Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 47 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1703-1706
(PDF-scannummer 2)

(blanco)

(1)

(PDF-scannummer 3)

Reeckeninge van den ontvanck ende uijtgaeve van
den overledenen kerckmr.
Herm. Steernenborgh, beginnende met Martijni 1703
ende eindigende op Martijni
1706
Ontvanck
Coene Vos geeft jaerlijx een
1
halff lb was ad 6 st~, drij jaren ......... 0-18 -0
Geert te Meekes uit Vrageren
geeft jaerlijx vijfthijn stuijvers, drij jaeren ................................... 2 -5 -0
Frerick te Winckel geeft jaerlijx
van een stuck lands in den Vragender Esch vijfthijn stuijvers,
drij jaren ............................................. 2 -5 -0
Berendt Klumperinck geeft
jaerlijx 6 st~, drij jaren ........................ 0-18 -0
Jan te Crabbenborgh in’t Sijwent
geeft jaerlijx twaelf stuijvers
drij jaren .............................................. 0-16 -0
Jan Waemelinck geeft uijt
Pillen goeds jaerlijx drij daeld.
2
en 22 ½ st~; drij jaren ...................... 16-17 -8
24-19 8
2)

1
2

pond
1 daalder = 1,5 gulden. 1 gulden = 20 stuivers. 1 stuiver =16 penningen.
Over drie jaar dus 3 x ( 4,5 gulden + 22½ stuiver) = 13,5 gulden + 67,5 stuivers = 16 gulden, 17 stuivers en 8 penningen.
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Ontfanck van’t zaet

Borgemr. Crabbenborg en Coene
Tongerlo en Adolph van Nottelen
geven uijt den Alfers Camp
jaarlijx 12 st~; drij jaren .......................1-16 -0

1703 Van den St. Tonis Camp
soo Derck Kroesen bouwt
is gekoomen elf schepel rogge,
waar van jaarlijx afgaet
5
aen de heren gedeputeerden
ses schepel, soo den schoolmeester Jan van Leeuwen
luit quitantie heeft ontfangen;
die overige 5 schepel sijn verkoft, het schepel voor eene gl.,
beloopt ................................................ 5 -0 -0

Geert Bijteman geeft jaarlijx
12 st~; drij jaren ................................... 1-16 -0
Gosselick Wolters geeft jaerlijx
6 st~; drij jaren .................................... 0-18 -0
Willem Rouhorst geeft jaarlijx
eene guld.; drij jaren ........................... 3 -0 -0
Weduwe van Berent Rooks geeft
jaarlijx 12 stuijvers; drij jaren .............. 1-16 -0

Nog van voorschreven camp aen
boekweijte gekoomen ses schepel, het schepel verkoft
voor 12½ st~; beloopt ......................... 3-15 -0

Hend. Weggelars geeft jaarlijx 6 stuijvers; drij jaren ...................... 0-18 -0

Uijt de Groote Veluwe gaet
‘s jaers een halff molder mancksaet
Uijt de Kleijne Veluwe gaet
’s jaers een halff molder
mancksaet, dit molder manck6
saet vercoft, het schepel
voor 10 st~, beloopt .......................... 2 -0 -0

Jan Holkenborg geeft jaarlijx
6 st~, drij jaren .................................... 0-18 -0
Wander Lankvelts geeft jaarliijx 15 stuijvers, drij jaren ................... 2 -5 -0
Reijner Planten en Jan ter
3
Veel geven van het camken
4
achter de moole jaarlijx
17 gl. 10 st~; drij jaren ...................... 52-10 -0
65-17 -0

Uit den Boonen Camp die
Jan Goldes bouwt, gaet ‘s jaers
7
uijt een spint reuve saet
en betaelt met ................................... 0 -9 -0
11 -4 -0
3)

