorgestelt, dewijle de spinavonden soo gemeijn beginnen te
worden, waer door de ijdelheijt en dronckenschap gekoestert ende den dagh des heeren
geprofaneert wort, ofmen daer tegen niet behoorde te vigileren? De kerckenraet dit seer
noodigh aghtende heeft pastorem loci, Stephanum Meller ouderlingh ende Johannem
vander Wijck gecommitteert om den voogt het weeren van dit abuijs te recommanderen,
waer op naderhant, nam. den 7 nov. 1669, de heere drost de spinavonden en vlasmalen bij
placate op de poene van 10 ggl. heeft laten verbieden.
Desgelijcks heeft pastor loci voorgedragen, dat de verteeringe die bij de veranderinge vanden
kerckenraet geschiet immers niet behoorde te koomen ten laste vande diaconije, als deweclke
dit niet aengaet, ende daer op is gearresteert dat nae desen de afgaende ende aenkomende
oudelingen ende diaconen resp. dese verteeringe op haer sullen nemen.
Acta consistorii, gehouden 31 dec. 1668.
Meijnt ter Hogesteghe heeft in qualite als boeckhouder de anno 1668 nae gedane publicatie
ende klockenslagh in ’t openbaer voor den kerckenraet van sijn administratie reeckeninge
ende reliqua gedaen. Ende nae dat zijn reeckeninge gejustificeert ende hij voor sijn goede
administratie bedanckt was, soo is het boeck over gegeven aen Johannes vander Wijck, die
hem als boeckhouder succedeeerde.
Eodem die heeft Jan ter Weeme, muller in Marckvelde, den kerckenraet bekent gemaeckt
dat Brisegel hem al langen tijt een capitael van 25 daelders ende eenige verloopen interesse
was schuldigh geweest met versoeck dat hij moght aen het sijne geholpen worden, het welcke
den kerckenraet soo verre angenomen heeft om met de heeren gheërfden daer van tot sijner
tijt te spreecken, als dewelcke ten regarde vande provisorie over dese saeck mede oordeelen
moeten.
Acta consistorii, gehouden 19 martii 1669.
Nae dat pastor loci den kerckenraet hadde doen bij een komen, ende voor den selven ter
instantie van Jan te Boerman door den coster hadde laten citeren Geert Reijmelinck, Trijne
zijn huijsvrouw, neffens haren soon Berent Reijmelinck, dewelcke bij Hendersken te
Boerman, doghter van Jan te Boerman voornoemt, een kint heeft geprocreeert. Soo is Jan te
Boerman met zijn doghter Hendersken binnen gestaen, ende heeft verklaert dat Berent
Reijmelinck voor desen op den Neeschen bergh bij hem gekomen was versoekende zijn
doghter ten houwlijck,
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[folio 9, scan 85]
ende met hant-tastinge belovende dat hij haer niet anders als in eeren meijnde, waer bij de
doghter oock verklaerde dat hij haer belofte van trouw had gedaen, seggende dat hij haer wel
gelt op trouw wilde geven, maer dat hij geen groot gelt en hade ende dat hij sigh schaemde
haer kleijn gelt te geven, met versoeck dat de kerckenraet omni meliori modo Berent
Reijmelinck voornoemt daer toe soude soeken te brengen dat hij zijn doghter Hendersken
moghte trouwen.
De kerckenraet dit versoeck annemende, heeft daer op Trijne Reijmelinck laten binnen
roepen, alsoo haer man en soon niet waren gecompareert, ende nae dat haer de verclaringe
neffens het gedane versoeck van Jan te Boerman ende zijn doghter was bekent gemaeckt, soo
heeft den kerckenraet sijn uijterste best gedaen om haer tot approbatie ende bevorderinge des
houwelijcks tusschen haer soon ende Boermans doghter te bewegen. Maer sij was en bleef
daer toe ongenegen, seggende dat sij het kint wel aennemen ende verplegen wilde, maer dat
haer soon Boermans doghter niet wilde trouwen, ende dat sij oock het selve nimmermeer
toelaten wilde, ende hier mede is de vergaderinge voor dien tijt gescheijden.
Acta consistorii, gehouden 26 martii 1669.
Hierna heeft pastor loci voor de twede reijs ter instantie van Jan te Boerman door den coster
voor den kerckenraet laten citeren Geert Reijmelinck, Trijne zijn huijsvrouw neffens haer
soon Berent Reijmelinck, waer op Trijne Reijmelinck met haar soon is gecompareert, haren
man wederom aghterlatende, dewelcke soo sij daernae seijde maer een stiefvader van haer
soon, met de saecke niet te doen hadde.
Nae dat nu Jan te Boerman sijn gedane verklaringe ende versoeck gerepeteert ende den
kerckenraet in goeden eernst gerecommandeert hadde, soo is Berent Reijmelinck alleen
binnen geëijst, ende nae dat hem den kerckenraet van wegen zijn eerste absentie ende
versmadinge des kerckenraets bestraft hadde, soo is hem de oorsaeck van dese gerepeteerde
citatie ende het versoeck van Jan te Boerman bekent gemaeckt.
Waer op hij voor den kerckenraet wel heeft bekent:
1. Dat hij Hendersken te Boerman in eeren had versoght;
2. Dat hij oock haer vader Jan te Boerman op den Neeschen berch sulcks voorgedragen ende
hem daer op de hant gegeven hadde;
maer alhoewel den kerckenraet veel beweeghreden gebruijckte om hem tot naekoominge van
zijn beloften te disponeren, soo was hij noghtans daer toe niet te brengen, seggende dat hij het
kint wel behoorlijck wilde verplegen, maer dat hij Boermans doghter niet en koste trouwen.
[folio 10, scan 86]
Ende wat aengaet de moeder deselve zijnde binnen gekomen, is oock daer bij gebleven, ende
alhoewel den kerckenraet in het lange ende in het breede haer tot ander sinnen soght te
brengen, soo was zij noghtans tot approbatie ende bevorderinge van het houwelijck niet te
bewegen.
Waer op den kerckenraet niet konnende dese saeck bij minnelike compositie afdoen, partijen
heeft aengesoght dat sij nu verders de saecke moghten brengen ende urgeren ter plaetze daer
zij behoorde, hebbende Jan te Boerman op zijn versoeck hier van copiam verleent.
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Den 18 april 1669 is Everhardus Beckinck, pastor loci, vanden E. kerckenraet ad classem
ordinariam gecommitteert, ende tot dien eijnde met een brief van credentie voorsien.
Acta consistorii, gehouden 26 sept. 1669.
Den kerckenraet vergadert zijnde wegens de overgeleverde reeckeninge van Berent ter
Borch, waer van pag. 7 gehandelt is, heeft bij resumptie van dese saeck verstaen, dewijle dit
verschot bij Berent ter Borgh was gedaen doe de pest inden Noordijck soo grasseerde, datmen
soo geen dootkisten en andere nootdruftigheden voor de gestorven armen uijt het dorp konde
krijgen, dat den tijtliken diaecken voor dese reijs alleen ende sonder consequentie aen hem
zijn quota sal betalen, gelijck oock de heeren gheërfden op den 1 junii 1669 angaende de
provisorie geresolveert hadden, edogh dat gem. Borchman de betalinge van ’t geen
verschoten is voor de vrouw van Berent Willemsen ende voor zijns vrouws moeder bij gem.
Berent Willemsen soecken sal, dewijle hij geen arm man is ende wel betalinge doen kan,
gelijck hij oock voor den kerckenraet op sigh nam.
Eodem die is oock bij den kerckenraet geresolveert, dat den tegenwoordigen diaecken
registreren ende aen den kerckenraet vertoonen sal alle sodanige capitalen, dewelcke staen tot
laste van sulcke personen bij de welcke de diaconije soude te kort konnen komen, ten eijnde
den kerckenraet daer op moghte voornemen ’t gene ten besten vande armen sal bevonden
worden te behooren.
Acta consistorii, gehouden 5 dec. 1669.
Nae aenroepinge vanden naem des heeren ismen getreden tot veranderinge vanden
kerckenraet, ende zijn inde plaets der afgaende ouderlingen Conraed vander Wijck ende
Berent ter Borgh ende diaconen Johannes vander Wijck ende Willem Rouhoff,
[folio 11, scan 87]
die respectivelijck voor haer goede diensten van pastor loci nomine consistorii zijn bedanckt,
met de meeste stemmen verkooren tot ouderlingen Derck Haskers ende Gosselick Vaeck
ende tot diaconen Warner Avinck en Jan te Goorhuijs, dewelcke nae drie onbesproocken
proclamatien volgens de gearresteerde kerckenordre op den 1 jan. 1670 in haer respective
bedieningen voor de gemeijnte zijn bevestight.
Eodem die heeft Johannes vander Wijck diaecken den E. kerckenraet overgelevert dat
register waer van pag. 10 gesproocken is, waer op bij den kerckenraet is beslooten dat
verscheijden capitalen sullen opgeseght worden.
[in margine] Besluit dat paclaten enz. op het kerkhof zullen worden afgelezen.
Nogh heeft den kerckenraet den selven dit geördineert, dat den coster nae desen geen
placaten, biljetten, brieven van koopen ende verkoopen, etc. nae gedane predicatie inde kerck
aflesen sal, maer dat soodanige publicatien buijten op den kerckhoff sullen geschieden,
gelijck sulcks den coster datelijck is aengeseght.
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[folio 12, scan 88]
[lege bladzijde]
[folio 13, scan 89]
Alsoo door het overlijden d. Everhardi Beckinck in den jare 1670 den […] de gemeinte tot
Nede is komen te vaceren, soo is van sijn hoochgraeffl. gen. Otto graeff tot Limborgh,
Bronkhorst ende Stirum, heere tot Borculoe, Wisch etc. als hebbende in de gemeinte het jus
collationis met de vacante pastorie tot Nede wedrom gebeneficieert d. Wesselus
Westenbergh, filius Bernh. Westenberghij.
Waer op sijn Eerw. van de ged. des classis van Zutphen ende extraordinare ged. d.
Brandolphus, predicant tot Arnhem, ende d. Beekman, predicant tot Nimwegen, de
gantsch theologie door geëxamineert sijnde, ende gemelte deputatie ende andre aenwesende
broederen goede satisfactie van sijn labiliteit ende studien gegeven hebbende, na voorgaende
beroepinge ende drie sondaeghse voorstellingen volgens kerkenordre in den predikdienst tot
Nede door d’heer Wilhelm Schoemaker, predicant tot Lochem, geïnstalleert ende
ingehuldet in den jare 1671 den 19 februarij.
Acta consistorij Nedani, gehouden den 26 febr.
Alsoo den kerkenraet vermitz t‘ vaceren van de plaetse op ordinaire tijt niet verandert was, is
omgevraeght of men soude treden tot een niuwe keur, is met de meeste stemmen geresolveert
dat men de tegenwoordige ouderlingen ende diaconen om redenen soude continueren ende
met de veranderinge des kerkenraets soude wachten tot dat den ordinaire tijt ankomt.
[folio 14, scan 90]
[lege bladzijde]
[folio 15, scan 91]
Acta consistorij, gehouden den 7 december 1671.
Nae aenroepinge van den naeme des Heeren is men getreden tot veranderinge van den
kerckenraet, ende sijnde inplaetse der afgaende ouderlingen Derck Bonkinck ende Hend. ter
Weme ende diaconen Gerrijt Bonkinck ende Claes Rosenkamp, de respectivelijk voor hare
goede diensten van pastor loci nomine consistorij sijn bedanckt, met de meeste stemmen
verkoren tot ouderlingen Daniel Sluiters ende Berent ter Borgh ende tot diaconen Gerhard
Palthe ende Harmen Negbrinck, dewelcke na drie onbesprokenen proclamatien volgens
d’arresteerde kerkenordre op den 1 januarij 1672 in hare respective bediening voor de
gemeinte bevesticht.
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In den jare 1673 op t’ feest van Christdael als de wet ende priester ophield of de publijke
godtsdienst in de heerlijkheit Borculoe door de bischop van Munster verhindert wierde, is
Henderick Olthoff na genoeghsame betuiginginge van echtelijk berouw over sijn begane
sonde van de heer pastoor van Haxbergen Lamb. van Rijswijck ende d. Wesselo
Westenbergh wedrom geadmitteert tot de tafel des Heeren te mogen komen.
[folio 16, scan 92]
Acta consistorij Nedani, gehouden den 17 december in den jaere 1674.
Nae aenroepinge van des Heeren name is de kerkenraet verandert ende in plaetse van
d’afgaende ouderlingen Derk Haskers ende Gosselijk Vaek ende diaconen Werner Avink
ende Jan te Goorhuis, na datsij voor haere diensten a pastore loci noie. consistorij bedanckt
sijn, met de meeste stemmen wedrom verkoren tot ouderlingen Meint Hoochstege ende
Willem Ruhoff en tot diaconen Jan Ruhoff ende Harmen Harperinck, dewelcke na drie
onbesprokene proclamatien volgens de gearresteerde kerckenordre op den 1 januarij 1675 in
hare respective bedieningen bevesticht.
[folio 17, scan 93]
[lege bladzijde]
[folio 18, scan 94]
Acta consistorij Nedani, gehouden in den jaere 1675 den 13 december.
Nae aenroepinge van des Heeren naem is men getreden tot veranderinge van den kerkenraet
ende sijn plaetse van de afgaende ouderlingen Daniel Sluiter en Berent ter Borch [ende]
diaconen Gerhard Palthe ende Harmen Negbrinck wedrom met de meeste stemmen
verkoren tot ouderlingen Johan ter Haggereise ende Gosen Tegerinck [ende] tot diaconen
Hend. Weddelink ende Jan Henninck, de welke na drie onbesprookene proclamatien
volgens de gearresteerde kerckenordre in hare resp. bedieningen op niuw jaers dach in anno
1676 den 1 januarij bevesticht.
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[scan 95]
Alsoo door het afsterven van d. Wesselus Westenbergh in den jaere 1689 de gemeinte tot
Neede is komen te vaceren, soo heeft zijn hoogh graefl. excellentie Van Stijrum de vacante
pastorie opgedraegen uit kraght van het jus collationis aen d. Abrahamus de Leeuw van
Coolwijck, welcke collatie ter reghter tijt aen de tijdelijcke inspectores is vertoont, welcke
niets wettelijcks bevonden tegens de collatie nogh tegens leere en leven van voors. persoon in
de gemeinte tot Neede vergadert te zijn voorgebraght, is van de tegenwoordige leden soo
ouden als nieuwen kerckenraet beroepen, waerop het examen is toegestaen en nae bevint van
zijn bequaemheijt en drie sondaeghse voorstellingen in den predickdienst van de heer A.
Becker, predikant tot Zutphen en g.t. classis inspector, op den 27 october 1689 bevestight.
Ano. 1689
Nae aenroepinge van des Heeren naem is men getreden tot de veranderingh van den
kerckenraedt en zijn van den dienst van ouderlinghschap afgegaen Warner Leusinck [en]
Lambert Marquerinck, van diakenen Otto Nibbelingh en Jan Schreurs, in wiens plaetsen
met de meeste stemmen verkoren zijn tot ouderlingen Jan Jochems Smith [en] Arent
Bonckinck, tot diakenen Lambert Bonckinck [en] Willem Smeinck. Is opt einde van dit
jaer de armen rekeninge van Otto Nibbelinck gedaen en van de E. kerckenraet voor goet
gekeurt, is daer op van pastor loci voor zijn getrouwe diens hertelijck bedanckt. Deese
bovenstaende nieuwverkoren ouderlingen en diakenen nae datse nae kerckenordre haer drie
sondaeghse proclamatien hebben gehadt, zijn op nieuwjaersdagh 1690 in haer respective
diensten bevesight.
[scan 96]
Anno 1690
Handelinge des kerckenradts den 6 junij, na gedane gebedt.
De kerckenraedt heeft aen pastor loci versoght dat het Avontmael des Heren niet als tot nogh
toe een mael moght werden uit gedeelt, maer op twe aghter een volgende sondagen en dat een
ijgelijck verdendeel jaer, om datter so veele waren daer of man of vrouw thuis mosten blijven
tot bewaringe van het selve. Ja oock dat so veele op haer koopmanschappen van huis zijnde,
op die gesette dagh van des Heren Avontmael te houden, niet moghten te huis gekomen zijn,
genootsaeckt wierden sigh van de tafel des Heren te onthouden. Dit versoeck heeft pastor loci
ten hooghst gebillickt en aengenomen s Heeren Avontmael alle verdendeel jaers twee aghter
een volgende sondagen uit te delen en sal hier van aen de gemeente kennis gegeven worden.
Evenwel op dat dit niet moght strecken tot beswaer van den dienst des predikant heeft zijn E.
voorbehouden dat geen twee proef predikatien souden worden gedaen, maer alleen na ouder
gewoonte een voor de bedieninge des Avontmaels, als mede dat zijn E. in zijn vrijheijt hout
nae de twede bedinongh een bijsondere danckpredikantie te doen of de catechismus te
prediken, t welck van de kerckenraedt aen pastor loci toegestaen is.
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[scan 97]
Anno 1690
Acta consistorij den 20 oct. na gedane gebedt.
Den 20 8ber den E. kerckenraedt vergadert zijnde hebben met groot misnoegen bevonden, dat
de armen oortjens van de lantsmiddelen van Wolter Weddelinck aen de tijdelijcke
boeckhouders scheen gegeven te zijn en aen hem voor betalinge quitantien gepasseert, gelijck
als die zijn berustende onder de heer ontfanger De Groot, maer de selve penningen worden
nogh in den ontfangh en uitgaeve niet bevonden, waer toe de E. kercenraedt sigh heeft
genootsaeckt gevonden de boeckhouders te citeeren voor den kerckenraedt, welcke
gecompareert zijnde van pastor loci afgevraeght is of zij de armen oortjens van de
lantsmiddelen van Wolter Weddelinck ontfangen hadden, waer op geantwoort wiert geen gelt
daer van gesien te hebben. Verders wiert haer gevraeght waerom zij dan hadden quitantien
gepasseert, die pastor loci selfs in zijn handen heeft gehadt en gesien bij de ontfanger De
Groot, waerop geantwoort wiert dat zij geen quitantien daer van hadden gegeven, wensende
wel sulcks een te sien. Tot voorkominge van sulcke saecken heeft de E. kerckenraedt vast
gestelt dat de armen oortjens aen baeren gelde in handen van de tijdelijcke boeckhouder sal
komen en geensins staen in de dispositie van de beurder der lantsmiddelen.
Acta consist. den 6 december 1690 na ‘t gebett.
Anno 1690 den 6 december is men nae dat Godts naem aengeroepen was getreden tot een
nieuwe keur van ouderlingen en diakenen, en zijn uit het midden der kerckenraedt afgegaen
van ouderlingen Wolter Weddelinck [en] Jan Henninck, van diakenen Gerrit Kuipers [en]
Derck Ruwhof, in wiens plaetsen tot ouderlingen aengenomen zijn Jan Olthof, Hendrick
Nijhuis [en] Arent te Boerme, tot diakenen Henderick Muller [en] Albert Kampman,
welcke naedat se de gemeinte drie mael waeren voorgedraegen op nieuwjaersdagh 1691 in
haer dienst bevestight.
Den 28 december heeft met genoegen de boeckhouder Gerrit Kuipers zijn rekeninge gedaen
en daer voor hertelijck bedanckt.
Alsoo Arent Bonckinck in t eerste jaer zijns ouderlinghschaps is overleden is des selfs plaets
vervult met Arent te Boerme en bijgevolgh in plaets van twee ouderlingen tot vervullinge van
de kerckenraedt drie verkosen.

