Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 49 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1709-1712
(PDF-scannummer 2)

Reeckeningh van mijn
zaliger vader Jan van
Leeuwen in sijn leeven
kerkmr. over den ontfanck
en uijtgave der kercken in1
komsten beginnende met Martini
1709 en eijndicht met Martini 1712

(PDF-scannummer 3)

Ontfanck van de kercken
inkomsten beginnende met
Martini 1709 en eindicht
met Martini 1712
Geert te Meeckes geeft jaerlicks
2
3
1¼ lb wasch ; maeckt in 3 jaeren ...... 2 -5 -0
Frederick te Winckel geeft
jaerlicks van een stucksken
landt in den Vragerschen Esch
r
15 st ; in drie jaer ................................ 2 -5 -0
Kuene Vosch geeft jaerlicks
uijt Tolcamps Mate een ½ lb
r
wasch 6 st ; in 3 jaer .......................... 0-18 -0
Berndt Klumperinck geeft
uijt Klumperinck jaerlicks
een ½ lb wasch; in 3 jaren ................. 0-18 -0
Jan Krabbenborgh in ’t Zieuwent
geeft jaerlicks uijt den Schutten
Camp een lb wasch; in 3 jaer ............ 1-16 -0
Jan Wamelinck geeft jaerlicks
r
uijt Pillen goet 3 daalders en 22 ½ st ;
in drie jaren ....................................... 16 -7 -4
24-19 -4

1

Sint Maarten; 11 november
pond
3
(bijen)was
2
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r

Borgem Krabbenborch en Cuen
Tongerlo geven jaerlicks uijt den
halven Alvers Camp een ½ lb
r
wasch; 6 st ; in drie jaren ..................... 0-18 -0

Den Kercken Camp pachter
Reijnder Planten en Jan ter
Veel doet jaerlicks op Martini
r
17 gl. 10 st , maeckt in 3 jaer ........... 52-10 -0
Extraordinaren ontfanck uijt
4
de kercken cist als anders
beginnende met Martini 1709

Adolph van Nottelen, Winoldt
Berntsen en Jacop Goevers geoock
ven
jaerlicks uijt den halven
Alfers Camp een ½ lb wasch; in
drie jaren.............................................. 0-18 -0

er

1709 den 27 Novemb heb ik mijn
reeckeningh gedaen en bij
slot van deselve schuldich
r
gebleven 40 gld 2 st , dat hier
voor ontfanck wort ingebracht ............ 40 -2 -0

Geert Bitteman geeft jaerlicks
r
een lb wasch; 12 st ; in 3 jaren ............ 1-16 -0
Goslick Wolters geeft jaerlicks
r
een ½ wasch; 6 st ; in 3 jaren .............. 0-18 -0

ri

1710 Den 8 janua uijt de kercken
cist ontfangen ..................................... 24 -0 -0

Willem Rouwhorst geeft
jaerlicks 1 gl; in 3 jaren ........................ 3 -0 -0

Den 28 juni ontfangen uijt
de kercken cist ................................... 44-10 -0

Korte Wolter, nu de weduw
Roocks, geeft jaerlicks een lb
r
wasch; 12 st ; in 3 jaren ....................... 1-16 -0

Den 29 juli Verwit in de
kerck begraven .................................... 6 -0 -0
er

Uijt Wegheler gaet ’s jaers
r
een ½ lb wasch; 6 st in 3 jaer ............. 0-18 -0

Den 21 novemb Ansum in
de kerck begraven ............................... 6 -0 -0
173-2 -0

Uijt Lanckvelt gaet jaerlicks
r
1¼ lb wasch; 15 st in 3 jaren .............. 2 -5 -0
Jan te Holkenborg en sijn broers
kinderen geven jaerlicks een
r
½ lb wasch; 6 st in 3 jaer .................... 0-18 -0
........................................................... 13 -7 -0

4

de kerkkist, waarin geld en documenten werden bewaard
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ri

Ontfanck van het zaet
beginnende met Martini 1709

Ao 1711 Den 7 janua ontfangen uijt

de kist kercken cist 24 gl ....................24 -0 -0
ri

er

1712 Den 6 Janua ontfangen uijt

Den 22 octob de boeckweijt
bij Derck Kroesen uijtgesteken
5
4 vim en daer van gedorst
5 molder en 2 schepel, het schepel
r
6
verkogt voor 17 st maeckt ................. 18-14 -0

de kercken cist 24 gl ...........................24 -0 -0
ri

Den 1 februa Severijn Huij-.
ninck sijn dochter Chatrijna
Elisabeth in de kerck begraven ............3 -0 -0