3

kampje
de molen die stond aan de huidige Molenstraat in Lichtenvoorde
5
gedeputeerde staten van de graafschap Zutphen, beheerder van de geestelijke goederen
6
mengsel van graansoorten, dat gemengd gezaaid en geoogst werd;
7
knolzaad
4
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1704 Van St. Tonis Camp soo
Derck Kroesen bouwt is gekoomen drij molder rogge,
waar van jaarlijx afgaet
aen de heren gedeputeerden
ses schepel, soo Wijnolt
Berentsen luit quitantie heeft
ontfangen, en die overijge ses
schepel, het schepel vercoft
voor 17 st~, beloopt ............................. 5 -2 -0

1705 van St. Tonis Camp soo
Derck Croesen bouwt is gekoomen vier molder ½ schepel
rogge, waar van jaarlijx
afgaat aen de heeren
gedeputeerden ses schepel,
soo Wijnolt Berentsen luit
quitantie heeft ontfangen.
Die overijge thijn schepel
ende een halff is vercoft,
1
het schepel voor 16 /8 st~;
beloopt ................................................ 8-13 -4

Nog van voorschreven camp aen
boeckweijte gekoomen ses schepel, het schepel vercoft
voor 12 ½ st~, beloopt ......................... 3-15 -0

Nog van voorschreven camp aen
boeckweijte gekoomen drij
schepel t’saemen vercoft
voor ................................................... 2 -2 -0

Uitj de Groote Veluwe gaet
uijt ½ molder macksaet ‘s jaers;
uijt de Kleijne Veluwe gaet
uijt ½ molder mancksaet ‘s jaers;
dit molder vercoft, het
schepel voor 12 ½ st~, beloopt .......... 2-10 -0

Uit de Groote en Kleijne Veluwe gaat uijt ijder een
half molder mancksaet,
het molder vercoft voor
2 gl. 8 st~ ........................................... 2 -8 -0

Jan Goldes geeft uijt den
Boonen kamp ‘s jaers een
spint reuve saet en betaelt ................. 0 -9 -0
11-16 -0

Jan Goldes geeft ‘s jaars uijt
den Boonen kamp een spint
reuve saet ende betaelt met ............... 0-10 -0
13-13 -4

4)

(PDF-scannummer 6 = PDF-scannummer 5)
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Extraordinarisse ontfanck

Den 26 augusti van den diacon
Adolph van Nottelen ontfangen
50 guldens segge .............................. 50 -0 -0

1703 Den 12 december is Jan
Silvolt in die karcke begraven .......................................................6 -0 -0

Den 11 december Aeltien Rentinck in die karcke begraven ...................................................... 6 -0 -0

8

De 20 dito uijt de kiste
ontfangen...........................................47-12 -0

1706 Den 6 april Berent
Bluemer in die karcke
begraven ............................................. 6 -0 -0

1704 den 15 oktober uijt die
kiste ontangen ...................................26 -0 -0
1705 Den 15 jannuarij van
de heer pastoor ontfangen
soo de graaff van Swe9
rijn aen den armen hadde
gegeven .............................................45 -3 -8

Den 13 juli is Truiken
Timmermans in die karcke
begraven ............................................. 6 -0 -0
Den 26 dito Jan ten
Bosse in die karcke begraven ................................................. 6 -0 -0

den 16 majus uijt die
kiste ontfangen ..................................13-13 -0

Bij voorgaende rekeninge
gedaan op den 26 martij
1704 is bevonden dat
ick meer ontfangen als
uitgegeven hebbe die
summa van 27 gld. 17 st~
8 pen. brenge alsoo in
ontfanck ............................................ 27-17 -8
101-17 -8

Den 2 junij Garrijtien Silvolt in die karcke begraven .......................................................6 -0 -0
den 26 julij Jacop
Krabbenborg sijn soon
Jan Andries in die karcke
begraven..............................................3 -0 -0
147 -8 -8

5)

8

de kerkkist, waarin geld en documenten van de kerk waren opgeslagen
Hiermee is mogelijk bedoeld graaf Otto I van Schwerin, de vader van Luise Charlotte, gravin van Schwerin, die was getrouwd
met Johan Sigismund Willem von Heijden, heer van Lichtenvoorde.
9
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Volght de uijtgave

