Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 51 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1715-1718
(PDF-scannummer 2)

(PDF-scannummer 3)

Rekeninghe van den kerckmr.
D. v. Leeuwen, over den ontfanck
en uijtgaave van drie jaaren
soo sijn begin genoomen heeft
met Martinij 1715 en eijndight
met Martinij 1718 Lightenvoorde
ari
den 25 januw 1719

Ontfanck van de kercken
inkomsten soo sijn aanvanck
neemt met Martinij 1715 en
eijndight met Martijnij
1718
Voor eerst Geert Meekes geeft
1
2
jaarlijcks 1¼ lb was ; wort
betaaldt ‘s jaarlijcks met
r
15 st ; is in de drie jaaren .................... 2 -5 -0
Betaeldt
Frerijck te Winckel geeft ‘s
r
jaarlijcks 15 st ; is in de
drie jaaren ......................................... 2 -5 -0
Betaeldt
Cuene Vos geeft ‘s jaarlijcks
½ pont was; wort betaalt met
r
6 st ; is in 3 jaaren .............................. 0-18 -0
Bernt Klumperinck geeft ‘s
jaarlijcks ½ lb was; wort betaalt
r
met 6 st , is .......................................... 0-18 -0
Somma ...... 6 -6 -0

1
2

pond
bijenwas
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3

Jan te Crabbenborgh in ‘t Zuwent
geeft jaarlickx .een lb was; wort
r
betaaldt met 12 st ; is .......................... 1-16 -0
Betaaldt

Geert Bijteman geeft jaarlijckx
een lb was; wordt betaaldt met
r
12 st , is ............................................. 1-16 -0
Betaaeldt

Jan Wamelinck geeft jaarlijckx
r
3 daalder en 22½ st ; is in de drie
jaaren................................................. 16 -7 -4
Betaeldt

Gosselijck Wolters geeft jaarlijckx
r
½ lb was, wort betaaldt met 6 st ...... 0-18 -0
Betaaldt
Willem Rouhorst geeft ’s jaarlijcks
eenen gulden ..................................... 3 -0 -0
Betaeldt

r

Burgem . Crabbenborgh en
CueneTongerloo geeven jaarlijckx
uijt den halven Alverskamp een
r
½ lb was; wort voldaan met 6 st ....... 0-18 -0
Betaaldt

Corte Wolter, nu weduwe Roocks,
geeft jaarlijckx een lb was, wort
r
betaalt met 12 st ............................... 1-16 -0

Adolf van Nottelen, de weduwe
Berntsen en Jacop Goevers geeven
jaarlijcks uijt den halven Alverscamp ½ lb was; wort voldaan
r
met 6 st ............................................... 0-18 -0
Betaeldt
_______
Somma .....20 -9 -4

Uijt Weggheler gaat ‘s jaarlijcx
een ½ lb was; wort voldaan
r
met 6 st ............................................... 0-18 -0
Somma ...... 8 -8 -0

3

de toevoeging van het lidwoord “het” voor de naam Zieuwent is tegenwoordig niet meer algemeen gangbaar maar plaatselijk
nog steeds niet geheel ongebruikelijk.
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Uijt Lanckvelt gaat ‘s jaarlijks
r
1¼ lb was; wort betaalt met 15 st
is in de drie jaaren ............................. 2 -5 -0
Betaeldt

Extraordinarissen ontfanck uijt de
4
kist , als aanders over drie jaaren
soo sijn begin genoomen heeft met
Martijni 1715 en eijndight met Martijni
1718

Jan te Holckenborgh en sijn
broers kinder geeven ’s jaarlix
½ lb was; wort voldaan
r
met 6 st , is ......................................... 0-18 -0
Betaeldt

Voor eerst den 28 mert ontfangen
van de weduwe Suijlen voor de groeve in de kerck van haar
doghterken ad ...................................... 3 -0 -0

Reijnder Planten geeft jaarlijcks
van den halven Kerckenkamp
r
aght gulden 15 st , is
........................................................... 26 -5 -0
Betaeldt

Nogh den 11 april ontfangen
van Engelbart Pickart voor de
groeve in de kerk van sijn
vrouw zaliger ad ................................... 6 -0 -0
Nogh den 3 meij ontfangen voor
de groeve in de kerck van H.
Silvoldt zaliger ad ................................. 6 -0 -0