Geert te Veluw geeft ‘s jaers
een ½ molder mancksaet, het
r
schepel verkocht voor 14 st
r
maeckt 1 gl. 8 st .................................. 1 -8 -0

Den 27 marti heeft Severijn
Huijninck zijn kint in de
kerck laten begraven ............................3 -0 -0
Den 22 juni de weduw
Aeltjen Steernborghs op het
coor begraven betaelt met..................10 -0 -0
64 -0 -0
*

Uijt de Kleijne Veluw gaet
‘s jaer een half molder mancksaet het schepel gegolden
r
14 st is ................................................. 1 -8 -0
Jan Goldes geeft jaerlicks
uijt den Boonen Camp een
spint roeve zaet betaelt
r
met 10 st ............................................. 0-10 -0
22 -0 .0

5
6

een vim = 25 gasten = 100 garven (schoven)
een molder = 4 schepel
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Ontfanck van het zaet
op Martini 1710

Ontvanck van het zaet
op Martini 1711

Den 8 augusti de rogge bij
Derck Kroesen uijtgesteeken
1 vim en 12 gast; den 30 septem.
daer van gedorst 7 schepel; hier gaet
7
af 6 schepel voor de geestelijke rentmr.
komt hier voor de kerck in
reeckeningh 1 schep gegolden ........... 1 -5 -0

Den 29 juli de rogge bij Derck
Kroesen uijtgesteeken 2 vim en
2 gast rogge; daer van den
er
5 octob gedorst 10 schepel; hier gaen
6 schepel af voor de geestelijke rentmr.
blijft hier voor de kerck een
molder; het schepel verkogt voor
r
24 st maeckt ....................................... 4-16 -0

Dito de boeckweijt uijtgesteken
bij Derck Kroesen 3 vim en 3 gast;
daer van gedorst 3 molder een
schepel; het schepel verkogt voor
r
17 st maeckt ..................................... 11 -1 -0

Dito de boeckweijt uijtgesteken
1½ vim en daer van gedorst
1 schepel; dogh slegt sette daer voor 0-16 -0
Geert te Veluw geeft jaerlicks
een ½ moder macksaet; het
r
schepel tot 14 st ................................. 1 -8 -0

Geert te Veluw geeft jaerlicks
8
een ½ molder mancksaet ; het
r
schepel verkogt voor 11 st .................. 1 -2 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaet
jaerlicks een ½ molder manck
r
saet; het schepel tot 14 st .................. 1 -8 -0

Uijt de Kleijne Veluw gaet jaerlicks en ½ molder mancksaet;
r
het schepel verkogt voor 11 st ............ 1 -2 -0

Jan Goldes geeft jaerlicks
uijt den Boonen Camp een spint
rove zaet; betaelt met ......................... 0 -8 -0
8-16 -0

Jan Goldes geeft jaerlicks
uijt den Boonen Camp een spint
9
r
roeve saet ; betaelt met 10 st ............. 0-10 -0
15 -0 -0

10

Somma samarum beloopt sigh
r
11
den ontfanck 321 gl. 4 st 4 d.

7

het kerkelijk bezit was na de reformatie in beheer gekomen bij Gedeputeerde Staten van de Graafschap Zutphen;
Lichtenvoorde viel onder het rentambt Borculo; de geestelijk rentmeester van dit rentambt was in die jaren dr. Willem van
Hasselt;
8
mengsel van verschillende graansoorten; doorgaans gerst en haver; meestal gemengd gezaaid en geoogst.
9
knolzaad
10
summa summarum – in totaal
11
duiten
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Uijtgave beginnende met
Martini 1709
er

Den 16 novemb aen Jan de Knor
pemaker gegeven 6 st voor dat
hij aenmaninge dede die aen de
kerck betalen moeten.......................... 0 -6 -0
Den 27 dito heb ick mijn reekeningh gedaen, voor het
e(dele) gerichte en den kerkenraet; daer over verteert 2 gl
r
9 st ...................................................... 2 -9 -0
Den 28 dito aen de heer richter
Stomp betaelt 6 gl. voor het
afhoren en sluijten van mijn
reeckeningh volgens quitan
o
N 1...................................................... 6 -0 -0
er