Den 23 maert voor broot
tot het H. Avontmael
betaelt ................................................. 0-10 -0

1703 Den 24 octobr. heeft Willem
van Boeckholt een dag aen
Croesen huis gedorst daarvan bet. ... 0 -6 -0

Aen Harmen Rentinck voor
twee kanne wijn betaelt....................... 1-16 -0

Als Derck Croesen het saet
braght bij mij verteert ......................... 0 -6 -0

Den 26 dito mijn rekeninge
voor t gerichte ende den
kerckraat gedaen; doen bij
mij verteert .......................................... 2-10 -0

Den 20 decemb. aen den diacon
Jan Schrader de rente van’t
geene dat de kerck van die
armen heeft opgenomen
10
betaelt l.quit n.1
............................ 24 -0 -0

Aen den heer richter voor
’t afhooren van die reeckninge betaelt ....................................... 6 -0 -0

Den 25 dito voor broot
tot het H. Avondmael
betaelt .................................................. 0-10 -0

Den 16 april Jan van Swol
de restanten aengemaent;
daer van betaelt .................................. 0 -8 -0

Aen Harmen Rentinck
voor twee kanne wijn beta~ ............... 1 -8 -0

Aen Jan ter Veel aen extraordinarisse eigenaerse verpondinge
laten corten l.quit~ n.5 ........................ 0 -6 -8

1704 Den 6 jannuarij aen Berent
Cosinck voor het avont luij11
den betaelt l.quit~ n.2 ..................... 3 -3 -0

Den 15 junij voor broot tot
het H. Avontmael; betaelt
............................................................ 0-10 -0
Van Bredevoort 3 kanne wijn
laten halen; betaelt.............................. 2 -8 -0

Den 1 maert aen Dupree
voor t glasemaken aen die
karcke die door den starcken
wijnt waren beschadight
betaelt l.quit~ nr. 3 ............................ 12-10 -0

Aen den boode betaelt ........................ 0 -3 -0

Aen Rensman het jaergelt
wegens het uijrwarck betaelt
l.quit~ n. 4 ........................................... 5 -0 -0
47 -3 -0

Den 7 julij een voerman met
drij paerden van die heren Inspectoren een naght bij mij
geweest in eeten en drincken,
haver ende hoij voor die paerden verteert ......................................... 3 -3 -0
17-14 -8
6)

10

lujt quitantie n.1: volgens kwitantie nummer 1.
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”.
11
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Den 16 septemb. Jan Huijninck drij glasen daar den
kalck waar afgevallen weer
aengemeert en betaelt ........................ 0 -6 -0

Onderwegens voor twee
spint haver voor het paert
betaelt ................................................. 0 -8 -0
Den 25 octo. Tonis te Roller 25 dennen plancken
mede van Zutphen gebraght
daer van betaelt .................................. 1-10 -0

Den 18 dito het verwulfsel
in die karcke te maecken
aen den schoolmester
bestaedt; doen de heer richter,
de heer pastoor ende beide
borgemesters verteert ......................... 1 -4 -0

Dito de Jode drij ruijten
in de karck glasen gemaekt;
daer van betaelt .................................. 0 -6 -0

den 5 octo. voor het broot
tot het H. Avondmael
betaelt .................................................. 0 -8 -0

Aen de heer pastoor voor
reijskosten na het ordinarisse
classis ende voor het copieren
van die classicaele acten
betaelt l.quit~ n. 6 ............................... 7-10 -0

Jan van Swol drij kanne
wijn van Bredevoort
gehaelt; betaelt daer voor .................... 2 -8 -0

Noch aen de heer pastoor
voor extraordinare reiskosten
12
na het classis antesynodaal
betaelt L.quit~ n. 7 ............................. 6 -0 -0

Jan van Swol voor den
ganck betaelt ....................................... 0 -3 -0
Den 9 octo. met den schoolmeester nae Zutphen geweest
om plancken tot het verwulfsel ende eenigh loodt
te coopen op de vorst van
die karcke; doen voor verteeringe alsmede voor het paert
aen haver ende hoij betaelt ................. 6-18 -0