Harmen Ebberinck geeft ‘s jaarlijcks van den halven Kerckenkamp
r
aght gulden 15 st , is ........................ 26 -5 -0
Somma ....55-13 -0

Nogh den 13 meij mijn rekeninge
gedaan en is bevonden dat ick bij
slot van rekeninge ben schuldigh
gebleeven de somma van hondert
seevenentwintigh gulden 4 str. 4 duijten
doet hier in ontfanc ad ..................... 127 -4 -4
Nogh den 3 junij uijt de kist
5
getrocken ad ..................................... 14 -0 -0
Somma 156 -4 -4

4

de kerkkist = een kist waarin documenten en geld van de kerk werd bewaard;
als de kerkmeester geld uit de kist trok, was dat voor hem een ontvangst , zoals ook bijvoorbeeld ontvangsten uit pacht. Met
die ontvangsten kon hij vervolgens uitgaven doen. Men zal echter de aan de kist onttrokken gelden opgeteld hebben om te
controleren of er niet toch meer geld uit de kist was genomen dan was verantwoord in deze rekening.
5
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Nogh den 15 julius uijt de
kist getrocken ad .................................6 -0 -0

Hier volght den ontfanck van ‘t
zaat van ’t jaar 1716

Dito nogh ontfangen voor de
6
duijten .................................................2-15 -0

Voor eerst den 12 augus. bij
Bernt Croesen uijtgesteeken 3
7
fieme en 17 garst rogge, daarvan
8
gedorst 3 molder en 3 schepel, hetijr
schepel vercoft gaat af voor
9
den rentmeester W. Wentholdt ses
schepel, blijft nogh 9 schepel
r
het schepel verkoft voor 17 st ;
doet hier in ontfanck ............................ 7-13 -0

r

Nogh den 23 septemb uijt de
kist getrocken ad ..................................3 -7 -0
ari

Nogh den 4 januw 1717 uijt
de kiste getrocken ad ..........................6 -6 -0
Nogh den 26 mert uijt de kist
getrocken ad ........................................6 -0 -0

r

Nogh den 15 septemb bij Berndt
Croesen uijtgesteeken een viem
en 3 garst boekweijt daar van
gedorst een molder het schepel
r
tegen 14 st ......................................... 2-16 -0

Nogh den 10 junij uijt de kist
getrocken ad ........................................4 -0 -0
Nogh den 30 august. uijt de kist
getrocken ad ........................................3-16 -0

Uijt de Kleine Veluwe gaat ‘s jaarlijcks een ½ molder mankzaat; het
r
schepel teegen 10 st , is het molder
twe gulden. In de drie jaaren
3 -0 -0
ses drie gulden .................................... 6 -0 -0

r

Nogh den 15 decemb uijt de kist
getrocken ad ........................................3 -0 -0
r

Nogh den 2 feb ontfangen voor
de groeve in de kerck van de
weduwe Verwit .....................................6 -0 -0

Geert te Veluwe geeft ‘s jaarlijcks
10
een ½ molder mankzaat , het schepel
r
10 st , is 3 gl. in de drie jaren .............. 3 -0 -0

Nogh den 21 dito uijt de kist
getrocken ad ........................................5 -0 -0

Jan Goldes geeft ‘s jaarlijcks uijt
11
den Boonen Camp een spint ruvesaat
r
wort betaaldt met 8 st is in de
drie jaaren ........................................... 1 -4 -0
Somma
17 -13 -0

Nogh den 18 april uijt de kist
getrocken ad ........................................4-17 -0
Nogh den 12 junij uijt de kist
getrocken ad ........................................4 -0 -0
Nogh den 24 julius uijt de kist
getrocken ad ........................................2-15 -0
r

Nogh den 10 octob uijt de kist
getrocken ad ........................................3 -0 -0
Somma
60-16 -0

*
6

collectegeld?
1 vim = 100 garst = 400 garven (schoven)
8
1 molder = 4 schepel
9
Het kerkelijk bezit was na de reformatie in beheer gekomen bij Gedeputeerde Staten van de Graafschap Zutphen.
Lichtenvoorde viel onder het rentambt Borculo, waarvan Willem Wentholt de geestelijk rentmeester was van 1716 tot 1746.
10
mengsel van graansoorten, dat gemengd gezaaid en geoogst werd.
11
knolzaad
7
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Ontfanck van ’t zaat van
’t jaar 1717

