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1
Reeckeninge van den ontvanck
en de uijtgaeve van de kerkmr.
Herm. Steernenborgh beginnende met Martijni 1700 en
eijge eijdingende op Martijni 1703
Ontvanck
Coene Vos geeft jaerlijx een half
pont was; maekt in drije jaer.............. 0 -18 -0
Geert te Meekes uijt Vraegeren
geeft jaerlijkx vijfthijn stuijvers,
maekt in drije jaer .............................. 2 -5 -0
Frerijk te Winkel geeft jaerlijx
van een stuck lands in den Vragender Esch vijfthijn stuijvers, maekt
in drije jaer ......................................... 2 -5 -0
Berendt Klumperink geeft jaerlijx
6 stuijvers, in drie jaeren ................... 0 -18 -0
Jan te Crabbenborg in ‘t Zieuwent
geeft jaerlijx twaelf stuijvers maekt
in drie jaer .......................................... 1 -16 -0
Hendrick Waemelink geeft uijt Pillegoed jaerlijx drije daeld. en 22½ st.
maekt in drije jaer ............................ 16 -17 -8
24 -19 -8
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2
Ontvanck van t zaet

Borgemr. Crabbenborgh en Coene
Tongerlo en Adolph van Nottelen
geven uijt den Alfers Camp jaarlijx 12 stuijv.; maekt in drie jaer ......... 1 -16 -0

3

1700 Van den St. Tonis Camp soo
Berend Croesen bouwt, sijn
gekoomen negen schepel rogge
waarvan afgaet aen de Hr.
4
Gedeputeerden ses schepel, soo
den schoolmeester van Leeuwen
luit quitantie heeft ontfangen;
dese overige drie schepel heb
ick verkoft, het schepel voor
22 stv., maekt te saemen .................3 -6 -0

Geert Bijteman geeft jaerlijx
12 stuijv.; maekt in drie jaer............... 1 -16 -0
Jan Wolters geeft jaarlijkx 6 stuijv.;
maakt in drie jaer .............................. 0 -18 -0
Willem Rouhorst geeft jaerlijx
eene guld.; maekt in drie jaer ............ 3 -0 -0

Nogh sijnde gekoomen van den
voorschreven camp aen boekweijte
vijf schepel en 2 spint soo
ick verkoft hebbe, het schepel
voor 13 stv., maekt te saemen ..........3 -11 -8

Willem Rooks geeft jaerlijx 12 stuijv.;
in drie jaer ......................................... 1 -16 -0
Hend. Weggelers geeft jaerlijx
ses stuijv.; is in drie jaer ................... 0 -18 -0

Uijt de Groote Veluwe gaet
’s jaers uijt een half molder
5
mancksaet .

Jan Holkenborg geeft jaerlijx 6
stuijvers; in drie jaer .......................... 0 -18 -0

Uijt de Kleijne Veluwe gaat ’s jaers
een half molder manksaet; dit
molder mancksaet verkoft, het
schepel voor 12 stv.; maekt t’samen 2 -8 -0

Wander Lankvelds geeft jaerlijx
15 stuijv.; in drie jaer ......................... 2 -5 -0
Reijner Planten en Jan ter Veel
1
geven van het kemken achter de
2
moele jaerlijx 17 gld. 10 stv.
in drie jaer ........................................ 52 -10 -0
65 -17 -0

Uijt den Boonen Camp, die
Jan Goldes bouwt, gaet ’s jaers
6
uijt een spint reuve saedt ; dit
spint reuve saet betaelt .................... 0 -9 -0
9 -14 -8

1

het kampje
de toenmalige molen aan de Molenstraat
3
Sint Antoniuskamp
4
Gedeputeerde Staten van de graafschap Zutphen, belast met het bestuur van de geestelijke goederen
5
mengsel van graansoorten, dat gemengd gezaaid en geoogst werd;
6
knolzaad
2
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1702 Van St. Toenis Camp soo Derck
Croesen bouwt, sijn gekoomen
aen rogge, vier molder; waer
van afgaet 6 schepel rogge
s’ jaers aen de Heren Gedeputeerden; dese
voorschreven ses schepel, hebbe ick aen
den schoolmeester Van Leuwen
luit quitantie betaelt; d’ overige thien schepel verkoft het
schepel voor eene gulden
maekt t’samen 11.......................... -10 -0 -0