Den 24 decemb aen Toebe Reer
sinck betaelt 16 st voor het
broot tot het Avontmael ....................... 0-16 -0
Dito aen Hermen Rentinck
r
voor twe kanne wijn 1 gl. 12 st ........... 1-12 -0
ri

Ao 1710 Den 2 janua aen Derck Hendrick
r

Huijninck betaelt 3 st voor
dat hij een gat aen de kerck
muijr toe maeckte ............................... 0 -3 -0
11 -6 -0
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r

Den 8 dito betaelt aen mijn soon
Damianus van Leeuwen, diaken,
de rente van een capitael van
600 gl. soo de diakenij in de
kerck staen hebben, verschenen
ri
met den 1 janua 1710 ad 24 gl
o
luijt quitanti N 2 ................................. 24 -0 -0

Den 21 dito aen de heer rentm . W.
van Hasselt betaelt den uijtganck uijt S. Anthoni Camp, verschenen op Martini 1709 ad 6
schepel rogge, betaelt met 15 gl
o
luijt quitanti N 3 ................................ 15 -0 -0
Den 19 april aen Toebe Resinck
r
betaelt 6 st voor ‘t broot tot het
Avontmael ........................................... 0-16 -0

ri

Den 26 janua Jan ter Veel laten
korten de extraordinarische
verpondinge van den halven K(ercken).
r
Camp van den jare 1709 ad 6 st
o
4 deuijten; luijt quitanti N 3 ................. 0 -6 -4

Dito aen Hermen Rentinck voor
r
twee kanne wijn 1 gl. 12 st ................. 1-12 -0

Den 28 dito aen Sijmon de Jode
r
gegeven 6 st voor glase maken
aen de kerck ........................................ 0 -6 -0

Den 24 maij aen Derck Hend.
r
Huijninck gegeven 6 st voor dat
hij den arm op de kleijne klock
maekte en aen Geert Bijvank
r
voor een st nagels .............................. 0 -7 -0

ri

Den 6 februa heb ick mijn soon
na Vreden gesonden, om den
12
uijrwerker te halen, alsoo het
uijrwerck stil stont; voor den
r
ganck en verteringe 16 st ................... 0-16 -0

Den 16 juni aen Jan de Knopemar
ker gegeven 2 st voor dat hij de
restanten in maende ........................... 0 -2 -0

Den selven dito den uijrwerker
’s avonts hier gekomen en den anderen dagh hier geweest; verteert
in eeten, drinken en slapen
13
touwen en boom olij .......................... 1 -9 -4

Den 28 juni aen de heer pastoor
Monhemius betaelt de reijs
kosten na het classis, gehouden
in april 1710 6 gl.; nogh voor
het copieren van de classicale
r
acte 1 gl. 10 st t’ samen ...................... 7-10 -0
o
luijt quitanti N 4

Den 12 dito aen Derck Hendrik
r
Huijninck gegeven 3 st voor
dat hij een ingevallen groef
in de kerck toe maeckte;
dito aen Hermen ten Haeff
r
gegeven 2 st voor een kar
sant t’ samen ....................................... 0 -5 -0
27 -3 -0

12
13

Dito aen den uijrwerker betaelt
het rechte vierde part van het
bedongen uijrwerck waermee
de leste halfscheijt voldaen
r
en betaelt is met 31 gl. 5 st ............. 31 -5 -0
o
luijt quitanti N 5
56-12 -0

meester-uurwerkmaker Ferdinand Rensman
olijfollie
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er

Dito den uijrwerker hier zijnde
verteert in eeten en drincken ............... 0 -8 -0

Den 11 septemb aen Derck Hend.
r
en Jan Huijninck betaelt 15 st voor
2 posten en een dorpel in het
16
kleijn doerken aen de kerck
muer met een schaerpael en
van arbeijts loon eenen dach met
r
haer beijden 1 gld 18 st ; t’ samen ...... 2 -3 -0

Den 5 juli aen Bosboom betaelt voor ’t broot tot het Avontr
mael 16 st .......................................... 0-16 -0
Dito 3 kleijne kanne wijn van
r
Aelten laten halen; de kan 14½ st
r
14
t’ samen 2 gl. 3 st 4 d ......................... 2 -3-4

r

Voor twe st nagels en een kar
sant daer toe gebruijckt....................... 0 -4 -0