[scan 98]
Anno 1691
[lege bladzijde]
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[scan 99]
Anno 1691
Anno 1691 den 7 december is de kerckenraedt van Nede vergadert geweest en nae
aenroepinge van de naem des Heeren getreden tot veranderinge van den kerckenraedt, en zijn
van ouderlingen afgegaen Jan Jochems Smit en Arent Bonckinck en daer toe met de meeste
stemmen verkoren Daniel Sluiters [en] Arent te Boerme continueert. Van diaken afgegaen
Lambert Bonckinck [en] Willem Smeinck, in wiens plaetsen verkoren zijn Evert ter
Weeme en Jan Neckberinck. Welcke nae drie sondaeghse voorstellingen in haere diensten
op nieuwjaer 1692 bevestight.
Op den 29 december heeft met groot genoegen Warner Avinck in plaets van Lambert
Bonckinck zijn rekeninge gedaen, is daer voor hertelijck bedanckt.
Alsoo Arent te Boerme in plaets van Arent Bonckinck tot ouderlingh verkoren was, heeft de
E. kerckenraedt getgevonden hem voor de tijt van twee aghtereenvolgende jaeren te
continueeren.

[scan 100]
Anno 1692
[lege bladzijde]

[scan 101]
Anno 1692
Anno 1692 den 5 december is men getreden tot veranderinge van de kerckenraedt nae dat de
naem Godts aengeroepen was, en zijn van den dienst van ouderlinghschaps afgegaen Jan
Olthof [en] Arent te Boerme continueert, in welcker plaetsen aengenomen zijn Coenraedt
Westenbergh [en] Harmen Harperinck. Van den diensts des diakenschaps zij afgegaen
Hendrick Muller [en] Albert Kampman, in wiens plaetsen met de meeste stemmen
vercoren zijn Gooschalck ten Cate en [Hendrick] Luggenhorst. Welcke in haere dienst nae
dat se drie voorstellingen hadden gehadt op nieuwjaer 1693 zijn bevestight.
Den 29 december is de armen rekeninge geschiet van Hendrick Muller, waer in dat van de E.
kerckenraet groot genoegen is geschept en hem hertelijck bedanckt.
[scan 102]
Anno 1693
[lege bladzijde]
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[scan 103]
Anno 1693
Nae dat men des Heeren naem hadt aengeroepen is men getreden tot de veranderingh des
kerckenraedts en zijn van de dienst der ouderlinghschap afgegaen Daniel Sluiter en Arent te
Boerme en in welckers plaetsen wederom beroepen zijn Christoffel ten Caete en Hendrick
Bispinck; en van den dienst der diakenschap zijn uit gegaen Evert ter Weeme en Jan
Neckberinck, in wiens plaetsen weder ingeroepen zijn Roelof ten Hoope en Berent
Goorhuis, welcke nae drie sondaeghse proclamatien el in haer dienst op nieuwhaer 1694 zijn
bevestight.
Op den 29 december 93 heeft Evert ter Weeme, boeckhouder, zijn rekeninge gedaen en is
voor zijn goede sorge hertelijck bedanckt.
[scan 104]
Anno 1694
[lege bladzijde]
[scan 105]
Anno 1694
Ao. 94 den 6 10ber.
Nae aenroepinge van de naem des Heeren is men getreden tot de veranderingh des
kerckenraedts en zijn deese naevolgende ouderlingen afgegaen Coenraedt Westenbergh en
Harmen Harperinck, in wiens plaetsen geroepen zijn Warner Avinck en Hendrick
Kleinhoont, van diakonen zijn afgegaen Godtschalck ten Caete en Hendrik Luggenhorst,
welcke na drie voorstellingen in haer beroepingen zijn ingesegent op nieuwjaer 1695.
De armen rekeninge is op den 29 [december] 1694 van de tijdelijcke boeckhouder
Godtschalck ten Caete geschiet en seer goet bevonden en voorts voor zijn goede en neerstige
sorge bedanckt.
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[scan 106]
Anno 1695
Extract ex actis classis de anno 1670 12 april etc., overgenomen ex actis synod. Zuithollandiae.
Anno 1665 art. 32 ad art. 39 sprekende van een concept der middelen streckende tot redres en
wederoprigtinge der kerckelijcke discipline, soo hebben de deputati synodi sodanigh concept
als bij haer E. en W. ingestelt, den christ. synode voorgelesen luidende van woort tot woort
als volght:
Art. 1 Dat int aenstellen van kerckenraeden sorghvuldigh gelet worde, dat gene als welcke
gesont van ge[bot] en van een exemplare godtsaligheijt blijcken te sijn, mitsgaders die
van welcke den ijver en voorst[and] voor de kerckelijcke discipline te verwaghten
staet tot den dienst der ouderlinghschap en diakenschap verkoren worden, dat oock bij
sodane keure gelete worde, soo veel immers doenlijck is, dat de weder te verhiefene
het zij ouderlingen of diakenen van de waere gereformeerde religie en van een
onbesprooken leven zijn.
Art. 2 Dat neffens de leeraer oock alle andere leden der kerckenraedt geduerigh aght sullen
houden op haer selfs en malkanderen, om aen de gansche kudde voorbeelden te zijn,
niet alleen in den woorde, maer oock in liefde en christelijcken wandel.
Art. 3 Dat alle leraeren in haer gemeenten niet alleen jaerlijcks bij de verhandelinge van de
31 sondagh des Heijdelbergschen catechismi van de kerckelijcke tught prediken, maer
bijsonder op de hoogste nootsaeckelijcke van de selve aendringen sullen, soo
dickwiels als de bedieninge van des Heeren H. Avontmael voor de eerste reijse sal
aengekondight worden, op dat door het veelvoudige en ernstigh inscherpen van dit
point in de gemoederen des volcks beijde een levendige apprehensie van, en een
gevoelige vreese voor de selve verweckt worde.
Art. 4 Dat die gene die de maght der sleutelen toevertrouwt is, de selve bij alle voorkomende
ongelegentheden sonder eenige traegheijt of naelatig versuim sullen gebruicken, wel
met christelijcke omsightigheijt in het waernemen van de onder ons gearresteerde
kerckenordre, edogh oock sonder eenige onchristelijcke insighten van gunst of ongunst
omtrent enigerleij staten of personen ingevolgh van den 45 art.syn. de anno 1662.
Art. 5 Dat om sulcks veiliger te verrighten alle en een ijder lit der kerckenraedt heilighlijck
beloven en sigh verbinden sal niet vant geen voorkomt of geresolveert wordt
directelijck of indirectelijck te elimineren of te openbaren op poene van censure.
Art. 6 Dat in val eenige leden der kerckenraedt over de geoefende discipline sonder eenige
zijn verdre schult, tzij in naem, eer of elders quame te lijden, de gehele vergaderinge
dat haer aentrecken en voor den selven inttreden en daer het behoort of dienen kan,
voor des selfs naem of eer waken en ijveren sal.
Art. 7 Dat bij het opnemen der leden tot ledematen der gemeente en haere admissie to des H.
Avontmaell, nae gedaene ondersoeck des geloofs den selven gegeven worde een
grondige informatie en narightinge van de natuer, profijtelijckheijt en hooge noot der
kerckelijcke tught, met een onderwijs van het einde en ooghmerck, waer toe de selve
diende en gebruict werde in de gemeente.
Art. 8 Dat niemant uit de een of andere kercke, t zij uit de Nederlandsche tot de Walsche of
Engelse, of vice versa uit de Walsche of Engelsche tot de Nederlantsche overgaende
als met behoorlijcke attestatie aengenomen worde.
20 juli 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 42 Transcriptie: © Rob Stokkers

Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

[scan 107]
Art. 9 En op dat de door dese middelen herstelde en opgerighte discipline in de kercken niet
weder kome te vervallen, sullen de visitatores daer ernstigh nae vraegen, haer bij alle
kercken informeren, over dit soo nodigen en wettigen werck, des selfs bevorderinge
aen de pastores loci en kerckenraedt met ijver recommanderen, en in de classicale
vergaderinge van het ondervonden getrouwlijck rapport te doen, waer toe specialijck
bij versuim van den classen sullen gehouden worden.
Anno 1666 art. 22 ad art. 32 handelende van de herstellinge van de heijlsamen kerckentught is
eenstemmelijck vast gestelt, dat men in alle de respective classen onder deser synode
resorterende volkomentlijck vervolgen en in train brengen sal alle de voordelige middelen in
gemelde articulen opgestelt, en is verder raetsaem geoordeelt onder anderen, dat gemelte
articulen in de acten van elken classis en kerckenraedt overgeschreven en ten minsten
eenmael des jaers, bijsonder bij gelegentheijt van vernaderinge des kreckenraedt, in de selve
vergaderinge opgelesen sullen worden.
Ao. 1695 den 10 10ber na gedaene gebedt is men, na alvorens voor gelesen zijnde de
middelen tot redres van de kerckelijcke discipline, getreden tot beroepinge van nieuwe
ouderlingen en diakonen en zijn met meerderheijt van stemmen tot ouderlingen verkoren
Hendrick Meijer en Jan Hungerinck en tot diaconen Herman Ottho vander Wijck en
Hendrick te Buerman en zijn op volgende nieuwjaers dagh in haer bedieninge bevestight.
[scan 108]
[lege bladzijde]
[scan 109]
1696
Ao. 1696 den 12 10ber na gedaene gebedt en voorlesen van de middelen tot redres der
kerckel. discipline die altijt sal vast gestelt blijven bij dese gelegentheijt voor te lesen, zijn tot
ouderlingen verkoren Jan te Lintelo en Derk Assink, tot diakonen Derck Bleken en Jan
Assink, zijn na gewoonte op nieuwjaers dagh bevestight.
[scan 110]
[lege bladzijde]
[scan 111]
1697
Ao. 1697 na gedane gebedt zijn tot ouderlingen verkoren de navolgende Berent Bonkinck en
Jurrijen ter Weeme en tot diaconen J.W. ter Haghreise en Hendrick Peters Hollerinck,
dese zijn op nieuwjaersdagh bevestight.
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[scan 112]
[lege bladzijde]
[scan 113]
Ao. 1698 d. 10 10ber na gedaene gebedt zijn tot ouderlingen verkoren Garrit Poppink en
Derck Ruwhof, tot diakonen Jan Maalderinck en Derck Croonen, en zijn op gewone tijt
bevestight.
[scans 114 en 115]
[lege bladzijden]
[scan 116]
13 ap. 99
Na gedane gebedt en alle present.
Art. 1 heeft pastor loci aen de vergaderinge bekent gemaeckt de redenen van dese
samenkomst.
Art. 2 heeft p.l. dese vergaderinge kortelijck opengelegt t versoeck van Geesken Campmans
tegens Jan Rutgerinck om van hem beswangert zijnde oock ter eeren gebraght magh worden.
Ad art. 3 is van de E. vergaderingh verstaen dat parthien elck int bijsonder souden voorstellen,
waer op Geesken Kampmans eerst is binnen geroepen, aen haer van pastor loci afgevraeght
wat haer verzoeck aen dese vergaderingh was, daerop voorgestelt heeft dit haer versoeck te
zijn: 1) dat Jan Rutgerinck haer ter eeren magh brengen door een houwelijck om dat van hem
beswangert was volgens belofte aen haer van hem geschiet; voor het 2) belijt voorn. Geesken
dat van hem beswangert is op de tijt van Haxberghse kermis 98, en nogh te vooren nogh daer
nae van hem of niemant anders vleeslijck bekent is.
Art. 4 is ingestaen Jan Rutgerinck die van pastor loci aengetoont wierde de reden van citatie,
wegens de beschuldiginge van Geesken Kampmans op het eerste tot antwoort geeft haer niet
te willen trouwen en haer daer van geen belofte gedaen heeft te willen trouwen of ter eren te
brengen, op het 2 antwoort wel met haer in dat geselschap van boxebier op Haxbergse kermis
aen Fruwinck op Kisvelt geweest te hebben, haer ten meesten dele des avonts nae huis
gebraght heeft, met haer in andere geselschappen verkeert heeft, maer dat hij haer nogh op die
tijt, nogh te voren, nogh daer nae vleeslijck heeft bekent.
Art. 5 zijn beijde parthijen binnen gestaen neffens twe wedersijtse goede mannen of vrienden
om de strijdige saeck soo mogelijck was uit te vinden, maer wat moeijte en ernstige
vermaninge van de gehele vergaderingh aengewent wiert was vrughteloos, waerop parthien
gelast zijn des sondaeghs aenstaende nae de tweede predicatie haer in de kerck te vervoegen
om sigh inmiddels nauw te ondertasten hoe sij beijden t saemen stonden, wenste en badt
pastor loci Godt almaghtigh dat hij een van beijde die schult hadt in dese saecke of
onwaerheijt te seggen of de waerheijt tegen te gaen, haar hert wilde veranderen tot ontlastingh
van haer gemoet, tot mijdinge van verdere sonden alleen waerheijt te spreken.
Op sondag zijn parthien binnen gestaen, maer blijven elck bij haer voorige persisteren, zijn
derhalven van dese vergaderingh geremitteert ter plaetse daer sulcks hoort.
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[scan 117]
1699
Ao. 1699 den 9 10ber zijn tot nieuwe ouderlingen gekoren Jan te Middelhuis en Harmen
Groothornte, tot diaconen Jan Hungerink en Berent ten Damme, welcke op
nieuwjaersdagh in haer respective bedieningen zijn ingezegent.
Ao. 1700 den 9 10ber na gedane gebedt zijn tot ouderlingen verkoren Coenraedt
Westenbergh en Swier Wenssink, tot diaconen J.D. Schapers en Berent Wanink.
[scan 118]
Ao. 1701 d. 11 10ber na gedane gebedt zijn met meerderheit van stemmen verkoren tot
ouderlingen Lambert Bonckink en Geert Mengerinck, tot diaconen Hendrick Beijen en
Hendrick Wolberinck.
Ao. 1702 den 10 10ber is men getreden na gedane gebedt tot het veranderen van de
kerckenraedt en gekoren tot ouderlingen Godtschalck ten Caete en Jan Boevink en tot
diaconen Willem Leusinck en Jan Vaeck.
Ao. 1703 den 9 10ber na gedane gebedt zijn tot ouderlingen gekoren Daniel Sluiter en Jan
Schreurs, tot diaconen Jan Koeslagh en Teunis Fruwinck.
Ao. 1704 de 11 10b. na dat het gebedt gedaen was zijn tot ouderlingen gekoren Christoffel
ten Caete en Hendrick Olthaer, tot diaconen Derck Bleken en Jan Avinck.
Ao. 1705 d. 10 10ber na gedane gebedt is men getreden tot het verkiesen van ouderlingen en
diaconen, zijn tot ouderlingen gekoren Otto Nibbelink en Harmen Harperink, tot diaconen
Hendrick Muller en Jan Loesink.
[scan 119]
Ao. 1706 den 8 10ber is men getreden tot een nieuwe keur van ouderlingen en diaconen, zijn
gekoren tot ouderlingen Jan te Lintelo en Geert Meijers en tot diaconen Abraham ten
Rosch en Harmen Olthof.
Ao. 1707 d. 10 10b. zijn tot nieuwe ouderlingen gekoren Jan Ruwhof en en Berent
Waninck, tot diaconen Jan Derck Schapers en Hendrick ter Beeke.
Ao. 1708 den 9 10b. na dat het gebedt gedaen was zijn tot ouderlingen verkoren Godtschalk
ten Caete en Jan Hennink, tot diaconen Wanner Assink en Harmen Klein Hoonte.
Ao. 1709 d. 11 10b. na dat dese vergaderinge met den gebede was ingezegen zijn tot
ouderlingen gekoren Roelof ten Hopen en Welmer Elsman, tot diaconen Willem Leusink
en Jan Nijhuis.
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Ao. 1710 d. 9 10b. na dat het gebedt gedaen was is men getreden tot het verkiesen van een
nieuwe kerckenraedt en zijn tot ouderlingen verkoren Willem Weddelink en Jan
Neghberink, tot diaconen Jan ten Thije en Jan ten Rhae op t Giffel.
[scan 120]
Acta consistorij den 31 meij.
De vergaderinge gehoort hebbende dat Welmer Vaeck en Trientjen Beckink door sekere
attestatie lieten sien, dat tot Spankeren na drie proclamatien voor die gemeente gehad te
hebben vervolgelijck ingezegent waren in den houwelijcken staet van do. van Uchelen, heeft
geoordeelt dat de custos van voorn. sodanige attestatie sou afeischen, om de sekerheit van t
bevestigen in de houwelijcken staet te weten. Daerop hebben voorn. de attestatie overgelevert,
waer uit bleeck dat do. Van Uchelen Welmer Vaeck en Trientjen Beckinks op den 25 meij
1711 na 3 sondaeghse houwlijcks uitroepingen in de kerck van Spankeren getrouwt heeft,
twelck dese verg. met de uiterste vervreemding voorkomen sen alhier woonaghtigh voor altijt
geweest te zijn, sonder onse kennis te trouwen geheel tegens veel ordinantien strijdigh. En
dewijl pastor loci na Zutphen stont te reisen, heeft de verg. van zijn E. versoght om met de
hrr. broederen van Zutphen te spreken, hoe en op wat wijse men dese saeck had te behanden.
Acta consist. den 7 junij.
Do. A. de Leeuw van Coolwijck heeft een wijtlopigh verhael gedaen van het gepasseerde
met de hrr. broederen van Zutphen als mede met do. Van Uchelen. Hierop heeft de verg.
Trientjen Beckink geciteert en Welmer Vaeck versoght tegens den 14 junij voor de
kerckenr. te koomen.
Acta consist. den 4 junij.
Is binnen gestaen Trientjen Beckink en Welmer Vaeck en afgevraeght op wat wijsse en
maniere dat se van do. Van Uchelen en ingeschreven en getrout waren, dat se daer van een
weinigh openinge aen dese verg. geven souden. Daer op heeft Trientjen geantwoort, dat se ten
huise van do. Van Uchelen gegaen was, versoekende ingeschreven te worden, haer van do.
Van Uchelen alleen gevraeght was, waer se vandaen was, geantwoort had uit de heerlijckheit
Borculo,
[scan 121]
en ofse vrijster dan weduwe was, geseit heeft weduw te zijn, daer op sonder dat voorn.
Welmer tegenwoordigh was haer had ingeschreven ende houwlijcks proclamatien had laten
gaen, datse op Pinxtermaendagh met Welmer te Spankeren was gekomen en voor de
gemeente aldaer was bevestight in den houwelijcken staet als blijckt uit sekere attestatie.
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Hier op heeft de verg. na rijpe overweginge wegens haere ongehoorsaemheit in sigh dese
verg. te ontrekken, aen wien het alleen stont de voorn. als hier beide woonahtigh inden
houwelijcken staet on te nemen en vervolghlijck in te zegenen. Als oock wegens haer
overspeligh leven met voorn. Welmer, dewijl de doot van haer wettige man Jannes Backer,
die haer moet willigh had verlaten, niet consteerde en genoeghsaem bleeck, geoordeelt dat
Trientjen van de tafel des Hr. gesuspendeert moet zijn, gelijck haer sulcks is bekent gemaeckt,
wijders dat men haer trouw niet kan voor dughtigh rekenen, en dat se tot weghneminge van
haer ongoddelijk leven, se sigh aen den Weled. hoove van Gelderland moet aendienen om
toelatinge te verkrijgen met Welmer, en daerop alhier alles wat tot een wettige inschrijvinge
en bevestinge behoort.
Acta consist. den 23 julij.
Nae aenroepinge van des Heeren naem heeft pastor loci de verg. bekent gemaeckt, dat de
heeren inspectoren de visitatie deser kerck souden doen, en dat do. Van Uchelen, pred. van
Spankeren en Elkom, versoght hadde kerckenraedt te leggen om dese verg. ijts voor te
dragen, daer op zijn a do. preside en een ouderlingh de hrr. inspectoren binnen versoght. Na
dat se de visitatie deser kerck hadden verright, zijn die heeren van dese verg. versoght daer te
blijven om dese verg. te assisteren in opsight van dat geen dat do. van Uchelen sou hebben
voor te dragen. Daerop is do. van Uchelen binnen gestaen, doende een geheel relaes van t
gepasseerde tot Spanckeren in opsight van het trouwen van zijn Eerwaerde van twee personen
deser gemeente namentlijck Welmer Vaeck en Trientjen Beckinck, alle over een komende
met dat gene dat door voorn. Welmer en Trientjen in dese verg. op den 14 junij hadden
geseijt. Versoekende zijn Eerw. dat dese verg. dit voltrocken houwelijck moghten voor goet
keuren en daer bij berusten, bekennende daer wel bij dat wel een weinigh voorsightiger had
mogen zijn. Daerop heeft de verg. geantwoort sulcks niet te konnen doen, als strijdigh
[scan 122]
en aenlopende tegens veele ordinantien, maer oordeelde dat zijn Eerw. om aan dese verg.
enigh genogen te geven most bekennen 1) dat dit houlijck van zijn E. voltrocken niet dugtigh
en behoorlijk was; 2) dat inval dese verg. hier over enige kosten moghten overkomen en te
dragen hadden daar voor te caveren en te restitueren; 3) dat zijn E. voorn. Welmer en
Trientjen sou hebben te bewerken datse aen den hoogen hove van Gelderlant permissie sou
hebben te versoecken, om daerop hier ter plaetse ingetekent, geproclameert en ingezegent te
worden. Op welck 1) zijn E. bekent heeft het voltrocken houwelijck onbehoorlijck en niet
dughtigh te zijn; 2) en 3) heeft zijn E. mondelijck belooft en aengenomen. De verg. heeft de
saeck pro ut jacet aen de hrr. inspectoren overgegeven, twelck haer Eerw. oock belift heeft
over te nemen, en hebben do. van Uchelen wel ernstigh geseit, dese zijn beloften na te komen
of souden genootsaeckt zijn dese saeck als een gravamen op de ordinare classicale
vergaderingh te brengen, hierop hebben de hrr. inspectoren met zegenwensch afscheit
genomen en is dese verg. met dancksegginge gescheiden.
Ao. 1711 d. 9 10b. na gedane gebedt is men getreden tot een nieuwe keur van ouderlingen en
diaconen en met meerderheit van stemmen tot ouderlingen gekoren Jan Maelderink en
Theunis ter Borgh, tot diac. Jan Olthaer en Jan Kiffen.
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[scan 123]
Ao. 1712 na dat het gebedt gedaen was zijn tot nieuwe ouderlingen gekoren Derck Bleken en
Hendrick te Luggenhorst, tot diaconen Hendrick Eggink en Harmen Heineman.
Ao. 1713 d. 7 10b. na dat des Heren naem was aengeroepen is men getreden tot een nieuwe
keur van ouderlingen en diaconen, zijn tot ouderlingen gekoren Christoffel ten Caete en Jan
Hungerinck, tot diaconen Jan Bonckinck en Wolter ten Damme.
Ao. 1714 d. 10 10b. is men na dat de naem des Heren was aengeroepen getreden tot het
verkiesen van nieuwe ouderlingen en diaconen, en zijn met meerderheit van stemmen tot
ouderlingen gekoren J.D. Schapers en Hendrick te Buerman, tot diaconen Sweer Ruwhof
en Jacob Laerink.
[scan 124]
Ao. 1715 d. 10 10 nae gedaene gebedt zijn van de kerckenraedt verkoren tot ouderlingen Jan
Koeslagh en Theunis Fruwink, tot diaconen Wanner Assink en Hendrick Peters.
Ao. 1716 d. 10 10ber na gedane gebedt zijn met meerderheit van stemmen verkoren tot
ouderlingen Derck Eggink en Harmen Olthof, tot diaconen Harmen Olthof en Wijghert
Eggink.
[scan 125]
Ao. 1717 d. 11 10br is de kerckenraedt verandert en tot ouderlingen verkoren Hendrick
Beijen en Harmen Olthof, tot diaconen Hendrick Bonckinck en Jan ter Weeme.
Ao. 1718 d. 7 10b. is men na alvoren des H. naem was aengeroepen getreden tot een nieuwe
keur van ouderlingen en diaconen, en zijn tot ouderlingen gekoren Derck Cronen en Jan
Rutgerink, tot diaconen J. Willem Weddelink en Jan ter Weeme.
[scan 126]
[lege bladzijde]
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[scan 127]
Handelinge des kerckenraets.
Op sondagh den 17 7ber 1719 is de kerckenraedt besigh geweest in saecken van Harmken
ten Barenbroeck en Hendrick te Rhae.
Is ingestaen Harmken ten Barenbroeck en haer afgevraeght wat aen dese vergaderingh had
voortedragen, geantwoort:
1. Dat Hendrick t Rhae haer vleeslijck hadt bekent en beswangert, en van hem een doghter
gebaert.
2. Versoeckt dat voorn. haer magh ter eren brengen en trouwen.
3. Of dat Hendrick bekenne vader van het kint te zijn.
Waerop binnen geroepen is nadat Harmken uitgestaen was Hendrick t Rhae, is hem van pastor
loci voorgestelt wat de reden is van hem voor dese vergaderingh te citeren, en daerop de
beschuldigingen en versoecken van Harmken hem voorgedragen antwoorde:
Op het 1) ick weet dat niet, waer op pastor loci hem ernstigh aensprack, dat hij niet most
denken met jongens of kinderen te doen te hebben, maer met een wettigh geroepen
kerckenraedt, dat als in de tegenwoordigheit des alwetendende Godt en volgens zijn eigen
conscientie hadden te seggen wat van de waerheit was, heeft daer op wederom op het 1) geseit
voorn. Harmken niet vleeslijck bekent te hebben, niet beswangert en niet van hem gekraemt.
Op het 2) ick wil haer niet ter eren brengen nogh trouwen. Op het 3) ick ben geen vader van t
kint, dit volght uit het eerste.
Waer op zijn beide binnengestaen is haer van de verg. voor ogen gestelt aen wat swaere
sonden een van beiden sigh schuldigh maeckte, dat se sigh nogh hadden te bedenken, haer
gemoet niet te beswaeren, haer Godt niet te vertoornen, hadden se te doen voor tegen
woordigh met dese verg., die maer na t uterlijcke oordelen kan, sij moesten denken dat sij met
een Godt te doen hadden die herten en nieren doorgronden kan. Maer wat vlijt dese verg.
heeft aengewent, soo zijn beide parthijen even volstandigh elk in de zijnen gebleven, waerop
de verg. haer heeft geremitteert ter plaetse daer t behoort.
[scan 128]
Ao. 1719 den 8 10ber na gedane gebedt zijn tot den dienst van ouderlingschap verkoren
Derck Cronen bij continuatie in plaets van Hendrick Bleken en Jan ten Brinkhof, tot
diaconen Jan te Hoonte en Gosen Florijn.
Ao. 1720 de 10 10b. zijn na gedane gebedt tot ouderlingen gekoren Jan Avinck en […], tot
diaconen Jan Olthaer en Harmen Scholten.
Ao. 1721 d. 10 10b. is men getreden tot een nieuwe keur en zijn verkoren tot ouderlingen
Hendrick Eggink en Berent Geerdinck, tot diaconen Coenraedt ten Hopen en Jan Groot
Hornte.
Ao. 1722 d. 9 10b. is de kerckenraedt verandert en tot ouderlingen gekoren Wanner Assink