1701 Van St. Teunis Camp soo Berend
Croesen bouwt, sijn gekoomen
vier molder rogge; uijt desen
voorschreven camp gaet uijt ses schepel
rogge ’s jaers aen de Heren Gedeputeerden.
Dese ses schepel rogge, hebbe ick aen
den schoolmeester Van Leeuwen luit
quitantie gedaen, d’ overige thien
schepel rogge hebbe ik vercoft voor
22 stv. ’t schepel, maekt t’samen .. 11 -0 -0
Nog sijn van den voorschreven camp
gekoomen vier schepel en een
half boeckweijte; dese voorschreven
boekweijte hebbe ik voor een
7
guld., soo doen op de meulen gekost, aen mij geholden, maekt
te samen ........................................... 4 -10 -0

Nog sijn van den voorschreven camp
gekoomen ses schepel boeckweijte,
dewelcke ick vercoft hebbe voor
15 stv. ’t schepel, maekt ............... - 4 -10 -0
Jan Goldes geeft ’s jaars uijt
den Boonen Camp een spint
reuve saet; betaelt ........................... 0 -8 -0

Uijt de Groote en Kleijne Veluwe gaet uijt ijder ’s jaers een
half molder manksaet; dit molders mancksaet hebbe ick verkoft
voor 13 stv. het schepel, maekt
te saemen ......................................... 2 -12 -0

Uijt de Groot en Kleijn Veluwe
gaet uijt ijder een half molder
mancksaet, het molder verkoft voor 2 gld. 10 stv. ........................2 -10 -0
17 - 8 -0

Jan Goldes geeft ’s jaers een
spint reuve saet; betaelt ................... 0 -8 -0
18 -10 -0

7

toen
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Extraordinair ontvanck

Den 14 november is Janna Wanninck in de kercke begraeven ............6 -0 -0

1700 Den 17 november hebbe ik
uijt de kiste ontvangen ..................... 17 -0 -0

1703 Den 20 febr. hebbe ick uijt de
kiste ontvangen ............................... 24 -0 -0

1701 Den 13 april Derk Storteler
in de karcke begraeven, is ................ 6 -0 -0

Sens Sillevolt is in de de kerke
begraven ............................................6 -0 -0
36 -0 -0

Den 10 junij hebbe ik van
Jacob Crabbenborg ontvangen
als diakonen .................................. 115 -0 -0

*
Volght de uijtgaave

Den 3 october hebbe ik uijt
de kiste ontvangen .......................... 17 -0 -0

Geert Buijen heeft aen Berend
Croesen de rogge ende de boeckweijte gedorst; daer van betaelt ........0 -8 -8

Den 22 december hebbe ick van
de pastoor ontvangen 35 gld.
hier moet afgaen acht gulden soo
ick in mijn voorige reeckeninge
berekent hebbe blijft dit boven
staende, nogh .................................. 27 -0 -0

Als Berend Croesen het zaedt
gebragt heeft; doen verteert ..............0 -6 -0
Den 15 november aen de schoolmeester
luit quitantie betaelt 6 schepel
rogge

Den selven dito hebbe ick van de
pastoor voor seshondert pannen
blauwe pannen ontfangen ................. 5 -8 -0

Den 23 nov. heeft de schoolmeester
8
een stoeve op den predikstoel gemaekt; daer van betaelt .....................0 -13 -0
1 - 7 -8

1702 Den 20 januari hebbe ick uijt de
kiste ontvangen ................................. 4 -0 -0
Nog van de vaagt Bruijnick ontfangen voor drie hondert blaeuwe
pannen............................................... 2 -14 -0
194 -2 -0

8

stoof
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Dito aen S. Huijninck voor de wijn
betaelt ...............................................1 -4 -0

Den 12 december heeft Jan
Smit tien glaese roeden gemaekt;
daer van betaelt ................................ 1 -0 -0