Voor het halen van de wijn .................. 0 -3 -0

Den 12 dito aen Geert Bitteman
betaelt voor dat hij 350 steen
17
van den tichelaven voor de
kerck haelde ........................................ 1 -0 -0

Den 8 augu. aen Geert Bijvank
r
gegeven 4 st voor dat hij den
hamer op de klock wat veranderde ............................................... 0 -4 -0

er

den 30 septemb de rogge en
boeckweijt laten dorssen bij
Derck Kroesen; 1½ dagh ad ............... 0 -9 -0

Den 26 dito heb ick mijn soon
na Aelten gestuijrt aen den
touwslager, om dat het touw
aen het uijrwerck gebroken
was; voor den ganck ........................... 0 -3 -0

er

Den 1 octob als Derck de rogge
en boeckweijt brogte gegeven
een faen bier ....................................... 0 -6 -0

Den 28 dito heeft Jurrien Oest,
touwslager ,een nieuw touw
aen het uijrwerck hier gebragt,
wegende 17 lb; hem daer voor
betaelt luijt quitanti 5 gl ........................ 5 -0 -0
o
N 6

Den 4 dito aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 14 st voor ‘t broot tot
het Hl. Avontmael................................ 0-14 -0

Dito aen Geert Bijvanck voor
2 nie haken klammers en
bolten in de schijven daer het
touw op loopt 1 gl ................................ 1 -0 -0

Den 27 dito den uijrwerker hier
gekomen met sijn knecht en
hebben het uijrwerck schoon
18
gemaekt; doe verteert in eeten
en drinken en out linnen en
r
boom olij 15 st .................................... 0-15 -0

Dito aen Jan Schrader voor twee
r
kanne wijn 1 gl. 15 st .......................... 1-15 -0

Dito nog aen den touwslager
en Geert Bijvanck gegeven
15
een faen bier voor dat
sij het touw in den toorn
holpen vast maken .............................. 0 -6 -0
10 -3 -4

Dito aen hem betaelt sijn jaer
gelt verschenen op Martini 1710
o
volgens quitanti N 7 .......................... 5 -0 -0
. 12 -6 -0

14

1 gulden = 20 stuivers; 1 stuiver = 8 duiten (= 16penningen)
vier consumpties (de waard plaatste dan vier streepjes in de vorm van een vaantje)
16
deurtje
17
steenbakkerij
18
toen
15
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er

ri

Den 5 novemb aen de weduw
r
Steernborchs goet gedaen 1 gld 8 st
soo de voerman van de heren inspectooren bij haer verteert hadden
o
volgens quitanti N 8 ........................... 1 -8 -0

Den 24 janua een groef in de
kerck laten toemaken; daer van
r
gegeven 6 st ; dito een kar sant
daer toe laten halen; t’ samen ............ 0 -8 -0
ri

Den 8 februa Jan ter Veel laten
korten de eijgenaers verpondinge
van ’t jaer 1710 van den Kerk Camp
o
volgens quitantie N 11 ....................... 0 -6 -4

Den 17 dito aen de Knopemaker
r
gegeven 6 st voor dat hij aenmaende
die aen de kerck betalen moeten ........ 0 -6 -0

ri

Den 20 dito aen Berndt Koesinck
r
gegeven 3 gl. 3 st voor het avont
19
luijden te negen uijren verschenen
op Martini 1710 volgens quitan.
o
N 9 ..................................................... 3 -3 -0

Den 14 februa aen Hendrick
Jansen gedaen twee touwen om
de dooden met in in ’t graf te laten;
r
kosten het stuck 8 st ; t’ samen........... 0-16 -0
Den 19 dito de snee van het verwulfsel op de kerck laten afmaken met haer tween; daer van gegeven een gl ....................................... 1 -0 -0

er

Den 3 decemb gegeven 10 kan
bier voor de luijders op den
Danckdach........................................... 0-15 -0
er

Den 10 decemb de boeckwijt
laten verstoven; daervan gegeven ...... 0 -3 -0

Den 21 dito al weder de snee van
het verwulfsel op de kerck laten
afmaken met haer bejden; daer
voor betaelt 1 gl .................................. 1 -0 -0