en Hendrick Wolberink, tot diaconen Hendrick Ruwhof en Benedictus Nijssink.
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[scan 129]
Ao. 1723 d. 11 10ber zijn na aenroepinge van des Heeren naem verkoren tot ouderlingen […]
Ao. 1724 d. 10 10ber is de kerckenraedt weder verandert en met meerderheit van stemmen tot
ouderlingen gekoren […]
Ao. 1725 d. 9 10ber na dat des Heeren name was aengeroepen heeft men tot nieuwe
ouderlingen verkoren […]
[scan 130]
Ao. 1726 d. 9 10ber is na dat des Heeren naem was aengeroepen de kerckenraedt getreden tot
een nieuwe keur van ouderlingen en diaconen en zijn tot ouderlingen verkoren Jan Olthaer
en Welmer Elsman, tot diaconen Gerrit ten Kaete en Berent te Luggenhorst.
Ao. 1727 d. 10 10ber zijn van dese vergaderinge na gedaene gebedt tot ouderlingen verkoren
Jan Willem Weddelingh en Jan Bispinck, tot diaconen Jan ten Hopen en Engelbert
Hungerinck.
[scan 131]
Heeft pastor loci aen de kerckenraedt voorgeslagen of niet raetsaem was, dewijl Jan Derck
Schaper, schoolmeester alhier, die wegens ouderdom en lighaems swackheden niet in staet
was den schooldienst na behoren waer te nemen, een adjunct schoolmeester met
toestemmingh van zijn hoogh graefl. excell. Van Flodorph te beroepen, heeft dese verg. dat
ten hooghste dienstigh geoordeelt.
Hier op is met toestemminge van zijn hoogh graefl. excell. de dagh bepaelt om de heeren
inspectoren te beschrijven tegens den 11 november 1728, tot het maken van een nominatie
van drie, om die aen zijn hoogh graefl. excell. over te handigen en daer uit een te eligeren.
Ao. 1728 den 11 november na gedane gebedt en alle de leden van de kerckenraedt present.
Pastor loci heeft de verg. bekent gemaeckt dat zijn hoogh graefl. excell. bewilligt had tot het
maken van een nominatie van drie, om daer uit een te eligeren tot een adjunct schoolmeester
tot assistentie van J.D. Schapers, noghtans blijvende behouden zijn tractement, en de nieuwe
te verkiesene buiten enigh beswaer van het weledele quartier, en dat de heren inspectoren
verschreven waeren en alrede tegenwoordigh, welke heeren inspectoren te weten Bernardt
Abbinck en Johannes Spankeren, resp. predikanten tot Groenlo en Gelselaer, van pastor
loci en een ouderlingh in dese verg. zijn ingehaelt.
Hier op is men getreden tot het maken van een nominatie, en zijn daer toe opgebraght met
eenparigheit van stemmen Jan Schapers tot Nede, Willem Scholten, schoolm. tot
Hoxbergen, en N. Vedderinck, schoolm. tot Eijbergen, welke nominatie opgemaekt zijnde
om se aen zijn hoogh graefl. excell. overtegeven luit als volght:
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Aen uw hoogh graefl. exell. Van Flodorff en Wartensleben, heere van Borculo, etc., etc.,
etc., onsen genadigen heer, wort van de onderschreven leden des kerckenraedts alhier op het
alderondanighste en meeste respect vertoont al sodane nominatie bij haer E. ten overstaen van
de tijdelijcke heren inspectoren B. Abbinck en J.Spankeren, resp. predikanten so van Groenlo
als Gelselaer, opgemaeckt tot bekominge van een tweede of adjunct schoolmeester, tot
assistentie van de
[scan 132]
nogh tegenwoordige onvermogen door hooge jaeren, om door uw hoogh graefl. exell. daer uit
een te eligeren.
De personen die door meerderheit van stemmen tot de nominatie zijn gebraght zijn dese
volgende drie: Jan Schapers tot Nede, Willem Scholten, schoolm. tot Hoxbergen, en N.
Vedderink, schoolm. tot Eijbergen, versoecken uw hoogh graefl. exell. op het
aldervriendelijkste ons gunstighlijck donae eene on toe te brengen, die tot de meeste
stightinge in Godts huis in voorlesen en voorsingen, en in schole tot onderwijs van de jeught
in lesen en schrijven, en bijsonder in de leere der waerheit die na de godsaligheit is wesen
magh.
Actum in onse kerckelijcke vergaderinge tot Nede gehouden den 11 november 1728.
Bernhardt Abbink, v.d.m. te Groenlo en classis Zutphens h.t. inspector
Joh. Spanker, v.d.m. in Gelselaer et cl.h.t. inspector
A. de Leeuw van Coolwijck, pastor loci
Jan Olthaer, ouderlinck
J.W. Weddelinck, ouderlinck
Welmer Elsman, ouderlinck
Jan Bispinck, ouderlinck
Garrit ten Caete als diaken
Jan ten Hopen als diaken
Berent te Luggenhorst als diaken
Egbert Hungerink als diaken
Om dese nominatie over te brengen aen zijn hoogh graeflijcke exell. wierden daer toe
genomineert pastor loci en de ouderlinck J.W. Weddelinck. Hier op heben de heren
inspectoren na veel zegenwensingen over dese verg., en met weder zegenwensingen en
danckseggingen voor genomene moeitens van pastor loci, afscheit genomen.
Dese verg. is met dancksegginge tot Godt almaghtigh gescheiden.
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[scan 133]
Op d. 24 november.
Het heeft zijn hoogh graefl. exell. op de overgeleverde nominatie door pastor loci en den
ouderlinck J.W. Weddelinck belieft te eligeren de persoon van Jan Schapers, met op de
kant van de nominatie te tekenen:
Wordt door desen Jan Schapers tot Nede genomineert,
Borculo den 24 november 1728,
Carel graef van Flodorff
En is voornoemde geëligeerde Jan Schapers ondersoght in lesen, schrijven, singen, rekenen
door de hr. inspector J. Spanker, predikant tot Gelseler, in tegenwoordigheijt van de
kerckraedt, hebben in alles genoegen genomen, is voorn. J. Schapers van de hr. inspector
Spanker ernstigh vermaent van in zijn dienst getrouw en neerstigh te moeten zijn, dat van zijn
E. belooft en aengenomen wiert.
Ao. 1728 den 9 10ber na gedane gebedt is met getreden tot het veranderen van de
kerckenraedt en zijn met meerderheijt van stemmen tot ouderlingen verkoren Harmen Olthof
en Wijggert Egginck en tot diaconen Hendrick Jan ten Cate en Wanner Neghberink.
Ao. 1729 den 11 november na gedane gebedt is de kerckenraedt verandert en zijn tot
ouderlingen verkoren Swier Rouwhof en Hermen Bensinck en tot diaconen Derck ten
Hopen en Jan Vruwink, hier op met dancksegginge gescheiden.
Anno 1730 t gebedt gedaen zijnde zijn tot nieuwe leden des kerckenraedts gekoren Tileman
ten Caete en Harmen Scholten tot ouderlingen en tot diaconen Jan ten Hopen en Engelbert
Ruwhof.
Anno 1731 na gedane gebedt is men getreden tot het verkiesen tot ouderlingen Hendrick
Ruwhof en Jan Wanink, tot diaconen Wessel Koeslagh en Arent Olthaer, gescheiden met
dancksegginge tot Godt.
[scan 134]
Ao. 1729 den 10 10ber is de kerckenraet alhier verandert en zijn tot ouderlingen gekoren
Sweer Ruwhof en Hermen Bensinck, en tot diaconen Derck ten Hopen en Jan Fruwink.
Anno 1732 den 10 10ber zijn na voorgaende gebedt tot ouderlingen gekoren Derck Bonckink
en Jan ter Weeme, en tot diaconen Garrit te Relliker en Jan Harperink, hierop is de verg.
met dancksegginge gescheiden.
Anno 1733 t gebedt gedaen zijnde zijn tot ouderlingen gekoren Coenreadt ten Hopen en
Berent Tuetelinck en tot diaconen Jan te Relliker en Willem Meijer.
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Ao. 1734 na gedane gebedt is de kerckenraedt verandert en zijn tot ouderlingen gekoren
Harmannus Weddelinck en Gosen Florijn, tot diaconen Jan Schapers [en] Jan ten Kolke,
men is met dancksegginge gescheiden.
Anno 1735 d. 10 10ber na voor afgaende gebedt zijn tot ouderlingen verkoren Garrit ten
Caete en Hendrick en Hendrick Vaeck en tot diaconen Garrit Meijer en Arent Hungerink,
gescheiden met dancksegginge.
Anno 1736 t gebedt voorgegaen zijnde heeft men beroepen tot ouderlingen Christoffel ten
Caete en Hendrick Hesselink, tot diaconen Hendrick Smith en Jan Hendrick te Boerman,
hier op is dese verg. met dancksegge gescheiden.
Anno 1737 den 11 10b. na gedane gebed is men getreden tot de veranderinge van de
kerckenraedt en zijn tot ouderlingen gekoren Jan ten Hopen en Waender Neghberink, tot
diaconen Teunis ten Hoopen en Garrit te Rhae, hier op is de vergaderink met
danckzegginge gescheiden.
[scan 135]
Ao. 1738 d. 10 10ber is de kerckraedt verandert, ouderlingen afgegaen Jan ten Hopen en
Wander Neghberink, tot diaconen verkoren Teunis ten Hopen en Garrit int Rhae.
Ao. 1739 de 12 10ber in plaetse van de afgaende ouderlingen Christoffel ten Caete en
Hendrick Hesselinck tot diaconen Hendrick Smit en
Ao. 1738 d. 10 december zijn tot ouderlingen gekoren Tileman ten Caete en Gosen Elsman,
tot diaconen Garrit Elferinck en Arent Heineman.
Anno 1739 d. 12 10ber zijn tot ouderlingen gekoren Jan Willem Weddelinck en Willem
Meijer, tot diaconen Garrit Olthof en Garrit ten Damme.
[scan 136]
Alzoo den eerwaerden en hoogh geleerden dominus Abraham de Leeuw van Coolwijk,
onsen getrouwen herder en leeraer, aen deze vergaderinge heeft voorgedragen hoe dat zijn
eerwaerde wegens zijn hooge jaeren en daer bij nogh toevallende lighaams swakheeden sigh
buiten staat bevind en onmagtigh om in sijnen dienst langer te kunnen volharden, en
derhalven – hoewel ongaerne – genootsaackt is aan de eerwaerde classis van Zutphen te
versoeken om emeritus gemaakt te worden, begeerende ten dien einde onze getuigenisse om
deselve aen de eerwaerde classis te kunnen vertonen. Het welke dan bij ons overwogen
zijnde, en alhoewel onze hertgrondige wensch en begeerte wel waer, dat het Godt almaghtigh
hadde mogen behagen sijn eerwaerde met sodanige kragten te ondersteunen, waer door
deselve hadt mogen in in staat zijn om sijn dienst, dewelke zijn eerwaerde met soo veel
getrouwheijt en neerstigheijt ja met grooten loff en roem den tijd van bijna eenenvijftigh
jaaren in deze gemeinte heeft waargenomen, nogh langer hadt konnen conti-
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[scan 137]
nueeren, noghtans in consideratie van desselfs hoogen ouderdom en andere toevallende
lighaams swakheeden, dewelke aen ons bekent sijn en waer van wij overtuijgt staen, hebben
wij onse getuigenisse aen sijn eerwaerde niet kunnen nogh willen verweijgeren. Derhalven is
ons ernstigh versoek en begeerte aen de eerwaerde classis van Zutphen, om aen sijn
eerwaerde sodanigh versoek gunstiglijk toe te staen, waer toe ons verlatende, en wenssen aen
sijn eerwaerde in allen desen den dierbaren zegen des Heeren.
Aldus gedaen in onse kerkelijke vergaderinge, gehouden tot Neede den 18 april 1740.
Tieleman ten Caete, ouderling
Jan Willem Weddelink, ouderling
Goossen Elsmans, ouderling
Willem Meijer, ouderling
Gerrit Elferink, diacon
Arent Heineman, diacon
Gerrit Olthof, diaken
Gerrit ten Damme, diaken
[scan 138]
[lege bladzijde]
[scan 139]
Den 20 februarij 1741 is op vertoonde collatie van den heer der heerlikheit Borculo door den
E. kerkenraed ten overstaen der heeren inspectoren van het E. classis van Zutphen tot ordinair
herder en leeraer deser gemeente beroepen ds. Lambertus Hermanus Spancker, predikant
te s Gravenpolder in t eijland van Zuijdbeveland, die dese beroepinge aengenomen hebbende
den 14 maij 1741 door sijn E. vader Johannes Spancker, pred. te Gelzelaer, in den H.
dienst bevestigt is.
Consistorije gehouden den 15 december 1741.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Henderik Joan ten Cate en
Jan Fruink en tot diakonen Henderik Olthair en Henderik Wolberink, waerna de
vergaderinge met dankzegging gescheiden is.
Consistorije gehouden den 11 december 1742.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan Henderiksen ten Hoope
en Benedictus Nijssink en tot diakonen Henderik Weddelink en Henderik Olthof.
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Kerkenraedt gehouden den 12 december 1743.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Hermanus Weddelink en Jan
Harperink en tot diakonen Willem Stichtenaer en Garrit te Boerum.
[scan 140]
Kerkenraed gehouden den 10 december 1744.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Garrit ten Cate en Aerendt
Olthaer en tot diakonen de meester Jan Schapers en Roelof Rutgerink.
[scan 141]
1745 den 9 december kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Garrit te Relleker en Jan te
Kolke en tot diakonen Garrit Bonkink en Henderik Smeink.
Den 8 december 1746 kerkenraed gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan te Relliker en Henderik
Avink en tot diakonen Jan Poppink en Henderik Hennink.
Kerkenraed gehouden den 14 december 1747.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan Schaepers en Jan
Geerdink en tot diakonen Harmen Otto Olthaer en Harmen Markerink.
Kerkenraed gehouden den 12 december 1748.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Henderik Laerink en Garrit
te Rhae en tot diakonen Garrit ten Hoope en Garrit Elsman.
Kerkenraed gehouden den den […] december 1749.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Garrit Meijer en en Jan
Henderik te Boerman en tot diakonen Joachim Ruwhof Swierszoon en Garrit Fruwink.
[scan 142]
[lege bladzijde]
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[scan 143]
1750 den 9 december.
Na aenroepinge van Gods naem zijn tot ouderlingen verkoren Henderik Smit en Garrit
Haegeman en tot diakonen Garrit Wensink en Roelof Bonkink.
Copia.
Ontfangen en gelezen bij de raaden des furstendoms Gelre en graefschap Zutphen dezer
landschaps resolutie van den 16 deezer, daerbij de zelve geautoriseert zijn de voorzienige te
doen dat geen predikanten of kosteren ten platten lande ondernemen eenige placaten,
publicatien, reglementen of ordonnantien, de provintie in t generael of het quartier in t
bijzonder concernerende, af te kondigen zonder daertoe alvorens aenschrijvens van de
officieren of der zelver geautoriseerden, in twee respective districten te hebben bekomen.
Zo is t dat welgemelten raaden uit kragte van voornoemde autorisatie hiermede de respective
predikanten en kosters ten platte lande willen hebben vermaent en gewaerschouwt van haer
voortaen te wagten eenige afkondinge van voorgemelde placaten, publicatien, regelementen
of ordonnantien te doen, alvorens daer toe hebben ontvangen de vereischte aenschrijvens van
den officier of deszelfs geautoriseerdens bij poene van ses goutguldens, bij de contraventien
van dien t olden reght te verbeuren en zelff van arbitraire evirutie van bevindinge van zaaken,
dies t oirconden is deze door den griffier getekent.
Actum Arnhem den 27 october 1750,
Onderstond J. van Essen
[scan 144]
Den 8 10ber 1751.
Na aenroepinge van Gods naem zijn tot ouderlingen verkoren Teunis ten Hoopen en Jan
Elsman en tot diakonen Jochum Ruwhof en Harmen Groothornte.
Den 6 december 1752.
Na aenroepinge van Gods naem zijn tot ouderlingen verkoren Garrit Elferink en Garrit ten
Damme en tot diakonen Garrit Smit en Jan Kleijnhoonte.
[scan 145]
Den 12 10ber 1753.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Henderik Jan ten Cate en
Aerend Hungerink en tot diakonen Jan Broekers en Berent Florijn.
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Kerkenraad gehouden den 19 december 1753.
Na aenroepinge van Gods naem verscheen voor deze vergaederinge Elsken Markerink en
beleed dat zij zich van Henderik Hennink (bij wien zij als dienstmeijt gewoont heeft) op
gedaene trouwbeloften had laeten beswangeren, en versoght daerom dat deze vergaederinge
hem mogt zoeken te beweegen om haer ingevolge de gedaene beloften te trouwen, welk
verzoek haer wierdt toegestaen, nadat ze alvorens over haere beledene onkuisheit ernstig
bestarft en vermaent was, dat ze de gepleegde zonde niet zoude verswaeren door valsche
beschuldinge tegens eenen onschuldingen in te brengen, en daer op tot antwoort gegeeven
hadt dat zij de waerheit sprak en noijt met ijmant anders als met hem Henderik Hennink
vleeschelijke gemeijnschap gehad hadde.
Waerop Henderik Hennink, daer toe geciteert zijnde, binnen stond, aen wien de praeses de
ingebragten beschuldinge en gedanen eisch van Elsken Markerink tegens en op hem wierdt
voorgestelt met serieuse recommandatie, dat hij moest denken dat hij niet alleen stond voor
het oog van ons menschen, maer ook van den Alwetenden en Heijligen opperregter, die eens
in het ligt zal brengen dat in de duisternisse verborgen, en dat hij daerom wel hadde toe te
zien dat hij (zo hij schuldig was) zijn schuld niet ontkende en daerdoor Gods regtveerdig
oordeel over hem verswaerde, maer veel eer met berouw erkende en zijne gedaene
trouwbelofte nakwam. Dog hij antwoorde hierop, dat hij Elsken Markerink noch beswangert,
noch trouwbeloften gedaen hadde, en overzulks haer niet wilde trouwen,
[scan 146]
en als hij hierop met Elsken Markerink geconfronteert wierde, bleef hij bij de naegative
persisteren en zeijde op haere beschuldinge, waer bij zij stijf en sterk volhardede, dat hij haer
ten gereden nig ter stond.
Waerom de kerkenraad, ziende dat haere aengewende devoiren vrugteloos waren, de partijen
gerenvoijeert heeft na hunnen competenten weereldlijken regter en is daerop met
dankzegginge gescheijden.
Den april 1754 heeft de E. kerkenraad Henderik Hennink om zijn erkende onkuisheit met
Elsken Klein Markerink van het H. Avondmael afgeweesen, gelijk Elsken Kleijnmarkerink
al voor heenen het Avondmael ontzegt is. Ook heeft de kerkenraad Arend Kleijnmarkerink
om de zelve zonde gecensureert.
De bovenstaande Henderik Hennink en Arend Kleijnmarkerink zijn weer toegelaten en Elsken
Kleijnmarkerink is met eene gelimiteerde atestt. na Eijbergen vertrokken.