Den 4 meij heb ik aen F. Rens12
man uijrwercker sijn jaergelt lt.qt.
betaelt N. 5 ........................................5 -0 -0

Den 25 december hebbe ick tot
het H. Avontmael broot gedaen .................................................. 0 -12 -0

Nog heeft hij met sijn soon hier
geweest om het uurwarck te regte
te maeken, doen in eeten en drinken en een nagt geslapen; onder haer beijden verteert ...................1 -5 -0

9

Van Sev. Huijnink drie Kulse
kannen wijn gehaelt, is ..................... 1 -4 -0
1701 Den 10 jan. heeft Harm. Berent10
sen de restanten aengesegt on
te betaelen, daer van betaelt ............ 0 -8 -0

Aen den richter van ’t examineren van mijn reekeninge den
9 junij betaelt .....................................6 -0 -0

Aen Jan ten Veel voor extraordinaere verpondingen goedgedaen .... 0 -2 -4

Dito den keckmeester sijn reekeninge gedaen en is bevonden dat de
kerke aen mij schuldig blijeft .......... 33 -11 -10

Den 2 Marcij heeft Simon de
Jode twe nieuwe glasen geqt sub n. 4 11
maekt, daer voor betaelt
.. . 3 -0 -0

Nog de verteringe daerover bedraegt
sigh ....................................................3 -0 -0

Nog heeft hij de andere glasen
gelapt en met kalk besmeert;
qt. n. 9
daer voor betaelt
...................... 2 -0 -0

Den 15 junij heb ik aen B. in de
Raeve voor leijnaegels en andere
nagels luit quitantie betaelt ............ 51 -17 -0

Den 14 dito heb ik B. Koesink
voor het avond luijden luit qt.
daer voor betaelt .............................. 3 -3 -0

13

ie.

Nog aen Haesebroek luit qt betaelt ................................................ 25 -6 -0

Den 27 dito voor het H. Avontmael aen brood betaelt ..................... 0 -12 -0
12 -1 -4

Nog aen Verbeeck betaelt lt qt

ie.

......4 -16 -0

Den 19 dito heb ik tot het Hl.
Avontmael broot gedaen ...................0 -12 -0
Dan S. Huijnink twee kanne
wijn gehaelt is ...................................1 -4 -0
133 -15 -10

9

Keulse
mogelijk is bedoeld dat H. Berentsen is rondgestuurd om achterstallige bedragen te innen
11
kwitantie (opgenomen) onder nummer 4
12
onderhoudscontract voor het uurwerk in de toren
13
mogelijk Jacob Haesebroeck, rentmeester van de geestelijke goederen in de graafschap Zutphen
10
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Den 11 julij hebbe d’ heeren inspectooren hier geweest; soo heeft
de voorman met sijn paerden
bij mij verteert ................................... 1 -14 -0

Voor twee kanne wijn betaelt ......................1 -4 -0
Den 4 octobr. heb ik Gr. Hartman
voor een post aen de put op
de weeme, betaelt .......................................3 -0 -0

Den 16 sept. heeft Jan Bijvank
aan de kerckdeure het slot gemaekt; daer van betaelt .................... 0 -5 -0

Den 10 octb novbr. hebbe ik
J. Coolman voor een rant
op de put vande weeme bet. .......................2 -5 -0

Den 14 dito heeft de heer richter
en pastoor de schoolmeester ontbooden
14
om overslag te maeken van het
gewulfte in de kercke; doen bij
mij verteert ........................................ 0 -12 -0

Nog hebbe aen J. Smit voor
het ijserwerck soo hij aen de
pastoors put gemaakt heeft
luit qt. betaelt ...............................................1 -10 -0

Den 23 dito hebbe ik van Wenterswijck een ton kalck gehaelt
soo op de weeme gelost; daer voor
betaelt ............................................... 1 -3 -0

Den 14 decembr. hebbe aen de
heer Volmer van tweehondert
gulden rente betaelt ................................. 12 -0 -0
Nog de opsaege moeten aennemen te betaelen, ad ....................................1 -5 -0