Den 6 novem Henrick Jansen rogge ende boekweijte
aen Croesen huis gedorst ; b~............ 0 -8 -0
Als Derck Croesen het saet
braght verteert ..................................... 0 -6 -0
16 -8 -0

Aen Gosselijck ten Bosse voor
carvraght betaelt .................................. 1-10 -0
12-17 -0
7)

12

voorafgaand aan een synode
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Den 15 novemb. Groot Holkenborgh 25 plancken
van Zutphen gebraght;
daer van betaelt .................................. 0-18 -0

Den 27 dito Jan van Swol
drij kanne wijn van Bredevoort gehaelt; daer voor
betaelt ................................................. 2 -8 -0

Den 18 dito Geert Nijboer
het loodt van Zutphen
gebraght; daer van betaelt ................. 0-15 -0

Voor sijn ganck betaelt....................... 0 -3 -0
Voor het broot tot het
H. Avontmael ..................................... 0 -8 -0

Dito Jan Bijvanck 138 naagels aen die leijleeren gemackt; daer van betaelt ...................... 1 -4 -0

Dito Jan Bijvanck twee
14
klammers aen die armkiste
gemaeckt en betaelt........................... 0 -6 -0

13

Den 1 decem Rensman met
sijn soon 1½ dagh over
het uijrwarck te repareren
ende schoon te maken
bij mij geloseert; in eeten
ende drincken verteert ........................ 1 -8 -0

Nog aan die leijdeckers voor
het stoldeersel betaelt ......................... 1-12 -0
1705 Den 15 jannuarij aen
den richter van Stadtloon
voor ses tonne kalck beta~.
l. quit~ n. 9 ......................................... 8 -2 -0

Den 18 decem. twee leijdeckers tot den 24 dito op die
karcke gearbeit; daer van
betaelt l.quita~ n. 8 ........................... 11 -2 -0

Aen Berent Coesink voor
het avont luijden betaelt
l.quit~ n. 10 ........................................ 3 -3 -0

Nogh 7 nachten gemelte
leijdeckers bij mij geslapen
bier ende foesel gedroncken
t. samen verteert ................................ 3-13 -0
. 19 -0 -0

Jan Gierkinck en Aelbert
te Manschot ijder een voer
plancken van Zutphen
gebraght; daer voor
betaelt. .............................................. 3 -3 -0
19 -5 -0
8)

13
14

meester-uurwerkmaker Ferdinand Rensman uit Vreden
kist met geld en stukken ten behoeve van de armenzorg
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Jan Bijvanck drij haaken
tot die leijleren gemaackt;
betaelt .................................................. 0-12 -0

Den 6 februarij Geert Nijboer 18 plancken mede van
Zutphen gebraght; betaelt .................. 1 -0 -0

Harmen Rentinck aen den
15
schoolmeester een toebackx
ton gedaen tot sportels in
de leijleeren daar voor beta~ ............... 0-18 -0

Dito Harmen Pillen 19
plancken en 2 juffers met
gebraght; daervoor betaelt ................. 1 -8 -0

De schoolmester van
Rentinck 150 latnagels gehaelt; daer voor betaelt ........................ 0 -8 -0

De schoolmeester ses dackleeren op die karcke gemaekt
ende den vorst op die karcke
met latten toegeleght; daer
voor betaelt l. quit~ n. 11 ................... 2 -2 -0

Van Harmen Rentijnck drij
touwen aen die leijleeren
gecoft; daer voor betaelt ...................... 0 -6 -0

Den 10 dito aen Jan Hoofs
voor gelevert loodt op die
vorst van die kercke beta~.
l.quit~ n. 12 ...................................... 23-13 -0

Den 29 jannuarij Jan
Gierkinck een voer plancken van Zutphen gehaelt
en betaelt ............................................ 1 -2 -0