20 juli 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 57 Transcriptie: © Rob Stokkers

Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

[scan 147]
Placaat tegens de ongelijke huwelijken.
De staeten des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen, allen den geenen die deezen zullen
zien of hooren laeten salut subit doen te weeten, alzo ons te vooren zijn gekomen klagten over
de groote onheijlen, welke daegelijks hoe langer hoe meer uit de ongelijke huwelijken tussen
persoonen van de gereformeerde en die van de roomsche religie ontstaen, en niet alleen veele
twisten en oneenigheden tussen sodaenige egtgenoten, derzelver kinderen en huisgenoten
kunnen veroorzaeken, maer dat daer door ook komt te gebeuren dat eenige zo niet alle
zoedaene kinderen uit zodaenige huwelijken geboren in de roomsche religie worden
opgevoedt, ja dat zelfs zulke gereformeerde egtgenoten door lastige aenhoudingen en bezeten
van haere roomsgesinde mannen en vrouwen en den zelven aenhang worden gepermoveert en
verleijt om tot openbaare ergernisse de waere gereformeerde religie te verlaten en zich tot de
roomsche dwaelinge te begeeven, en daer in zoo veel doenelijk wistende voorzien en beletten
aen de eene kant dat door de jonkheit van jaaren onbezonnen driften en zonder overweginge
van dencken klaeggelijke en verderffelijke gevolgen van de sodaene huwelijken daer toe niet
worden vervoert, en aen de andere zijde dat de voorschreven inconvenienten zo veel
moogelijk worden tegengegaen en verhindert, zo is het dat wij hier mede hebben goet
gevonden te ordonneren en te staturen:
Eerstelijk dat aen geen persoon van de waere gereformeerde of protestansche religie of
dezelve toegedaen of daer in opgevoedt, wie of van wat staet of conditie ook zoude moogen
weezen, eenige huwelijksgeboden met persoonen van de roomsche religie zullen mogen
worden gegunt zo lang de manspersonen
[scan 148]
den ouderdom van vijf en twintig en de vrouwspersonen die van twintig jaeren niet volkomen
zullen hebben vervult, waer van bij exhibitie van extracten uit de doopregisters aen die geenen
welke de huwelijksgeboden moeten inschrijven zal moeten blijken, zonder onderscheit of de
zelve persoonen reets in een eerder huwelijk mochten zijn geweest, dan niet op poene dat de
inschrijvinge van voorschrevene persoonen contrarij dit artikul gedaen en de huwelijken daer
op gevolgt zullen zijn nul en onbestaenbaer ende kinderen daer uit geboren wordende
onwettig.
2) Ten anderen dat alle trouwbeloften tussen de voorschreven persoonen respective onder 25
of 20 jaeren zijnde t’ zij mondelik of schriftelijk reets gegeeven of noch te geeven zullen zijn
absoluit kragteloos en zelfs van de 25 of 20 jaeren respective zonder effect, en dat het
dienvolgende aen alle de zelve persoonen ten weederzijden zal vrijstaen om ten allen tijden
van voorschreven trouwbeloften te resileren en af te gaen zonder dat de raeden van onzen
hoove daer op regt zullen moogen doen of ijmant uit hoofde van dien condemneren.
En op dat onze goede intentie niet zoude mogen worden geëludeert door zodaenige
gereformeerden of protestanten, die om met roomsgesinden te trouwen zich zo verre zouden
kunnen laaten verleijden, dat ze voor het aentekenen der geboden tot de roomsche religie
kwaemen over te gaen, om daer door niet onderhevig te zijn aen het geene hier vooren is
gestatueert,
3) Zo willen wij ten derde dat aen
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[scan 149]
geene van voorschrevene persoonen die de waere gereformeerde religie beleden hebbende, de
zelve toegedaen geweest of daer in opgevoedt zijnde, de zelve hebben verlaeten en tot de
roomsche zijt over gegaen, en vervolgens met persoonen van de laestgemelde religie zich in
huwelijk zouden willen begeeven, eenige huwelijksgebooden met roomgesinden zullen
worden gegunt dan na verloop van een jaar na dat zij de gereformeerde of protestansche
godsdienst versaekt en van de roomsche professie hebben gedaen gehad, waervan zij
behoorlijk en voldoende bewijs zullen moeten vertonen aen die geene, door welke de geboden
aengeteijkent worden, mede op poene bij het eerste articul vermelt, en zal daer en boven
meede plaetze hebben al t geene in vorige articulen is gestatueert even als of zij de
gereformeerde of protestansche religie niet hadden verlaeten.
4) En ten vierden nadien het meede zoude kunnen gebeuren, dat tot verijdelinge van ons goet
oogmerk in dezen zelfs roomsch gesinde zo verre zouden gaen van in uiterlijken schijn haare
religie te verlaaten ende tot de gereformeerde of protestansche over te gaen, ten eijnde om met
een persoon van de zelfde religie te kunnen trouwen zonder aen het voorschrift van dit placaat
gehouden te zijn, dog met intentie om na voltrokken huwelijk tot het roomsche geloof weder
te keeren, zo willen wij dat tot voorkominge van het zelve omtrent personen van de roomsche
tot de gereformeerde of protestansche religie overgegaen en met ijmant van de zelfde religie
willende trouwen, vice versa meede zal plaetze hebben al het geene hier vooren art. 3 ten
reguarde van gereformeerden of protestanten tot de roomsche godsdienst overgaende is
gestatueert.
[scan 150]
Ten vijfden, een roomsgesinde geen van de voors. pointen obsterende en tragtende met een
van de gereformeerde of protestansche religie te trouwen, zal dan nog gehouden zijn bij het
aenteijckenen der geboden te beloven de gereformeerde parthije niet te zullen verhinderen,
maer vreedelijk laaten gebruiken alle pligten van de gereformeerde religie, zo wel binnen als
buitens huis, en zo wel bij gezondh. als ziekte.
Ten sesden zullen alle de kinderen uit een huwelijk van ijmand van gereformeerde of
protestansche religie met een van de roomsche gezindte geprocreëert wordende, niet alleen
moeten worden gedoopt in de kercke tot de welke zij vaeder of moeder die van de geref. of
protest. religie is gehorent, maer ook in de zelve religie moeten worden opgevoet, wordende
alle bedingen welke daaromtrent bij parthijen bij woorde of geschrifte renversaal of nae de
zelve ook anders ter contrarie zouden mogen werden gepasseert voor nul, kragteloos en
geender waerde bij deezen verklaert, en worden de officieren en magistraeten bij deezen wel
expresselijk belast om op dat point raekende zodaenige kinderen in t bijzonder te letten en
zorge te draegen dat daer aen werkelijk voldaen wierde, gelijk ook verder alle officieren en
magistraaten, predikanten en kerkraeden, daer welke de inschrijvinge gedaen of de trouw
gesolemnizeerdt wordt, respectivelijk worden gelett, naukeurig agt te geeven dat dit ers.
placaat behoorlijk en exactelijk in alle zijne leeden en deelen nagekomen en agtervolgt wordt
op de boete van hondert silveren ducatons, bij een ijder te verbeuren die contrarius t voors.
gestatueerde, zo omtrent de inschrijvinge der gebonden als anderzints, zal bevonden worden
gedaen te hebben, te appliceeren een derde part ten behoeve van den officier of die de
colangie komt te doen, het tweede derde part ten behoeve van den aenbrenger ende het
resterende derde part ten profijte
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[scan 151]
van den armen van de plaetze daer den contraventie zal worden begaen.
Blijvende voor t overige het geene bij vorige placaten of ordonnantien met relatie tot de
pausgesinden is gestatueert, voor zo veelen in deezen eenigzints van applicatie kan zijn, in
zijn volle kragt en waerde.
En ten eijnde niemant t eenige ignorantie hier van zoude mogen voorwenden, zal deze
exclama worden gepubliceert en geäffigeert ter plaetze waer men gewoon is zulks te doen.
Dies te oirkonden hebben wij des furst. Gelr. en graefschaps Zutphen secreet zeegel hier
onder op het spatium doen drukken, en is deeze door den griffier onderteijkent geworden.
Aldus gedaen en gearresteert op een ordinaris landdag binnen de stad Mijmegen den 19 meij
1752.
(onderstont)

Ter ordonnantie van haer Ed. Mog.