Voor mijn karrevragt ......................... 0 -14 -0
Nog hebbe ick van J. Mensink
1525 put steene voor do. Monhemius op de weeme gehaelt;
voor ‘t hondert betaelt 18 stv.
te saemen lt. quit. ........................... 13 -14 -8

Nog aen de heer richter
voor het uijtdoen in t‘ protocol betaelt .................................................0 -12 -0
Den 22 decembr. heb ick aen
de pastoor voor reijskosten
17
nae het classis ordinaer , bet. ....................6 -0 -0
27 -16 -0

Nog hebbe met Coene Tongerlo
drie mael met de karren nae
15
Mensinks tiggelavont geweest om
16
steene te haelen; voor ijder reijse
ijder 13 stvrs; maekt te samen ......... 3 -18 -0
Den 3 octobr. heb ik tot het Hl.
Avontmael broot gedaen .................. 0 -12 -0
22 -12 -8

14

te overleggen, te wikken en te wegen;
steenbakkerij
16
voor iedere keer; per keer
17
reguliere vergadering van de classis in Zutphen
15
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7
Den 4 maert heeft Jan Bijvanck wat vermaekt aen het
uijrwark, daer van betaelt ...................0 -6 -0

Nog voor de classicaele acten
af te schrijven lt. qt. betaelt ................ 1 -10 -0
Den 25 octbr. heeft H. Jansen
aen Croesen huijs een dagh
gedorst; daer van betaelt ................... 0 -6 -0

Den 1 april heeft J. Bijvanck
ses glase roeden gemaekt, daer
van betaelt .........................................0 -12 -0

18

Nog heeft H. Jansen drie schoft
boekweijte aen Croesen huijs gedorst; daer van betaelt ....................... 0 -4 -0

Nog heeft hij aen de kerkdeurre een klammer gemaekt, is ..............0 -3 -0

Als Derck Kroesen het saet gebragt heeft; doen verteert .................. 0 -6 -0

Nog heb ik voor drie stuijv.
nagels gekoft, tot dienst van
de kerkdeure ......................................0 -3 -0

Den 24 decembr. heb ik tot ‘t
Hl. Avontmael broot gedaen .............. 0 -10 -0

Den 15 april heb ick een karre
sandt in de karcke gebragt; is ............0 -2 -0

Voor twee kanne wijn betaelt ........... 1 -4 -0
Den 16 dito tot het H. Avontmael broot gedaan ............................0 -10 -0

19

1702 Den 18 jan. heb ik aen Fern .
Rensman uijrwercker;
n.14
betaelt lt.qt.
.................................. 5 -0 -0

Nog voor twee kanne wijn bet. ..........1 -4 -0

Dito van Ber. Coesinck voor het
20
n.15
avontluijden , lt. qt. betaelt
......... 3 -3 -0

Den 18 dito heeft B. Coesinck
21
een nieuwe worgel in de klocke
gemaekt; daervor betaelt ...................0 -18 -0

Nog heeft Rensman wat gearrebeijt aen t uijrwerck; doen
met sijn soon gegeten daer
voor ................................................... 0 -8 -0

Den 2 julij heb ick voor broot
tot ’t Hl. Avontmael betaelt ................0 -10 -0
Nog voor twee kanne wijn .................1 -4 -0
.5 -12 -0

Nog twee kanne bier gehad
en een nagt geslapen, t’samen ......... 0 -7 -0
12 -18 0

18

een kwart werkdag
meester-uurwerkmaker Ferdinand Rensman uit Vreden
20
De kerkenraad had op 1 december 1684 besloten dat: “de coster van nu aff aen alle avonde te 9 uiren een goede poos de
klock sall trecken en een teeken geven dat het 9 uire is”. Sinds 1996 is er een elektrische klokluidinstallatie en hoeft dit niet
meer met de hand te gebeuren.
21
de beugel waaraan de klepel hangt
19
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Aen Hoofs voor een doopschoteltien
betaelt ................................................ 1 -0

8
J. ter Veel goet gedaen voor extraordinare verpondinge ....................0 -6 -6

-

Den 21 julij hebben de heren inspectooren hier geweest; doen
de voerman voor hem en sijn
paerde in haver en hoij t’samen
verteert .............................................. 1 -0 -0