Den 24 dito aan vrouw Bosbooms gegeven voor ’t broot
tot het Avontmael ................................ 0-12 -0

Dito voor twee berken besums
daertoe gebruijckt ............................... 0 -1 -0

Dito aen Jan Schrader voor 2 kan
wijn gegeven........................................ 1-12 -0

Den 28 dito aen meester Jan Mentink
ticheler betaelt 1 gl. 18 voor 350
steen soo ick den 12 september
1710 van hem had laten haen
voor de kerck ...................................... 1-18 -0

ri

Ao 1711 Den 7 janua aen Peter Hoeffs
diaken betaelt de somma van
24 gl. tot voldoeninge van een jaer
intresse van een capitael van
600 gl. soo voor de armen in de
k(erkelijke). goederen gevesticht zijn;
ri
verschenen met den 1 janua 1711
o
volgens quitantie N 10 ...................... 24 -0 -0
31-19 -0

Den 14 Marti aen meester Jan en Derck
Hend. Huijninck betaelt voor 40 voet
ribben en 30 voet plancken 5 gl. en
van arbeijtsloon 1 gl., dat sij op
den tooren boven het uijrwerck
digt maekten, luijt quitanti
o
N 12.................................................... 6 -0 -0
11 -9 -4

19

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.
19 september 2014 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-8Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 49 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1709-1712
(PDF-scannummer 11)

Item voor nagels daertoe gebruijckt ................................................. 0 -6 -0

Den 23 dito heb ick mijn soon na
Deutecum gesonden om aen den iseroven een gewicht aen het uijrwerkck
te bestellen maer sij en brandender
20
doe niet; voor den ganck en verr
teeringe 10 st ..................................... 0-10 -0

Den 15 dito eenen groten aerden
pot gekocht om op het verwulfsel
onder een leck te setten voor .............. 0 -3 -0
Den 4 april aan vrouw Bosr
booms gegeven 12 st voor ’t broot
tot het Avontmael ............................... 0-12 -0

Den 8 juni 2½ ton kalck gekoft
r
voor de kerck,de ton 25 st , t’ samen
r
o
3 gl. 2 st 4 d., luijt quitan N 14 ........... 3 -2 -4

Dito 3 kleijne kanne wijn van
r
Aelten laten halen, de kan 16 st ........ 2 -8 -0

Dito voor het lossen van de calck
aen Jan en Derck Hend. Huijninck
gegeven 1 faen bier ............................ 0 -6 -0

Dito voor het halen van de wijn .......... 0 -3 -0
Den 8 dito aen de heer rentmr. Van
Hasselt betaelt 6 schepel rogge
gaende uijt S. Anthoni Camp,
verschenen op Martini 1710
o
luijt quitantie N 13

Den 27 juni aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 12 st voor ’t broot tot het
Avontmael ........................................... 0-12 -0
Dito 3 keine kanne wijn van
r
Grol laten halen, de kan 16½ st ....... 2-10 -4

Den 24 april aen Derck Hend.
r
Huijninck gegeven 7 st voor dat
hij een gat aen de kerck muijr
toe metselde ........................................ 0 -7 -0

Voor het halen van de wijn ................. 0 -3 -0
21

Den 29 dito heb ick een goet laten
maken boven het verwulfsel onder een leck van een eijcken
planck, 10 voet lanck en ½ voet
breet, en 20 voet latten; kost 25
r
st en van arbeijtsloon aen
r
Derck Hend. Huijninck 6 st en
r
voor 3 st nagels, te samen ................. 1-14 -0

Dito voor een kar sant daer
toe gebruijckt ....................................... 0 -2 -0
Den 7 maij den uijrwercker hier
gekomen en heeft het uijrwerck
geviseteert en gedronken aen bier ...... 0 -2 -0
Den 13 dito heb ick met mijn soon een
klammer bovenin den toorn, daer
het touw van het uijrwerck door
gaet, geslagen en vast gemaeckt;
en daeraen verdient ............................ 0 -4 -0
. 4 -7 -0

Den 2 juli aen Sijmon de Jode
r
betaelt 1 gl. 6 st voor dat hij 14
ruijten in de glasen aen de
22
kerck stopte ...................................... 1 -6 -0
. 10 -4 -0