Den 12 april voor het broot
tot het H. Avontmael
betaelt ................................................ 0 -8 -0

Dito Hermen Pillen een
voer plancken van Zutphen mede gebraght; bet~ .................. 1 -5 -0

Van Harmen Rentinck
twee kanne wijn gehaelt
en betaelt ........................................... 1-14 -0

Geert Nijboer een voer
plancken mede gebraght
en betaelt ............................................. 0-18 -0
5 -9 -0

Den 14 dito vier carren sant
op den kerckhoff laten brengen ..................................................... 0 -8 -0
Dito Jan van Swol de restanten gemaent en betaelt ...................... 0 -8 -0
31 -1 -0

9)

15

tabakston
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Den 16 maij aen den schoolmester op reekeninge van
sijn arbeits loon betaelt
l.quit~ n.13 ......................................... 10 -0 -0

Den 26 julij den voerman
van de heren inspectooren
een naght bij mij geloseerd
en voor hem ende sijne paerden
bij mij verteert t. samen ...................... 2-16 -0

Den 30 dito Tonnis Abbinck
nagels van Zutphen mede
gebraght; betaelt ................................ 0 -2 -0

Den Jode een brief na het Isereve gebraght dat die olij van
Zutphen soude mede brengen;
betaelt ................................................ 0 -3 -0

Roeleff Heeminck een voer
plancken van Zutphen mede
gebraght; betaelt ................................ 1 -4 -0

Den 19 dito Berent ten Isereve
olij, varwe ende nagels mede
gebraght en daer van beta~............... 0 -8 -0

Den 14 junij aen Rensman
voor sijn jaergelt betaelt
l.quit~ nr. 14 ........................................ 5 -0 -0

den

Van den 3 tot den 6 augusti
Henderick Steerneborgh met
twee knegten de karcke gewijt
gewittet en die karckmuer
versijn; daer van betaelt ..................... 4-18 -0
nogh met haer drijen in eeten
drincken slapen verteert..................... 4 -8 -0

Den 18 dito aan Sijmen die
Jode voor glase stoppen
rontsom die kerck en de glase
16
met kalck versijn ; betaelt
l. quit n. 15 .......................................... 4 -0 -0
Den 21 junij voor broot
tot het H. Avontmael
betaelt ................................................ 0 -8 -0

Voor drij witquasten beta~. ............... 0 -9 -0
Noch met haer drijen drij
nachten hier geslapen........................ 0-12 -0

Van Harmen Rentinck twee
kanne wijn gehaelt bet~ ..................... 1-12 -0

Voor het blausel betaelt .................... 0 -6 -0

17

Den 22 dito Saeltien Bulsinck
een sleutel van die kerckdeur gemackt en betaelt ..................... 0 -4 -0
22-10 -0

Aen besems betaelt ........................... 0 -2 -0
Noch twee vrouwens twee
dagen gehadt om die kerck
schoon te maaken; betaelt ................. 1 -4 -0
15 -6 -0
10)

16

het glas werd niet met hard cement maar met kalk vastgezet in de raamomlijsting, zodat het glas er ook weer uitgehaald kon
worden ingeval reparatie nodig was
17
Saeltien Bulsinck was smid en de schoonvader van de smid Geert Bijvanck
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Noch twee karren sandt op
den karckhof gebraght ......................... 0 -4 -0

Den 6 novem die leijdeckers die
karcke beklommen ende versijn; daer van betaelt ........................... 2-19 -0

Gosselijck ten Bosse sijn soon
varwe van Zutphen
medegebraght en daer van be~. ........ 0 -5 -0

Aen de heer pastoor voor
ordinare reise costen na het
classis en voor het copieren
van die classicaele acten
betaelt l.quit~. n. 18 ............................ 7-10 -0

Dito den jongen Jan Holwegh de schoolmester in
die karcke een poose geholpen daer van betaelt ....................... 0 -6 -0
Den 16 septem. aen Jan
Bijvanck betaelt l.quit~ n. 16 .............. 1 -8 -0