(en was getekent)

J. van Essen

1754 den 12 december kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn tot ouderlingen verkoren Henderik Olthaer en Rutger
Laerink en tot diakonen Garrit Bonkink en Jan Saeltink.
Den 13 december 1755 kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn tot ouderlingen verkoren Henderik Weddelink en
Arend Heijneman en tot diakonen Henderik Weddelink en Joost Kiften.
[scan 152]
1756 den 3 december.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Gerrit ter Haggereijse en
Henderik Wolberink en tot diakonen Garrit ten Hoope en Harmen Eggink, bouwman op
Kampmans plaetze.
1757 den 7 december.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jacob Beijen en Henderik
Olthof en tot diakonen Henderik Olthaer en Jan Polman, waerna de vergaderinge met
dankzegginge gescheijden is.
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1758 den 5 december.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Garrit Bonkink en Jan Smit
en tot diakonen Harmen Avink en Jan Leusink, waerna de vergaderinge met dankzegginge
is gescheijden.
Den 13 10ber 1759.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan Poppink en Gosen
Stovers en tot diakonen Bernardus Elferink en Christiaan Olthaer, waerna de
vergaderinge met dankzegginge gescheijden is.
Den 5 Xber 1760.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Derk Bleeken en Roelof
Rutgerink en tot diakonen Arend Beijen en Harmen ter Wheeme.
Den 10 Xber 1761.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan Schapers en Gerrit te
Boerum en tot diakonen Henderik ten Cate en Gerrit Hungerink.
[scan 153]
Den 9 december 1762.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Henderik ten Tije en Harmen
Otto Olthaer en tot diakonen Bernardus Ruwhof en Harmen Negberink.
Den 7 december 1763.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Garrit ten Hoope en Henderik
Smeink en tot diakonen Derk ten Hoope en Gerrit Geerdink.
Den […] december 1763.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Gerrit ten Hope en Henderik
Smeink en tot diakonen Derk ten Hoope en Gerrit Geerdink.
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[scan 154]
1764
Kerkenraad gehouden den 4 junij 1764.
Art. 1. Na gedaene gebedt wierden alle de leden present bevonden, uitgezondert den broeder
diaken Bernardus Ruwhof, die van huis was.
Art. 2. Pastor loci gaf aen de vergaderinge te kennen dat het oogmerk dezer vergaderinge was,
om na bekomene permissie van den heer dezer heerlijkheijt te treden tot het formeren van een
nominatie van drie, op dat daer uit den heer dezer heerlijkheijt een uit kiezen mogte tot
gewonen schoolmeester alhier in plaets van den overledenen Jan Schapers, dat daer toe den
wel eerwaerden heer F.W. Lamberg, predikant te Borculo, als tijdelijke inspector des E.
classis van Zutphen in loco tegewoordig was, die daer op in deze vergaderinge door den
pastor loci en een ouderling is opgehaelt.
Art. 3. Waer op deze vergaderinge getreden is tot het maeken van de nominatie, waerop met
eenpaarige stemmen gebragt zijn Martinus Soeters, jongman te Zutphen, N.N. Kroon,
schoolmeester te Diepenheim, [en] Frederik Bloemkolk, schoolmeester te Almen, welke
nominatie is vastgestelt aen den heer dezer heerlijkheijt over te leveren bij requeste luidende
als volgt:
Aen zijn hoog graeflijke excellentie Georg Detlef, des H.R. Rijksgrave van Fleming, heer
der stad en heerlijkheijt Borculo, etc., etc., etc., onzen genadigen heere,
De ondergeschrevene leden des kerkenraads van Nede geeven met alle verschuldigde eerbiedt
en onderdanigheijt te kennen, dat zij in de tegenwoordigheijt van den tijdelijken
[scan 155]
inspector van de eerwaerde classis van Zutphen den Wele. heer F.W. Lamberg, predikant te
Borculo, ter vervullinge van de openstaende schoolmeesters plaetze alhier hebben geformeert
een nominatie van drie personen, namelijk Martinus Soeters, jongman te Zutphen, N.N.
Kroon, schoolmeester te Diepenheijm, [en] Frederik Bloemkolk, schoolmeester te
Almen, en verzoeken ootmoediglijk dat het u hoog-graeffelijke excellentie gunstiglijk gelieve
uit die drie genoemde personen eenen te verkiesen tot gewonen schoolmeester, om alle de
deelen van die bedieninge, bestaande in het zingen en voorleezen in Gods huis, in het school
houden en onderwijzen der jeugt in lezen, schrijven, cijfferen en voor alles in de eerste
beginsels van de leere der waerheijt, die na de godzaligheijt getrouwelijk waer te nemen.
Actum van onze kerkelijke vargaderinge tot Nede gehouden den 4 junij 1764.
F.W. Lambergh, v.d.m. te Borculo et classis Zutph. h.t. inspector
Lamb. H. Spancker, pastor loci
Hendrik ten Tije, ouderling
Harmen Otto Olthaer, ouderling
Gerrit ten Hope, ouderling
Henderik Smeink, ouderling
Harmen Negberink, diaken
Derk ten Hoope, diaken
Gerrit Geerdink, diaken
20 juli 2020

/ Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
- 62 Transcriptie: © Rob Stokkers

Archief van de Hervormde Gemeente Neede - Toegangsnummer 0523 - Inventarisnummer 1

Resolutieboek van de kerkeraad 1646-1815

Art. 4. Tot het inleveren van het request zijn gecommitteert den pastor loci en den ouderling
Gerrit ten Hoope, waermee deze vergadering met dankzegginge tot God gescheijden is.

[scan 156]
1764 den 13 junij kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem is de beroepene schoolmeester Martienus Soeters door den
wel eerwaerden heer F.W. Lamberg als tijdelijken inspector van de E. classis van Zutphen
naukeuriglijk geëxamineert, en heeft aen den heer inspector en gansche kerkenraad zo veel
genoegen gegeven, dat hij met eenparige stemmen tot zijne bedieninge is toegelaten onder
toewenschinge en ernstige recommandatie van den heer inspector, dat hij zich in alle de
deelen van zijne ampt getrouwelijk gedrage, waerna deze vergaderinge met dankzegginge tot
God gescheijden is.
Kerkenraad gehouden den 12 december 1764.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jochum Ruwhof Swierszoon
en Jan Maas en tot diakonen Jan ten Hoope en Jan Markerink.
Nadat de h.h. geërfden op voorstellinge des E. kerkenraads op een kerkdag in augustus 1764
gehouden hadde goetgekeurt om dezen en volgende schoollmeesters een woonhuis te
besorgen, heeft de kerkenraad daer toe van Arend Leussink aengekogt zijn eijgendommelijk
huis en hofjen gelegen aen de kerkhof tussen de huizen van Jan Sweerink en Henderik ten
Hoope gelegen, gelijk breder in de opdracht onder de diakonije papieren bewaert kan gesien
worden. Tot betalinge van de koopspenningen heeft de kerkenraad uit de gemeente
gecollecteert ﬂ 210 gulden en op order van den heer drossaert heeft de kerk en provisorij elk
gegeven 100 gulden, te zamen ﬂ 200, de diakonije heeft de resterende penningen gegeven
zijnde omtrent ﬂ 260.
[scan 157]
1765 den 11 december kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jan Zaaltink en Gerrit
Elsman en tot diakonen Roelof Markerink en Jan Olthaer.
1766 den 10 december kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Jochum Ruwhof en Roelof
Bonkink en tot diakonen Martinus Soeters en Gerrit Schreurs.
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1767 den 9 december kerkenraad gehouden.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Gerrit Smit en Henderik
Swaleman en tot diakonen Jan Elferink en Berent ten Damme.
Den 7 december 1768.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Berent Bekking en Jannes ten
Raa op Avink en tot diakenen Christoffel ten Cate en Derk Markerink.
Den 13 december 1769.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Gerrit Elferink en Harmen
Brinkhof en tot diakonen Lambert Bonkink en Harmen Hesselink.
[scan 158]
Reglement.
Waerna in ’t ondertrouw opnemen, het doen der proclamatien en werkelijk in de echt
verbinden van personen zich in den echt willende begeven, ter plaetse daer zo wel een
Walsche of Fransche als Nederduitse gemeente binnen dezen furstendom en graafschap is
bevindende voortaen zal behoren te geschieden.
De staten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen, allen den geenen welken dezen
sullen sien doen te weten, alzo zich zedert eenigen tijd eenige differenten en vervolgens
onzekerheden hebben opgedaen omtrent het in ondertrouw opnemen of doen der proclamatien
en werkelijk verbinden in den echt van personen zich in den echter staat willende begeven ter
plaetze, daer zich zo wel een Walsche of Franse als Nederduitsche gemeente is bevindende,
en dat wij tot wegneminge van dien en om eenmael daeromtrent een vaste en uniforme voet te
beraemen hebben gemeent, dat het tot nut en gerustheijt van de goede ingezetenen zal
verstrekken, dat dies aengaende iets zeekers wierde gestatueert.
Zo is het dat wij na hier op ingenomen te hebben de consideratien en advijs van onze raden,
vervat bij der zelver missive van den 17 maert laestleden, wel hebben goetgevonden vast te
stellen en t’arresteren bij forme van regelement de volgende articulen, dog egter met geen
andere intentie als om te blijven binnen de palen van de materie van opneminge in
ondertrouw, ’t laten doen van huwelijksproclamatien en het inzegenen in den echten staat
door een predikant, waer toe dit regelement in plaatzen waer in zo wel een Walsche als
Nederduitsche gemeente gevonden wordt moet werden gerestringeert, zonder dat wij willen
en daerom ook expres verbieden dat uit de stellinge daer bij zullende worden gevonden eenige
consequentien tot andere materien, die tot het onderwerp van
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het zelve regelement niet behoren, ooijt zullen mogen getrokken worden.
Art I. Dat blijvende in zijn geheel en onverkort den 5 art. van onze echtordeninge van den
jaere 1660, onder anderen inhoudende dat huwelijks verbintenissen bij de magistraten of
kerkdienaer na drie voorgaende zonnendaegsche proclamatien ter plaetze daer zulks gewoon
is te geschieden zullen worden gesolemnizeert, alle personen welke tot de gereformeerde kerk
niet behoren, maer schoon van een andere gesindheijt in het stuk van den godsdienst zijnde,
egter de voltrekkinge van hun voorgenomen huwelijk uit hoofde van de vrijheijt aen haer bij
dat genoemden art. van de echtordeninge dezer provintie verleent, mogten verlangen door een
kerkdienaer van de gereformeerde kerk te celebreren en tot perfectie te brengen, zich alleen
aen de predikanten der Nederduitsche gemeente zullen moeten addresseren, ten eijnde op de
gewoonlijke manier in ondertrouw bij de zelve opgenomen te worden, en dat alsdan daer van
in de Nederduitsche kerken alleen de proclamatien zullen behoeven te geschieden.
Art II. Dat personen beijde zijnde ledematen van de Nederduitsche gereformeerde gemeente
en de gereformeerde religie toegedaen, insgelijks alleen bij de predikanten van dien in
ondertrouw zullen worden opgenomen en dat die mede zullen kunnen volstaen met haere
proclamatien alleen in de Nederduitsche kerk te laten gaen.
Art. III. De personen die beijde zijn van zo een geboorte, dat tot de Fransche natie of tot die
welke de Fransche of Walse taal gewoon als haer moedertaal te gebruiken gehoren, of die
beijde zedert meer dan jaar en dag privative ledematen van de Walse gemeente zijn geweest,
bij de predikanten
[scan 160]
predikanten van de zelve gemeente in ondertrouw zullen werden opgenomen, dog dat egter
verpligt zullen zijn haere huwelijksproclamatien zo wel in de Nederduitsche als in de Walsche
kerken te laten gaen, waer van de Walsche predikant bij de inschrijvinge meldinge zal moeten
maken en als een conditie daer bij voegen, en dat de predikanten van de Nederduitsche
gemeente op vertoninge van de attestatie van de gedaene ondertrouw door de Walsche
predikant gehouden zullen zijn die proclamatien zijn voortgang te laten gewinnen en daervan
daerna, indien onverhindert gegaen zijn, een verklaeringe af te geven.
Art IV. Dat wanneer een van beijden, ’t zij de aenstaende bruijdegom, ’t zij de bruijt, alleen
zoodanig voor haer persoon mogten zijn geconstitueert als in de voorgaende art. zijn
beschreven, ’t in de keuze van sodanige zal staen of zich bij de Nederduitsche of Walsche
predikant in ondertrouw willen laten opnemen, mits nochtans dat ’t geen in voorgaende articul
omtrent het laten gaen van de proclamatien, zo in de eene als andere kerk gestatueert is, over
en weeder in dit geval mede zal plaets hebben.
Art. V. Dat indien beijde de personen die in ondertrouw verlangen opgenomen te worden,
gehoren zo wel tot de Nederduitsche als de Walsche gemeente en daer van ledematen zijn, zij
keuze zullen hebben om zich of bij de Nederduitsche of bij de Walsche predikanten in
ondertrouw te laten opnemen, mits dat altijd de proclamatien, zo wanneer de inschrijvinge bij
een Walsche predikant mogt zijn gedaen, mede op de zelve wijse als hier voren art. 3 en 4 is
uitgedrukt in de Nederduitsche gemeente komen te geschieden en daer van meldinge bij de
inschrijvinge worden gemaekt, dog dat zo zulke personen mogten verkiesen om bij een
Nederduits predikant in ondertrouw opgenomen te worden, sij als dan met het laten gaen van
haere proclamatien in de Nederduitsche kerke zullen kunnen volstaen even als at privative
daer toe gehoorden.
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Art. VI. Dat zo alleen een van beijden,’t zij bruijdegom of bruijd, zich in het geval van de
vorigen art. mogten bevinden, als dan de opneminge in ondertrouw alleen door een
Nederduits predikant zal geschieden, even als of beijde privative tot de Nederduitsche
gemeente behoorden.
Art. VII. Dat het trouwen zelfs op verthoninge van een behoorlijke attestatie, dat de huwelijks
proclamatien ter plaetze daer die behoren te geschieden onverhindert zijn gegaen, daar een zol
mogen geschieden of door een predikant van de Nederduitsche of van de Walse gemeente,
aen welke bruidegom en bruijd mogten goetvinden zich ten dien eijnde te addresseren zonder
onderscheijt of aldaer in ondertrouw zijn opgenomen of niet.
Art. VIII. Dat voor het overige zo wel de predikanten als kerkraden van de Walse als
Nederduitze gemeente zich in het stuk van huwelijken, opnemen in ondertrouw en het
trouwen verder zullen reguleeren na de echtordening deses furstendoms en graefschaps van
den jaere 1660, en alle andere placaten welke op de materie van huwelijkzaken zijn
geëmaneert of noch verder geëmaneert mogten worden.
Art. IX. Blijvende nochtans ongepraejudiceert alle zodane resolutien, als de respective
magistraten in voors. steden zo ten aenzien van den tijd en plaetze, wanneer en waer het
inschrijven en trouwen moet werden gedaen, als het fixeren van zekere recognitien ten
behoeve van de eene of andere armen van de Nederduitsche of Walse gemeente reets mogten
hebben genomen of in het vervolg mogten goetvinden te nemen.
En ten eijnde niemant eenige ignorantie hier van zal mogen voorwenden, zal deze alomme
werden gepubliceert en geäffigeert ter plaetze daer men zulks gewoon is te doen.
Dies t’oirconde hebben wij des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen secreet zegel op
het spatium dezes doen drukken. Gedaen en gearresteert op eenen ordinaris landdag binnen
Nimwegen den 2 meij 1770.
Onderstond, ter ordonnantie van hun E.M. was getekent D.W.A. Brantzen
[scan 162]
1770
Kerkenraad gehouden den 12 Xber 1770.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Laurens Soeters en Joost
Kiffen en tot diakonen Jan Hagens en Harmen Russchemors, waerna de vergaderinge met
dankzegginge gescheijden is. De bevestiginge van bovengemelde personen is geschiedt den
1 jan. 1771.
Kerkenraad gehouden den 11 december 1771.
Na aenroepinge van Gods naem zijn verkoren tot ouderlingen Henderik Olthaer en Harmen
Groothornte en tot diakonen Arend Smit en Henderik Keijsers, waerna deze vergaderinge
met dankzegging gescheijden.
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Kerkenraad gehouden den 9 december 1772.
Na aenroepinge van Gods naam zijn tot ouderlingen verkoren Harmen Avink en Jan
Kleijnhoonte en tot diakonen Jan Ruwhof en Teunis Smeink. Bij deze gelegentheijt heeft
de kerkraad Jan Eeftink om wanbedrijven, waar over hij voor 10 jaeren uit de provintie van
Overijssel gebannen is, van het Avondmael gecensuriert, waerna deze vergaderinge met
dankzegging gescheijden.
Den 19 7ber 1773.
Heeft de kerkraad op den dag des Heeren bijeenvergadert Gesina Assink om gepleegde
hoererije van het H.A. gecensureert, ter tijd toe zij met woorden en daden waere
boetvaerdigheijt betone.
[scan 163]
Den 16 december 1773 is op vertoonde collatie van den heere der heerlijkheijd door den
E. kerkenraad ten overstaan van den weleerw. heere B. Westenberg, predt. te Lochem, als
inspector des Zutphenschen classis, tot ordinair herder en leeraar dezer gemeente beroepen
d. Antonius Roessingh, predikant te Laren in het schoutampt van Lochem, die deze
beroepinge aengenomen hebbende den 6 febr. 1774 door den weleerw. heere F.W. Lamberg,
predikant te Borculo, in den heiligen dienst bevestigt is.
Den 14 decemb. 1774,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Gerrit ten Hoopen Derksz.
en Herman ter Wheeme en tot diakonen Jan Wolberink en Berend Bisperink, en daarop is
deze vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorafgaande zondgs. proclamatien onverhindert gegaan
in hunne bedieningen bevestigt den 1sten januarij 1775.
Den 13 decemb. 1775,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Jan Kuipers en Arend
Bleeken en tot diakonen Jan Weddelink en Egbert Dieperink, en daarop is deze
vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorafgaande zondgs. proclamatien onverhindert gegaan
in hunne bedieningen bevestigt den 1sten januarij 1776.
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1776 Den 11 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Hendrik Wunnekink en
Gerrit Hungerink en tot diakonen Jacob Tijssen en Reint Bleumink, waarop deze
vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorafgaande zond. proclamatien onverhindert gegaan in
hunne bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1777.
1777 Den 10 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Engbert Kuipers en Jan
Leussink en tot diakonen Jan Bonkink en Jan ten Rae, en daarop is deze vergaderinge met
dankzegginge tot God gescheiden.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorafgaande zond. procl. onverhindert gegaan in hunne
bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1778.
1778 Den 9 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Bernardus Elferink en
Gerrit Geerdink en tot diakonen Derk Poppink en Jan Harperink, en daarop is deze
vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovengenoemde broederen zijn na drie voorafgaande zondgs. proclamatien in hunne
bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1779.
[scan 165]
1779 Den 8 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Arend ten Hoopen en
Christiaan Olthaar en tot diakonen Arend Elferink en Alhard Kleinhoonte, en daarop is
deze vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovengenoemde broederen zijn na drie voorafgaande zondgs. proclamatien in hunne
bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1780.
1780 Den 13 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Jan Hendrik de Witte en
Gerrit Bennink en tot diakonen Jan ten Hoopen en Jan te Boerman, waarop deze
vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovengenoemde broederen zijn na drie voorgaande zondgs. proclamatien in hunne
bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1781.
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1781 Den 12 dec.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Bernardus Ruwhoff en
Berend te Vaarwerk en tot diakonen Antoni Lammers en Hendrik ter Weeme, waarop
deze vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovengenoemde broederen zijn na drie voorgaande zondgs. proclamatien in hunne
bedieningen bevestigt den 1sten janr. 1782.
1782 den 14 julij,
Heeft de kerkenraad op den dag des Heeren bijeenvergaderd Janna ter Beeke wegens begane
hoererije het H. Avondmaal ontzegd.
[scan 166]
1782 Kerkenraad gehouden den 11 december 1782.
Na dat de vergaderinge met den gebeden geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen Jan
Kempers en Jan te Brinkhoff en tot diakonen Jan Hondelink en Willem Keisers, waarop
de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovenstaande broederen zijn na 3 zondagsche proclamatien onverhindert gegaan in hunne
bedieningen bevestigd den eersten janr. 1783.
1783 Kerkenraad gehouden den 10 december 1783.
Na dat de vergaderinge met den gebeden geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen
Martinus Soeters en Berend ten Damme en tot diakonen Jan Roelof ten Hoopen en Jan
Bonkink. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovengenoemde broederen zijn na drie zondagsche proclamatien onverhindert gegaan in
hunne bedieningen bevestigd den eersten janr. 1784.
1784 Kerkenraad gehouden den 8 december 1784.
Na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen Arend
Kuipers en Gerrit Schreurs en tot diakonen Engbert Bloos en Egbert Hungerink. En
daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovenstaande broederen zijn na drie zondagsche proclamatien in hunne bedieningen
bevestigd den eersten janr. 1785.
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1785 Kerkenraad gehouden den 7 decemb. 1785.
Na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen
Hendrik Hondelink en Hermen Negberink en tot diakonen Arend Ruwhof en Jan
Rutgerink, waarop de vergadering met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovenstaande broederen zijn na drie zondagsche proclamatien onverhinderd gegaan in hunne
bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1786.
1786 Kerkenraad gehouden den 13 december 1786.
Na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen Roelof
Bloos en Gerrit Doorenbosch en tot diakonen Jan Meijer en Gerrit Jan Bonkink, waarop
de vergadering met dankzegginge tot God gescheiden is.
Boven gemelde broederen zijn na drie voorgaande zondagsche proclamatien onverhinderd
gegaan in hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1787.
1787 Kerkenraad gehouden d. 15 dec. 1787.
Na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot ouderlingen Jan
Elferink en Engbert te Luggenhorst en tot diakonen Engbert Klein Saaltink en Derk te
Goorhuis. En daarop is de vergadering met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorgaande zondagsche proclamatien onverhinderd
gegaan in hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1788.
[scan 168]
1788 den 10 febr.,
Heeft de kerkenraad op den dag des Heeren bijeenvergaderd Janna ten Lohuis wegens
begaane hoererije het H. Avondmael ontzegd.
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Placaat, vervattende ene elucidatie en ampliatie van ’t reglement van den 17 octob. 1771,
onder anderen op ’t stuk van doopen van onechte kinderen geëmaneerd.
De staaten des furstendoms Gelre en graafschap Zutphen, allen den geenen die dezen
voorkomen zal salut, doen te weten: Nademaal ons voorgekomen is dat hoe lange hoe meer
bij t geven van een naam ter gelegenheid van ’t doopen van onechte kinderen een misbruik
word gemaakt van familie naamen van die geenen, welke daar toe geen regt hebben, en dat
daar uit door verloop van tijd niet anders dan confusien en groote inconvenienten moeten
resulteren.
Zoo is ’t dat wij daar in zoo veel mogelijk willende voorzien, als mede tot elucidatie en
ampliatie van den 7 articul van ’t reglement van den 17 octob. 1771, onder anderen op ’t stuk
van doopen van onechte kinderen geëmaneerd, na op deze materie te hebben ingenomen de
consideratien en advijs van de raeden dezes furstendoms en graefschaps, vervat bij derzelver
missive van den 17 october jongstleden, hebben goedgevonden te statuëren de navolgende
articulen.
Art. I. Dat wel expresselijk aan vader of moeder, ’t zij te zamen of één van dezelve in ‘t
bijzonder, gelijk ook aan de vrienden of voogden word verbooden om aan een kind in onecht
buiten een wettig huwelijk gebooren een familie-naam bij den heiligen doop te geven en op ’t
doop-register te laaten aantekenen, ’t zij dat zulks mogt geschieden bij forme van een voornaam of toe-naam, bij poene dat die geenen welke zulks zouden
[scan 169]
zouden mogen ondernemen of tenteeren, daar door zal vervallen zijn in een boete van vijf- en
twintig guldens en niet te min verpligt zijn een andere naam voor ’t kind te geven.
[Art.] II. Dat de predikant aan wien zich zoo iemand mogte adresseren, zulks ontdekkende zal
verpligt zijn den doop met dien naam en mitsdien ook de aantekening op ’t doop-register te
weigeren.
[Art.] III. Dat hier omtrent nogtans deze uitzondering zal moeten plaats hebben, dat wanneer
de eene of andere familie-naam ook gebruikt mogte worden tot een voornaam, dit gebruik ook
wel toegelaten zal blijven, mits dat zich niet daar omtrent geene omstandigheden komen op te
doen, welke gegronde redenen mogten opleveren, dat ’t geven van zoo een voornaam
geschied om te eluderen ’t verbod in den eersten articul van dit placaat vervat.
En op dat niemant eenige onwetenheid hier omtrent zal hebben voor te wenden, zal deze
alomme worden gepubliceerd en geäffigeerd ter plaatze daar men gewoon is zodaane
publicatie en affixie te doen.
Aldus gedaan en gearresteeerd op een ordinaris landdag binnen Nijmegen den 13 november
1788.
(onderstond)