20

toen
goot
22
repareerde
21
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er

den 4 dito heeft Reijnder Planten
200 steen van den ticheloven gehaelt voor de kerck; daer voor
r
r
betaelt 1 gl. 2 st en 11 st voor vragt
t’ samen .............................................. 1-13 -0

Den 12 septemb aen de heer pastoor
Monhemius betaelt de reijs costen
na het classis tot Zutphen in april
1711 ad 6 gl.; nog voor het copieeren van de classicale acten
r
r
ad 1 gl. 10 st t’ samen 7 gl. 10 st ..... 7-10 -0
o
luijt quitanti N 15

Den 21 dito heeft mijn soon
Andries na Emmerick geweest
om een rist lejen tekopen;
daer voor betaelt 7 gl ........................... 7 -0 -0

er

Den 3 octob aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 10 st voor ’t broot tot het
Avontmael ........................................... 0-10 -0

Dito voor de pasch en teeken en
van de pasch en weggelt tot
r
’s Herenbergh gegeven 10 st ............. 0-10 -0

Dito 3 kleine kanne wijn van
r
Aelten laten halen; de kan 16 st ......... 2 -8 -0

Nogh aen de slach boom in de
Wijnbergsche straet gegeven .............. 0 -4 -0

Nogh voor het halen van den
wijn gegeven ....................................... 0 -3 -0

Nogh tot Deutecum voor brugh
gelt en weggelt betaelt ........................ 0 -4 -0

Den 5 dito de rogge en boeckweijt bij Derck Kroesen laten
dorssen; daer van gegeven ................ 0 -9 -0

Voor vragt aen Jan Bitteman betaelt ... 1-10 -0
Dito als Derck het saet bragt
gegeven 1 faen bier ............................ 0 -6 -0

Voor de ganck van mijn soon na
Emmerick en verteeringe .................... 1 -5 -0

er

Den 13 novemb aen Berndt Keusinck wegens het avont luijden
verschenen op Martini 1711 volo
gens quitanti betaelt N 16 .................. 3 -3 -0

Den 23 dito heb ick de leijen
op den hanck solder laten
dragen ................................................. 0 -4 -0
Den 29 juli aen Derck Hendrick
r
Huijninck gegeven 1 gl. 10 st voor
dat hij een gat 3 a 4 op de kerck
digt maeckte ........................................ 1-10 -0
14 -0 -0

Den 16 dito aen Jan de Knopemar
ker gegeven 7 st voor dat hij aenmaende alle die aen de kerck betalen moeten ....................................... 0 -7 -0
Den 27 dito aen de heer rentmr. Van
Hasselt betaelt de 6 schepel rogge
gaende uijt S. Anthoni Camp verschenen
op Martini 1711; volgens quitanti
o
N 17
14-16 -0
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er

ri

Den 10 decemb aen Derck Hendrick
r
Huijninck gegeven 4 st voor dat hij
een gat aen de kerck muijr toemaeckte ............................................... 0 -4 -0

Den 18 februa Jan ter Veel laten
korten de eijgenaers verpondinge van
den halven Kerken Camp van
r
’t jaer 1711 ad 6 st 4 d........................ 0 -6 -4
o
luijijt quitanti N 19

Dito voor een kar sant daer toe
r
gebruijckt 2 st ...................................... 0 -2 -0

Den 20 dito een ingevallen groef
in de kerck laten toemaken; daer
r
van gegeven 4 st ................................ 0 -4 -0

Den 14 dito aen Moses de Jode ger
geven 15 st voor dat hij een glas
maeckte dat aen de kerck dat
de wint daer uijtgewaeijt hadde ........... 0-15 -0

Dito aen Reinder Planten voor
een kar sant ........................................ 0 -2 -0

Dito voor 3 glas roeden aen Geert
r
Bijvanck gegeven 5 st ......................... 0 -5 -0

Den 2 marti heb ick 500 leij nagels van Zutphen laten komen
r
kosten 18 st ........................................ 0-18 -0

Den 24 dito aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 10 st voor ’t broot tot het
Hl. Avontmael ...................................... 0-10 -0