Aen d.hr. Monhemius voor
reijskosten nae het klassis
betaelt qt ............................................6 -0 -0
Nog voor ’t afschrijven van
de classicale acten luijt.qt
betaalt ................................................1 -10 -0

Den 2 septbr. heeft Jan in de Haar
drie hele delen plancken mede
gebragt, voor planken en vragt
betaelt ............................................... 2 -0 -0

Geert Buijenck heeft aen Kroesen huijs de rogge gedorst, daervan betaelt .........................................0 -6 -0

Den 4 dito heeft den touslager
van Aelten aen de klocken zese
zelen gearbeijt, daer van betaelt ................................................... 0 -16 -0

F. Heuijkinck heeft de boekweijte gedorst; daer van betaelt ........0 -4 -8
Als D. Kroesen het zaedt gebraght heeft, doen verteert ................0 -6 -0

Den 8 octobr. heb ick tot ‘t
Hl. Avondmael broot gedaen ............. 0 -10 -0

Den 22 novbr. heeft F. Rensman hier geweest om het uijrwarck te versien; doen met sijn
soon in eeten en drinken en
een nagt slapens verteert ..................1 -8 -0

Nog twee kanne wijn, is ..................... 1 -4 -0
Den 9 dito heb ik aen den schoolmeester, van het maeken van
de vrouwens banckes betaelt ........... 0 -12 -0

Den 22 dito heb ick an Rensman
sijn jaergelt luit qt. betaelt ..................5 -0 -0

Daer toe gekoft voor vier stuijver
nagels ................................................ 0 -4 -0

Den 13 decbr. heb ik aen de koster
met sijn bijhebbende luijden, over
22
het luijden der victorie gedaen
23
3 vane bier is ...................................0 -18 -0
.... 15 -18 -14

Den 20 dito heeft de Jode
de glasen in de kercke gestopt; daervan betaelt ........................ 1 -2 -0
Aan R. Planten goet gedaen voor
extraordinare verponding luijt qt. van
S. Huijnink ......................................... 0 -18 -10
8 -16 -10

22

De overwinning van de Engels-Hollandse vloot op de Frans-Spaanse vloot op 23 oktober 1702 in de baai van Vigo tijdens de
Spaanse successieoorlog. In verband hiermee was op 13 december 1702 een bid- en dankdag afgekondigd door de StatenGeneraal.
23
een vaan = 4 consumpties
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9
Dito heeft G. ten Bossche de
de banckskes, die voor vrouw
pastoors kaste staen, vermaeckt;
daer van betaelt .................................0 -3 -0

Aan J. ten Veel goed gedaen
voor extraordinaere verpondinge ...... 0 -6 -6
Nog B. Koesinck een stuijver nagels
gedaen............................................... 0 -1 -0

Den 17 dito tot het Hl. Avondmael broot betaelt ..............................0 -10 -0

Den 25 decembr. hebbe tot het
Hl. Avontmael broot gedaen
daer voor betaelt ............................... 0 -10 -0

Voor twee kanne wijn bet. .................1 -5 -0

Voor twee kanne wijn ........................ 1 -4 -0
1703 Den 4 febr. heeft J. de Knoopmaecker de restanten gemaent; daer
van betaelt ......................................... 0 -6 -0

Den 25 dito heeft J. Wamelinck
25
en een half
van Hetters avont vier
tonne kalk
gehaelt voor ijder tonne betaelt
23 stv.; maak die vier ton en een
halve te samen...................................5 -4 -8

Den 20 febr. heb ik voor rente aen Jan Schrader betaelt ............ 24 -0 -0

Aen J. Wamelinck voor de
vraght betaelt .....................................1 -7 -0

luijt qt. num. 20 verschenen 1703

Den 8 april voor twee kanne
wijn aen Rentinck betaelt .................. 1 -5 -0

Nog hebbe selvs mede nae
Wenterswick geweest, voor
mijn reijse en verteringe .....................0 -18 -0

Aan Bosboom voor broot tot
‘t Hl. Avondmael betaelt .................... 0 -10 -0