Ter ordonn. van haar Ed. Mog.

(was getekend)

F.W. van den Steen
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1788 den 10 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Christoffel ten Cate en Jan
Markerink en tot diakonen Derk Bonkink en Derk Negberink, en daarop is de
vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Boven genoemde broederen zijn na drie zondagsche proclamatien onverhinderd gegaan in
hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1789.
1789 den 9 decemb.,
Zijn na aanroepinge van Gods naam verkooren tot ouderlingen Arend Smit en Jan Scholten
en tot diakonen Arend ter Weeme en Willem Olthaar, waarop de vergaderinge met
dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovenstaande broederen zijn na drie voorgaande zondgs. proclamatien onverhinderd gegaan
in hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1790.
1790 den 8 dec.,
Zijn na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, verkooren tot ouderlingen
Lambert Bonkink en Hermen Hesselink en tot diakonen Gerrit ten Cate en Gerrit
Markerink. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Na 3 voorgaande zondgs. proclamatien onverhinderd gegaan, zijn bovengemelde broederen in
hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1791.
[scan 171]
Extract uit ’t reces des landdags, bij continuatie in november en december 1790 extraordinare
binnen de stad van Arnhem gehouden.
Saturni den 27 november 1790.
Bij ’s landschap resolutie van den 1 maij dezes jaers door haar Ed. Mog. zijnde geapprobeert,
’s hoves verrigte omtrent en ter gelegendheid van een beroep te Varik van eene Meinardus
Houtkamp, bevoorens predt. te Hoog Carspel onder de classis van Enkhuisen, dog van
zijne bedieninge als predikant, mitsgaders als lid van den kerkenraad aldaar en van de classis
van Enkhuisen bij resolutie van de heeren staaten van Holland en Westvriesland gedemitteerd,
mitsgaders ’s hoves verrigte omtrent en ter gelegenheid van ’t geene bij den hove was ontdekt
wegens ’t nu en dan waarnemen van den godsdienst te Barneveld door voorn. Meinardus
Houtkamp, en door nog een ander predikant eensgelijks wegens zijn onrustig gedrag
geduurende de jongste troubles van zijne bedieninge als predikant in de provintie van
Groningen ontzet, met auctorisatie op welgemelden hove om nader aan haar Ed. Mog. op te
geven deszelvs consideratien en den voet op welken dien aangaande een bepaalde generaale
voorzieninge door de geheele provintie van ’t toekomende zoude behooren gedaan te worden.
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En hier op ten gevolge vandien als nu ’s hoves consideratien en advijs ontfangen hebbende
invoegen vervat bij deszelvs missive van den 11 dezes, hebben haar Ed. Mog. na gehoudene
deliberatie zig met eenige bijvoeginge daar mede conformeerende, onder inhaesie van de
reeds op dit subject door den hove gedaane en door haar Ed. Mog. geapprobeerde
aanschrijvinge aan de respective classen goed gevonden en verstaan. Dat
[scan 172]
Dat geene predikanten welke uit hoofde van hun onrustig gedrag geduurende de jongste
troubles in de republicq gehouden of ter zaake van in die beroeringe eenig deel gehadt te
hebben of ook in ’t generaal wegens wanbedrijven van welken aart die zouden mogen zijn op
andere plaatzen van hunne posten ontzet of gedemitteerd mogten zijn, voortaan in eenige
gemeentens dezer provintie ’t zij ten platten lande of in de steeden tot predikanten zullen
mogen verkooren of beroepen worden, met interdictie aan de respective gemeentens,
kerkenraaden, collatoren en alle en een ieder welke eenig regt van beroepinge mogten hebben
om dusdaane beroepingen te doen, bij poene dat dezelve ipso facto voor nul en van geener
waarde zullen worden gehouden en dat tegens die geenen welke zich tegens deze haar Ed.
Mog. serieuse meeninge met moetwil mogten verzetten na vereisch van zaaken zal worden
geprocedeert.
Voorts dat ’t eensgelijks aan geene zodaane ter zaake voors. elders van hunne posten ontzette
of gedemitteerde predikanten zal zijn toegelaten om in eenige gemeentens van deeze
provintie, ’t zij zich aldaar met er woon mogte hebben nedergezet of niet, of voor een tijd
mogten vertoeven, den predikdienst waar te nemen, met uitdruklijk verbod aan alle
predikanten van dezelve op hunne respective standplaatzen tot ’t waarnemen van den
predikdienst te admitteren.
Alles ten waare bij haar Ed. Mog. in ’t een of ander geval speciaal consent tot ’t beroep of
admissie tot den predikdienst mogten verleend zijn met auctorisatie op den hove, om van deze
haar Ed. Mog. resolutie eenige exemplaren te zenden, niet alleen aan de respective classen
dezer provintie, maar ook aan alle de officieren en magistraten dezes furstendoms en
graafschaps, ten einde om dezelve resolutie predikanten, gemeenten, kerkenraaden of
collatoren, ieder
[scan 173]
ieder in den haaren, tot derzelver narigtinge bekend te maken en vervolgens aan de exacte
nakominge de hant te houden, ook met auctorisatie op wel gemelden hove om deze haar Ed.
Mog. resolutie eensgelijks bij de eerstkomende synodaale vergaderinge in de acta synodi ten
bekwaamer plaatze en op zodaane wijze als ’t hoff ter beandwoording aan ’t salutaire
oogmerk van haar Ed. Mog. ’t meest geschikt zal oordelen te doen registreren.
Zullende tot voorschreve einde hier van extract aan den hove worden ter hand gesteld.
(onderstond)

Pro vero axtracta

(was getekend)

Bern. Joh. Hoff
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Den ondergetekenden in agting genomen hebbende, dat bij de resolutie der heeren staaten
dezer provintie de dato den 27 nov. 1790 niet alleen bepaald is welke predikanten niet
beroepelijk zijn, ’t welke alleen specteert tot ’t recht van collatie aan de heer deezer hooge
heerlijkheid alom in dezelve competerende, maar ook dat daar bij tevens is gestatueert welke
predikanten tot den predikdienst niet zullen mogen toegelaten worden, heeft uit hoofde van
dien nodig geoordeeld de respective predikanten deze hooge heerlijkheid te auctoriseren om
gemelde resolutie tegelijk met deze aanschrijving van de predikstoel aan hunne gemeentens
bekend te maken en daar na in de kerken boeken te registreeren.
Actum den 27 decemb. 1790.
(was getekend)

A.R. van Heeckeren Suideras, drossard der stad mitsgaders der hooge
en vrije heerlijkheid Borculo

[scan 174]
1791 den 7 decemb.,
Zijn na dat de vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopend was, zijn verkooren
tot ouderlingen Jan Ruwhoff en Hendrik Keiser en tot diakonen Jan Willem Olthaar en
Hendrik te Hoonte. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovengenoemde broederen zijn na driemaal zonder inspraak der gemeente voorgesteld te zijn
in hunne bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1792.
Den 23 maij 1792