Noch aen den schoolmeester
½ ton bier gedaen soo hem
van den karckraat wegens
het gewulfsel was belooft ................... 2-10 -0

Den 27 dito Jan Gierkinck
olij en varwe meet gebraght;
daer van betaelt ................................... 0 -7 -0

Noch aen Hend. Jansen
een isere schop gedaen en
daer voor betaelt ................................. 0-18 -0

Den 20 dito wijn van Bredevoort laten halen .............................. 0 -3 -0

Noch aen soldernagels van
Hend. Westerman gehaelt .................. 0 -3 -0

Voor het broot tot het
H. Avontmael betaelt ........................... 0 -8 -0

Berent ten Ham aen Kroesen
huis die rogge ende boeckweite gedarst daer aen verdient .................................................... 0 -7 -0

Voor drij kanne wijn beta~. ................. 1-19 -0
Den 29 dito Saeltien Bulsinck
een sleutel aen die karck
deur gemaeckt en betaelt .................... 0 -6 -0

Als Derck Kroesen het saet
braght verteert ..................................... 0 -6 -0
Den 17 novemb. Rensman
met sijn kneght het uijrwarck uijtmalkanderen
gehadt; in eeten en drincken
verteert ................................................ 0-11 -0
15 -4 -0

Noch voor het schoonmaken van de kroon betaelt ..................... 0 -3 -0
Aen den schoolmeester beta~
l.quit~ nr. 17 ........................................ 6-18 -0
12 -7 -0

11)
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Den 2[.] dito aen Rensman
18
van’t uijrwarck sijn jaergelt
betaelt l.quit~ n. 19 ............................. 5 -0 -0

Den 27 junij voor het broot
tot het H. Avontmael
betaelt ................................................. 0 -8 -0

Den 24 decem tot het H.
Avontmael drij kanne
wijn van Brevoort laten halen daer voor betaelt.................. 1-16 -0

Drij kanne wijn van
Grol laten halen en betaelt ................. 1-10 -0

Aen den boode .................................... 0 -3 -0

Die op die fictori geluidt
hebben gedroncken twee
vane bier ............................................. 0-12 -0

Aen den boode .................................... 0 -3 -0
21

Voor het broot betaelt .......................... 0 -8 -0
Aen Berent Koosinck het
avont luijden en van’t
maken van een nuwen
19
worgel in die groote klock
betaelt l.quit~ n.20 .............................. 5 -3 -0

Noch heeft Rensman het
uijrwarck besijn en gedroncken twee kanne bier ............................ 0 -3 -0
Den 17 julij den voerman
van de heeren inspectooren
bij mij een naght geweest
aen eten en drincken ende
slapen als mede voor haver
ende hoij voor die paerden
t’samen verteert .................................. 3 -2 -0

1706 Den schoolmester twee
reisen de sneuw van het
20
gewulfte gekeert en betaelt............... 0 -4 -0
Den 1 februarij Jan van
Swol de restanten gemaent
en daer van betaelt .............................. 0 -6 -0

Den 24 julij aen de heer
pastoor voor ordinare
reise costen na het classis
ende voor het copieren
van de classicaele acten
betaelt l.quit~ n. 21 ............................. 7-10 -0
13 -8 -0

Den 4 april drij canne wijn
van Grol laten halen daer
voor betaelt .......................................... 1-10 -0
Aen den boode betaelt ....................... 0 -3 -0
Voor het broot betaelt .......................... 0 -8 -0
15 -1 -0

12)

18

vanwege een “onderhoudscontract”
de beugel in de klok, waaraan de klepel hangt
20
geveegd
21
victorie; op 23 mei 1706 vond een veldslag plaats bij het Waals-Brabantse plaatsje Ramillies; een Brits-Nederlands-Deens
leger behaalde daar een overwinning op een Frans-Beiers leger.
19
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Den 16 augusti aen vrouw
Roeleffsen betaelt l.quit~ n. 22 ......... 34-10 -0