Den 5 dito heb ik het gewicht
aen het uijrwerck laten verhangen; daer van gegeven aen
r
Derck Hend. Huijninck 6 st en
voor een haeck en nagels aen de
r
smit 4 st ; t’ samen .............................. 0-10 -0

r

Dito aen Mons Huijninck voor
twee kanne wijn gegeven .................... 2 -0 -0
o

ri

A 1712 Den 6 janua aen Peter Hoefs diaken betaelt de somma van 24 gl.
tot voldoeninge van een jaerrente van een capitael van 600 gl.
soo voor de armen in de kerken
goederen gevesticht sijn; verschenen
ri
met den 1 janua 1712; luijt
o
quitantie N 18 ................................... 24 -0 -0

Den 7 dito is den uijrwercker hier
gekomen met sijn knecht en hebben het uijrwerck uijt malkander genomen en schoon gemakt
en is hier gebleven tot den anderen dagh; verteert met sijn
knecht in eeten, drincken en
slapen, boom olij en out linnen .......... 1 -8 -0

23

Den 9 dito de snee van het verwulfsel op de kerck laten af
24
maken ; daer van gegeven ................ 0-12 -0

Dito aen hem betaelt het jaer
gelt verschenen op Martini 1711
o
volgens quitanti N 20 ......................... 5 -0 -0
8 -8 -4

Dito voor een berken besum
en een hiet wester daer toe
gebruijckt ............................................. 0 -0 -6
28 -8 -6

23
24

sneeuw
verwijderen
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Den 17 dito een nieuwen arm
aen de kleine klock laten maken; daer van gegeven aen Derck
r
Hendrick Huijninck, 6 st ...................... 0 -6 -0

Den 18 juni aen vrouw Bosr
booms gegeven 10 st voor ‘t
broot tot het Avontmael ....................... 0-10 -0
Dito 3 kleijne kanne wijn van
r
Aelten laten halen, de kan 16 st ;
r
t’ samen 2 gl. 8 st ............................... 2 -8 -0

Den 26 dito aen vrouw Bosbooms
r
gegeven 10 st voor ’t broot tot
het Avontmael ..................................... 0-10 -0

Nogh voor het halen van de wijn
r
gegeven 3 st ....................................... 0 -3 -0

Dito drie kleine kanne wijn
van Aelten laten halen, de kan
r
16 st ; t’ samen .................................... 2 -8 -0

Den 19 juli Planten laten korten
de eigenaers verpondinge van den
jare 1708, 1709 en 1710
r
ad 19 st 4 d ........................................ 0-19 -4
o
volgens quitanti N 22

Voor het halen van de wijn ger
geven 3 st ........................................... 0 -3 -0
Den 2 april aen Adolph van
r
Nottelen gegeven 3 st voor dat
25
hij het klocken seel aen een
spliete dat gebroken was .................... 0 -3 -0

Den 29 dito een ingevallen groef
in de kerck laten toemaken;
r
4 st , met een kar sant daer
r
26
toe gebruijckt 2 st ; facit .................... 0 -6 -0

Den 4 maij aen de heer pastoor
Monhemius betaelt 6 gl. tot
reijs costen na het classis gehouden in april 1712; nogh
r
1 gl. 10 st voor het copieeren en
van de classicale acten t’ samen
r
o
7 gl. 10 st volgens quitanti N 21 ........ 7-10 -0

Dito aen Sijmon de Jode betaelt
voor de glasen te maken aen
r
de kerck 1 gl. 12 st ............................. 1-12 -0
Den 30 dito aen Derck Hend.
r
Huijninck betaelt 4 st voor
dat hij een gat aen de kerck
toe metselde ....................................... 0 -4 -0

Den 20 dito aen de Knopemaker
r
gegeven 4 st dat hij de weduwe
Brancins tot Bredevoort aen
maende voor den uijtganck
uijt het goet Pillen ............................... 0 -4 -0
11 -4 -0

r

Voor een kar sant daer toe 2 st .......... 0 -2 -0
Dito heb ick den predick
27
stoel en zijn Excell~ stoel
boven laten schoon maken
r
daer voor 3 st ..................................... 0 -3 -0
6 -7 -0

25

touw
maakt
27
waarschijnlijk de stoel van Zijne Excellentie Baron van Heiden, Heer van Lichtenvoorde
26
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Den 14 agusti heeft mij meester
Jan Egelinck, leijdecker tot
Zutphen, twee knechts gestuijrt
daer ick om ontbooden hadde
om de kerck te versien en
hebben twee dagen gearbeijt;
28
haer daer voor met de gangen
r
betaelt 5 gl. 10 st ................................ 5-10 -0