Aen de pastoor betaalt
voor reijskosten nae t classis .............6 -0 -0

Den 11 junlij hebbe de kerck
laeten schoon maeken en de
24
vloer laeten lijcken door J.
Huijninck, daer voor betaelt ............... 0 -10 -0

Den 26 dito heeft H. Berendsen
het gadt gemaekt om de kalk
te lossen, betaelt ................................0 -3 -0
Aan Jan Huijnick voor ’t lossen
van de kalck betaelt ...........................0 -6 -0

Nog hebbe daer toe seven karre
sant gehaelt; is .................................. 0 -14 -0

Den 12 julij heeft de voarman van de
inspectooren een nagt met twee
paerden geweest en verteert .............2 -12 -0
12 - 8 -8

Nog heb ick twee vrouwen een
halven dag gehat om den dreck
uijt de kerk te maeken; daer
van betaelt ......................................... 0 -6 -0
29 -12 -6

24
25

effen maken
kalkoven in Winterswijk
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10
Den 1 en 2 aug. heeft een leijdecker
26
van Benthem op de kerken gearbeijt
n 21
daervoor luit qt. betaelt
............... 7 -10 -0

Aen den coster Coesinck voor het avontluijden verschenen op Martini 1702 betaelt
luit qt. nr 22 de ...................................3 -3

Nog heeft den baas in eeten
en drincken verteert .......................... 1 -8 -0

Nog hebbe ick aen do. Monhemius voor reijscosten nae
n. 23
het classis luit q.t. betaelt
...........6 -0 -0

-

Nog hebbe twe touwen gekoft
daervoor betaelt ............................... 0 -4 -0
Nog aen do. Monhemius
voor het afschrijven van de
classicale acten, betaelt .....................1 -10 -0

Nog hebben aen den jonge die
hem de leijen toedroeg betaelt ......... 0 -8 -0
Den 4 octbr. hebbe twee touwen
aen de beijde klocken laeten
n 22
maeken; daer voor betaelt
.......... 4 -10 -0

Nog hebbe aen d.hr. Monhemius
28
voor extraordinare reijskosten
nae het classis ante synodaal gehouden
in augusto 1703 n.24

Den 7 dito tot het Hl.
Avondmael broot en wjn gedaen; voor drie kanne wijn
betaelt ............................................... 2 -2 -0
voor broot betaelt .............................. 0 -10 -0

betaelt .......................6 -0 -0

Den kerkmr. voor drie jaer
tractement, komt hem .................... 18 -0 -0
Voor ’t uijtcopieeren van de
rekeninge betaelt ..............................1 -10 -0

Den 10 dito heeft J. Huijnink
27
met sijn broer een dag aen de
kerkmuijre gearbeit; daer voor
betaelt ............................................... 2 -0 -0

voor pampier .....................................0 -1 -4
36 - 4 -4
Dese reeckeninge van den kerckmr. Herman
Steernenborgh soo van ontvangh ende uitgave mette bijgebrachte quitantien vlijtigh geexamineert hebbende, heeft sigh bevonden den
ontvangh te bedraegen 366 guld. 11 stv. en de
uijtgave daertegens 338 guld. 14 st. 8
penningen, also dat den kerckmr. meer
ontvangen als uitgegeven sevenentwintigh
gulden 17 stv. 8 pennin., die hij in de volgende reeckeninge in den ontvangh sal

Den 4 nov. heeft F. Rensman
met sijn soon het uijrwerk schoon
gemaekt; doen bij mij in eeten
en drincken verteert .......................... 0 -18 -0
Nog hebbe een stv. nagels
gekoft ................................................ 0 -1 -0
19 -11 -0

(PDF-scannummer 12)

moeten brengen. Aldus gedaen ende
geslooten Lichtenvoorde, den 26 martij
1704
Chris. Stump R.
A. Monhemius eccl.
Berent Huijninck
Herman Krabbenborgh
J v. Leeuwen

26

Bentheim
Derck Hendrick Huijnink
28
buitengewone reiskosten in verband met een extra vergadering van de classis, voorafgaand aan een synode
27
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