Noch aen Jan Le[.]f[...]nck
goedgedaen de eigenaeren verpondinge van den jaere
1704 en 1705 luit overgegevene quitantie n. 24......................... 0-13 -0

Den 18 dito Jan Bijvanck
die staven in den raam
onder den toren vermackt
daer van betaelt ................................... 0-18 -0

Noch Berend Osinck anno
1704 en 1705 nagels tot
die karcke gelevert ende
betaelt l.quit~. n. 25 .......................... 13-18 -0

Noch Jan Huijninck aen
den raem verdient ............................... 0 -8 -0
Den 26 september aen broot
ende wijn tot het H. Avontmael betaelt ......................................... 1-12 -0

Noch Jan van Swol die
restanten gemaent .............................. 0 -6 -0
Aen Sijmen de Jode wegens
het maken van die kerck
glasen betaelt l.quit~. n. 26 ................ 5 -0 -0

Willem van Boeckholt
aen Kroesen huis gedorst
en betaelt ............................................. 0 -7 -0

Noch bevonden bij quitantie
betaelt te sijn jaer twee boeken bij Rumpius n.29 .......................... 2-10 -0

Derck Kroesen het saet
gebraght en bij mij verteert ..................................................... 0 -6 -0

Voor het uitschrijven van
de reekeninge ..................................... 1-10 -0

Noch den uijrwarcker gedroncken drij kanne bier ............................... 0 -4 -8

Aan pampier ........................................ 0 -1
23-18
Den kerckmester voor ##ij vier
drie jaren tractement kompt
...... 24 -0
verschenen tot Martijni
17 hondert ses .................................. 18 -0
41-18

Den 29 novem. aen Reinder
Planten die eigenaerse verpondinge van den jaere 1702
tot 1705 incluis goet gedaen
luit overgegeven quit~ n. 23 ................ 1 -6 -0
39-11 -8

-8
-8
-0
-0
-8

13)
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Aen Berent Kosinck wegens ’t avont luijden verschenen op Martinij 1706
betaelt l.quita~. nr. 28 .......................... 3 -3 -0

driehondert ses en seventig guld., 15 st~, 12
penn. en de uijgave daertegens een summa
van driehondert negen vijftigh gulden,12 st~,
8 penninge; dese van den ontvanck
afgetrocken
blijft gemelte weduwe Steernenborgh aen de
kercke suijver schuldigh een summa van
seventien
guld. 3 st~ 4 penn. die sij aen den tegenwoordige kerckmr. Johan van Leeuwen metten
eersten sal moeten betaelen. Aldus gedaen en
geslooten en bij ons geteijckent Lichtenvoorde
den 30 maij 1708

Aen Ferdinandus Rensman vant jaer 1706 betaelt l.quitan~ no. 29 ........................... 5 -0 -0
Harmen Rentinck aen
nagels en touwen betaelt
l.quita~ no. 30 ..................................... 2 -6 -0
1707 den 4 septem. den
voerman an die inspectoren met sijn paerden
een naght bij mij gelosieert;
aen eten en drincken als
mede haver en hooij voor
de paerden t. samen
verteert ................................................ 3 -0 -0

Christ. Stump R.
P. Monhemius eccl.
Berent Huijninck
Herman Krabbenborg
Severijn Huijninck ouderlinck
Jacob. Krabbenborg ouderlinck

22

Aen den vooght Peter
Bruijninck betaelt
l.quita~ no. 31 ..................................... 2 -0 -0
15 -9 -0
Vorenstaende reeckeninge van ontvangh ende
uijtgave van wijlen den kerckmr. Herman
Steernenborgh door desselfs weduwe
overgegeven,
vlijtigh geexamineert ende die quitantien naergesien hebbende, heeft sich bevonden den
ontvanck
daervan sich te bedraegen de summa van
14)

(PDF-scannummer 17)

Reeckeninge van d’ weduwe van wijlen den
kerckmr. Herman Steernenborgh gesloten den
30 Maij 1708.
(15)

22

soort gerechtsdeurwaarder
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