Kerken raad gehouden d. 23 maij 1792

Art. 1. Na dat de vergaderinge met den gebeede geopend was, zijn in dezelve tegenswoordig
bevonden Jan Ruwhoff, Hermen Hesselink, Hendrik Keiser, Gerrit ten Cate, Jan Willem
Olthaar en Hendrik te Hoonte. Zijnde twee leeden, Lambert Bonkink en Gerrit
Markerink, overleeden.
Art. 2. Gaf de pastor loci te kennen dat hij deze vergadering had laten beleggen om na
bekomene permissie (bij requeste verzogt aan en bij appoinctmenet daarop verleend den 19
april door zijn hoogwelgeb. gestr. den heere baron van Heeckeren van Suideras, drossard
dezer heerlijkheid) over te gaan tot ’t formeren van eene nominatie van drie personen ter
vervulling van de vacerende schoolmeesters- en voorzangers plaatze alhier, waar toe de wele.
heer inspector Bruinier, predt. te Lochem, vooraf verschreven zijnde, in loco
tegenswoordig was, die ingevolge voorgaande gewoonte door den predik. dezer plaatze en
een ouderling is opgehaald en in de vergadering ingeleid.
Art. 3. Is men overgegaan tot ’t formeren van eene nominatie van drie personen, waarop met
eenparige stemmen gebragt zijn Gerrit Soeters, jongman alhier, J. Hillen, schoolmeester te
Zelhem, en J.A. Stokkink, schoolmr. te Gelselaar.
Art. 4. En is deze nominatie ingevolge ’t appoinctement van zijn hoogwelgeb. gestr. den heere
drossard dezer heerlijkheid, boven genoemd, bij requeste gesteld in handen van zijn
hoogwelgeb. gestrenge van volgende inhoud: Aan
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[scan 175]
Aan den hoogwelgebooren gestrengen heere baron van Heeckeren van Suideras, drossard
der stad, mitsgaders der hooge en vrije heerlijkheid Borculo, etc., etc.,
Hoogwelgebooren gestreng heer en mr.,
De kerken-raad van Neede, bij appoinctement van den 19 april jongstleden op ’t request aan
U hoogwelgeb. gestr. gepraesenteerd ten verzoeke van behoorlijke permissie tot ’t formeren
eener nominatie van drie personen ter vervulling van de vacerende schoolmeesters- en
voorzangers plaatze, van U hoogwelgeb. gestr. een gunstig fiat verkregen en in derzelver
kerkelijke vergadering alhier gehouden den 23 maij ten overstaen van den weleerw. heere
J.H. Bruinier, predt. te Lochem, cl. Zutph. h.t. inspector, gemelde nominatie gemaakt en
daarop met eenparigheid van stemmen gebragt hebbende Gerrit Soeters, jongman alhier,
J. Hillen, schoolmeester te Zelhem, en J.A. Stokkink, schoolmr. te Gelselaar, steld
dezelve in voldoeninge aan U hoogwelgeb. gestr. last daar bij gegevn met diepst respect en
onderdanigheid in handen van U hoogwelgeb. gestr. met eerbiedigst verzoek, om de zelven te
brengen ter kennis van hun edele mogendenden de heeren raaden en rekenmeesters van zijn
doorlugtigste hoogheid den heere prince van Orange en Nassau, heere der stad en der hooge
en vrije heerlijkheid Borculo, enz., enz., enz., ten fine om uit die drie genomineerde personen
naar oude gewoonte één te verkiezen ter vervulling van gemelde vacerende schoolmeestersen voorzangers plaatze.
Actum in onze kerkelijke vergaderinge binnen Nede d. 23 maij 1792.
’T Welk doende (was getekend)
J.H. Bruinier, predt. te Lochem, cl. Zutph. h.t. inspector
A. Roessingh, v.d.m. te Nede
Jan Ruwhoff, ouderling
Herman Hesselink, ouderling
Hendrik Keiser, ouderling
Gerrit ten Cate, diakon
Jan Willem Olthaar, diak.
Hendrik te Hoonte, diak.
Art. 5
[scan 176]
Art. 5. Is beslooten, vermits zijn hoogwelgeb. gestr. van Borculo reeds vertrokken was,
gemelde request, de nominatie vervattende, bij missive aan zijn hoogwelgeb. gestr. toe te
zenden, waarop de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Zijne doorlugtige hoogheid de heer prince van Orange en Nassau, heer van deze
heerlijkheid, heeft uit bovengemelde nominatie tot schoolmeester en voorzanger aangesteld
Gerrit Soeters.
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Den 15 octob. 1792 Kerken-raad gehouden d. 15 octob. 1792
De vergaderinge des kerken-raads met den gebede geopend zijnde, is de beroepen
schoolmeester Gerrit Soeters door den wele. heer d. van Wullen, predt. te Zutphen,
cl. Zutph. h.t. inspector, nauwkeurig geëxamineerd met dien uitslag, dat de heer inspector
nevens alle de leeden der vergaderinge eenparig betuigende voldaan te zijn, hem tot zijne
bedieninge hebben toegelaten. Terwijl de heer insp. hem alle nodige bekwaamheden
toewenschte tot ’t werk, waar van zoo veel afhangt, hem tevens vermanende om de kinderen
die de ouders aan zijn onderwijs mogten overgeven met liefde en tederhartigheid, ijver en
getrouwheid te onderwijzen, en vooral de eerste beginselen der leere Xti. en de vreeze van
Gods naam in te scherpen, en daar toe dagelijks de noodige bekwaamheden voor zich van
God te bidden, ja dagelijks voor de kinderen te bidden dat zijn onderwijs aan hun van een
gezegende vrugt mogte wezen.
Waarop deze vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
[scan 177]
1792 Kerken raad geh. d. 12 december.
Na dat de vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot
ouderlingen Jan Weddelink en Egbert Dieperink en tot diakonen Jan Hendrik Bloos en
Hermannus Scholten. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Bovengemelde broederen zijn na driemaal zonder inspraak der gemeente voorgesteld te zijn
den 1sten janr. 1793 in hunne kerkelijke bedieningen bevestigd.
1793 Kerken raad geh. d. 11 december.
De vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopend zijnde, zijn verkooren tot
ouderlingen Gerrit Hondelink en Jan ten Raa en tot diakonen Jan Ruwhoff Bern. zoon en
Jan ten Brinkhoff, waarna de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovengemelde broederen zijn na drie voorgaande zondgs. proclamatien onverhinderd gegaan
in hunne kerkelijke bedieningen bevestigd den 1sten janr. 1794.
1794 Kerken-raad geh. d. 10 dec.
De kerken-raads vergaderinge met den gebeede geopend zijnde, zijn verkooren tot
ouderlingen Derk Poppink en Jan Harperink en tot diakonen Abraham Nolte en Derk te
Kleeve, waarop de vergadering met dankzegginge tot God gescheiden is.
Boven genoemde broederen, na dat de drie zondagsche proclamatien onverhinderd gegaan
waren, zijn in hunne kerkelijke bedieningen bevestigd den 1sten janauarij 1795.
N.B.

Het vervolg is te vinden agter ’t register der ledematen dezer gemeente.
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[scan 178]
N.B.

Het request waar van bovengemeld is gepraesenteerd om permissie te bekomen tot
formeering van een drietal, ter vervulling van de openstaande schoolmrs. plaetze, was
van de volgende inhoud.

Aan den hoogwelgebooren gestrengen heere baron van Heeckeren van Suideras, drossard
der stad, mitsgaders der hooge en vrije heerlijkheid Borculo, etc., etc.,
Hoogwelgebooren gestreng heer en mr.,
De ondergeschrevene leeden des E. kerken-raads der herformde gemeente te Neede geven met
diepst respect aan U hoogwelgeb. gestr. te kennen, hoe door ’t overlijden van Martinus
Soeters, in leeven schoolmeester en voorzanger alhier, die plaats is komen te vaceren en ’t
noodig zij dezelve wederom met een bekwaam persoon te voorzien, verzoeken U
hoogwelgeb. gestrenge op ’t onderdanigst, dat ’t hun naar voorgande gebruik questiglijk
gepermitteerd worde eene nominatie van drie te formeren ter vervulling van die vacerende
plaats!
’T Welk doende (was getekend)
A. Roessingh, v.d.m. ibidem
Jan Ruwhoff, ouderling
Herman Hesselink, ouderling
G. ten Cate, diakon

Appoinctement hier op gegeven is als volgt.
Op ’t verzoek ten requeste gedaan word aan den kerken raad van Nede gepermitteerd, om in
conformité der oude usance, na voorafgegaane verschrijving der h.h. inspectoren en mits
observerende ’t geene daaromtrent bij landelijke placaaten en reglementen bepaald is, te
mogen overgaan tot ’t formeren eener nominatie van drie personen ter vervulling der
vacerende schoolmeesters en voorzangers plaats aldaar, met gezinnen om boven gemelde
nominatie geformeerd zijnde aan de ondergetekende op de gewoonlijke wijze over te brengen
en te praesenteren, ten einde dezelve ter kennis van hun edele mogenden de heeren en raaden
en rekenmeesters van zijne doorlugtigste hoogheid den heere der heerlijkheid te kunnen
brengen en daar uit zoodane keuze te kunnen doen, als zullen vermeenen te behooren.
Actum den 19 april 1792.
(was getekend)
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[scan 179]
1795 Kerken raad geh. d. 9 dec.
Na dat de vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot
ouderlingen Hendrik Grijsen en Jan te Boerman en tot diakonen Gerrit Soeters en
Hendrik Avink. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
Boven-gemelde broederen zijn na driemaal zonder inspraak den gemeente voorgesteld te zijn,
den 1sten janr. 1796 in hunne kerkelijke bedieningen bevestigd.
1796 Kerken raad geh. d. 7 dec.
Na dat de vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopend was, zijn verkooren tot
ouderlingen Arend Elferink en Gerrit Mengerink en tot diakonen Gerrit Bloos en Jan
Hungerink. En daarop is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
De broederen boven gemeld zijn na drie voorafgaande proclamatien den 1sten janr. 1797 in
hunne kerkelijke bedieningen bevestigd.
1797 Kerken raad geh. d. 7 dec.
Na dat de vergaderinge des kerken-raads met gebeede geopend was, zijn verkooren tot
ouderlingen Jan ten Hoopen en Willem Keisers en tot diakonen Tieleman ten Cate en
Gerrit Vaak. Vervolgens is de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden.
De broederen boven gemeld zijn na drie voorafgaande proclamatien den 1sten janr. 1797 in
hunne kerkelijke bedieningen bevestigd.
[scan 180]
1798 Kerken raad geh. d. 14 dec.
De vergaderinge des kerken-raads met den gebeede geopent zijnde, zijn verkooren tot
ouderlingen Antoni Lammers en Hendrik ter Weeme en tot diakonen Egbert Leussink en
Berend te Boerman, waar na de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Bovenstaande broederen zijn na 3 voorgaande proclamatien onverhinderd gegaan in hunne
kerkelijke bedieningen bevestigd den 1sten januarij 1799.
1799 Kerken raad gehouden den 11 december.
Na dat de vergaderinge des kerken-raads met den gebede geopent was, zijn verkooren tot
ouderlingen Arend Lomans en Arend Wenssink en tot diakonen Arend Hagens en Berend
Saaltink, waarop de vergaderinge met dankzegginge tot God gescheiden is.
Boven gemelde broederen zijn na drie voorgaande zonds. proclamatien onverhinderd gegaan
in hunne kerkelijke bedieningen bevestigd den 1sten januarij 1800.
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1801 Kerken raad gehouden den 8 december.
De vergadering met den gebede geopend sijnde, zijn tot ouderlingen verkozen J. Hondling en
Egbert Hungerink en tot diakenen E.J. ter Weeme en Arend Olthaar.
Deze sijn na drie voorgaande proclamatien in hunne bedieningen bevestigd den 1sten jan.
1802.
[scan 181]
Ao. 1802
Zijn op den gewonen tijd in plaats van de broederen ouderlingen en diakenen die moesten
afgaan door den kerkeraad tot ouderlingen benoemd R. ten Hopen en J. Bonkink en tot
diakenen D. ten Hoope en H. Olthaar en na driemaal geproclameerd te zijn in hunne
bedieningen bevestigd den 1 jan. 1803.
Ao. 1803
Heeft de kerkraad onder opzien tot God tot ouderlingen verkozen Derk Steenmors en D. te
Goorhuis en tot diakenen J. Ruwhof en J. Geerdink en zijn zonder tegenspraak op den
gewonen tijd bevestigd.
Ao. 1804
Is op den gewonen tijd kerkraad gehouden tot het verkiezen van nieuwe ouderlingen en
diakenen en zijn benoemd tot ouderlingen E. Bloos en Jan Rutgerink en tot diakenen H.J.
Bleeken en Berend Olthaar, welkers proclamatien onverhinderd zijn gegaan en bevestiging
is geschied op den eersten van louwm. 1805.
Ao. 1805
Wierden door de vergadering tot nieuwe leden voorgesteld J. Thijssen en E. Stokkers als
ouderlingen en E. Broeker en J. te Boerman als diakenen, doch erstgemelde ouderling dit
verzoek van de hand wijzende is door den custos namens den kerkraad E. Klein Zaaltink
gevraagd en met de anderen bevestigd den 1 jan. 1806.
Ao. 1806
Resolveerde de kerkraad met het gebed begonnen zijnde tot het verkiezen van twee
ouderlingen en twee diakenen en viel de keuze op D. Bonkink en Arend Paalmans tot
ouderlingen en tot diakenen M. Smits
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[scan 182]
en M. Zaaltink, welken aan de gemeente zijn voorgesteld en van dezelve zijn goedgekeurd,
zodat zij den 1 jan. 1807 bevestigd zijn.
1807
Den 21 december is de kerkraad vergaderd en heeft goedgevonden Arent ter Weeme en
Derk Negberink aan te stellen tot ouderlingen en Jan Arent Ruwhof en Harmen Hesselink
tot diakenen, en is dit besluit aan de gemeente bekend gemaakt zijnde, de bevestiging
voortgegaan op den eersten dag van het jaar 1808.
1808
Den tweeden woensdag in december zijn na aanroeping van den Heer der kerke in onze
vergadering beroepen tot ouderlingen G. ten Cate en G. Groothornte en tot diakenen A.
Hasselaar en H.J. ten Raa op de Avinksluis, die na drie voorgaande proclamatien den 1 jan.
1809 bevestigd zijn.
1809
De vergadering volgens gebruik met een gebed geopend zijnde, werden met meerderheid van
stemmen verkozen tot ouderlingen H.J. Bloos en H. Mengerink en tot diakenen H.J. Meijer
en A. Hennink, waar tegen niemant iets heeft ingebracht, weshalve zij den 1 jan. 1810 ook
bevestigd zijn.
[scan 183]
Kerkelijke vergadering, gehouden den 10 december 1815.
De vergadering naa gewoonte met gebed geopend zijnde, zijn met meerderheid van stemmen
tot ouderlingen verkozen Egbert Muggenborg uit Nede en Willem Oldhaar uit den
Rodenhof, tot diakenen Christiaan Roehof uit Neede en Waander Negberink uit den
Rodenhof. Na welke verkiezing de vergadering met dankzegging aan God is gesloten.
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- Toelichting -

Deze bewerking maakt deel uit van het digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl o.l.v.
Ben Baneman (www.genealogiedomein.nl).

Bron
Vindplaats:
Toegang 0523:
Inventarisnummer 1:

Gelders Archief te Arnhem (www.geldersarchief.nl)
Hervormde Gemeente Neede
Resolutieboek van de kerkeraad, 1646-1815

Waarschijnlijk ontbreken aan het begin van dit resolutieboek één of meer bladen. Bovendien
zijn de eerste bladen bovenaan zwaar beschadigd.
Diverse bladen zijn misplaatst, onder andere de bladen 21 (scan 15), 22 (scan 16) en 23 (scan
37), en door mij in deze transcriptie weer op chronologische volgorde gezet.

Digitale afbeeldingen
De inventaris op deze toegang en de digitale afbeeldingen van dit inventarisnummer (190
scans) zijn toegankelijk via de volgende link.

Haaksbergen, 20 juli 2020
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