Den 12 dito aen Sijmon de
r
Jode gegeven 9 st voor dat
hij de glasen wat maeckte
aen de kerck ....................................... 0 -9 -0
Den 14 dito aen Planten betaelt vor 200 steen soo ick
den 31 augusti van den
ticheloven had laten halen
r
r
1 gl. 2 st en voor vragt 11 st ;
r
te samen 1 gl. 13 st ............................ 1-13 -0

En hebben verteert in eeten en
drincken en slapen en wat
sij meer van nooden hadden ............... 3 -8 -0

er

Den 11 octob de rogge en
boeckweijt laten dorssen
bij Derck Kroesen 1½ dagh ................ 0 -9 -0

Dito noch aen Geert Bijvanck
betaelt voor een houwijser
29
daerse de leijen op houwen .............. 0 -8 -0

Den 12 dito als Derck de boekweijt en rogge bragte gedronken een faen bier ................................ 0 -6 -0

Den 8 dito aen Derck Hend.
Huijninck gegeven voor dat
hij de kerck onder rontom
wat repareerde, hebbende
daer aen gearbeit 3 dagen en
een schoft t’ samen ............................. 2 -5 -0

er

Den 15 octob aen vrouw
r
Bosbooms gegeven 10 st
voor ’t broot tot het Hl.
Avontmael ........................................... 0-10 -0

Nogh aen Planten voor drie
karren sant; daertoe ger
bruijckt 6 st .......................................... 0 -6 -0

Dito 3 kleijne kanne wijn
van Aelten laten halen, de
r
kan 16 st ; t’ samen ............................. 2 -8 -0

30

Nogh heb ick de aerde romtom
de kerck laten aenhogen op
dat het water voor de muijr
niet blijft staen; daer van
gegeven ............................................... 0 -5 -0
12 -2 -0

Nogh voor het halen van de
wijn gegeven ....................................... 0 -3 -0
. 5-18 -0

28

voor het komen van en teruggaan naar Zutphen
om de leien passend te maken
30
lees: rontom
29
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Den 25 dito heb ick na Wamelinck en na t’ Winckel geweest en heb haer aengeseijt
dat sij aen de kerck
betalen moeten; voor den
r
ganck 3 st ........................................... 0 -3 -0

Voor mijn jaergelt in drie
jaren .................................................. 18 -0 -0
Voor het uijtschrijven van dese
reeckeninch ......................................... 1 -5 -0
Nogh voor pampier ............................. 0 -2 -4
19 -7 -4

er

Den 12 novemb den uijrwerker hier gekomen met
zijn knecht en hebben het
uijrwerck schoon gemackt
en hebben verteert in eeten
en drincken, out linnen
en boom olij ......................................... 0-16 -0

De uijtgave beloopt sigh
r
in de drie jaren 305 gl. 4 st 2 d.
Op huijden dato onderschr. is deese reeckeninge van ontfanck en uijtgaeve door den rigter Stump en pastor Monhemius ten overstaen van die van den gerighte en den kerckkenraet vlijtig geexamineert en bevonden
den ontfanck sigh te bedragen driehondert
r
een en twintig guld. vier st . 8 penn. en de
uijtgaeve daerteegens de summa van drier
hondert vijf guld. vier st . 4 penn. en
is alsoo gebleeken den ontfanck sig sesthijn guld. 4 penn. meerder te bedragen
als de uijtgaeve, welcke sesthijn guld. 4
penn. de weduwe van wijlen den kerckmr.
Johan van Leeuwen aen haeren soon Damianus van Leeuwen als weder aengestelden kerckmeester datelijck sijn over-

Dito aen hem betaelt zijn
jaergelt verschenen op
Martini 1712; volgens quitan.
o
N 23 .................................................... 5 -0 -0
Den 14 dito aen Berndt
Koesinck wegens het avont
luijden verschenen op Martini 1712; volgens quitanti
o
N 24 .................................................... 3 -3 -0
9 -2 -0

(PDF-scannummer 17)

geteld en bij hem alsoo in ontfanck
moeten genoomen worden. Aldus geslooten en onderteeckent den 4 Janu~ 1713
Christ. Stump R(ichter)’
Petrus Monhemius
eccl.
Herman Crabbenborg
Hendrck Keusinck als olderick

(PDF-scannummer 18 t/m 21)

(blanco bladzijden)
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