Ontfanck van ’t zaat
van ’t jaar 1718

Voor eerst den 2 augüs. bij
Berndt Crusen uijtgesteeken
3 fieme en 3 garst rogge; daar
van gedorst 13½ schepel; hier gaat
r
af voor den rentm W. Wentholdt
ses schepel; blijft nog voor de
Kerck 7½ schepel, het schepel
r
verkoft tegel 1 gl. 4 st ; doet hier
in ontfanck ......................................... 9 -0 -0

Voor eerst den 28 julius bij
Bernt Crusen uijtgesteecken twe
fieme en 18 garst rogge; daar
van gedorst 9 schepel; hier gaat
r
af voor de rentm W. Wentholdt ses schepel; blijft nogh
overigh 3 schepel; het schepel
r
tegen eenen gulden 8 st ; doet
in ontfanck .......................................... 4 -4 -0

r

r

Nogh den 15 septemb bij Bernt
Crusen uijtgesteecken een fiem
en 7 garst boekweijt; daar van
gedorst een molder; het schepel
r
teegen 14 st , is ................................... 2-16 -0
Somma
11-16 -0

Nogh den 17 septemb bij Bernt
Crusen uijtgesteecken een fieme
en 9 garst boekweijt; daar van
gedorst 5 schepel; het schepel
r
teegen 14 st ..................................... 3-10 -0
Somma ...... 7 -14 -0

12

Somma samarum bedraeght sigh
deesen ontfanck van voorschreven 3 jaaren
de somma van 345 gl.

12

summa summarum = in totaal
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Uijtgaave neemende sijn begin
met Martijni 1715
ari

Voor eerst den 31 januaw aan
Adolf van Nottelen betaeldt
13
voor een touw aan een te maken
tot de klocke ....................................... 0 -3 -0
14

Nogh den 10 febr de snee van
15
het verwulfsel laten maken;
daar aan verdient ............................... 1 -4 -0
r

Nogh den 25 feb met ons
drijen met naamen de heer Frederijk
H. Stumph, Cuene Tongerloo en den
kerckmeester D. van Leeuwen van de
eerwaardige)
kerckenraadt naamens de gemeente van Lightenvoorde naa Weesel
gesonden, om een request te pre16
senteeren aan onsen Heer , om
o
17
onsen jongen D . Monheemius tot
Lightenvoorde in sijn vader zaliger
18
plaats te laaten succceedeeren ,
waar op ons den Heer van Lightenvoorde, naa ons gedaane versoek,
ons aanstonts sulx heeft toegestaan;
met ons 3 uijtgeweest 4 dagen;
in die tijt verteert................................ 13-10 -0
Somma ... 14-17 -0

13

aaneen te maken
sneeuw
15
gebogen constructie ter overdekking van een ruimte
16
de toenmalige Heer van Lichtenvoorde, rijksvrijheer Willem van Heiden, resideerde in Wesel, waar hij gouverneur-generaal
was. Wesel zal voor de jonge dominee Arnoldus Monhemius niet onbekend zijn geweest. Zijn grootvader, eveneens dominee
Arnoldus Monhemius (Monheim) geheten, was van oorsprong afkomstig uit Wesel. Ook de moeder en de latere vrouw van de
jonge Arnoldus kwamen uit Wesel.
17
Arnoldus’ ouders zijn getrouwd in Lichtenvoorde in augustus 1688; de jonge Arnoldus zou gedoopt zijn op 21 juli 1689 en
was in maart 1716 dus 26 jaar.
18
opvolgen
14
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Nogh den 11 mert weeder
met ons 3 gesonden van die eerwaardige)
kerckenraadt naa Gendringen
o
om onsen D Monheemius daar
los te maaken, alsoo hij daar beroepen was; maaar de eerwaardige) kerckenraadt van Gendringen, ons voorstaande groote kosten aangewent
hebbende over het beroepen van
o
D Monhemius; alsoo wij sulke
konden
kosten niet op ons
nemen ####
voor al eer de heer righter en de
kerckenraadt daar notificatie
hadden van gegeeven en bennen
soo weer na Lightenvoorde
gereijst; uijtgeweest 4 dagen
voor verterringe ................................. 22 -0 -0

Nogh voor verterringe in de
tijdt van 3 daagen, eer wij van
Gendringen bennen weer gekomen . 15 -0 -0
Nogh den 16 dito aan Engelbart
Pickart betaaldt voor het overbrengen van de lijste aan de heren
pastooren soo den dienst hier
19
waar mosten neemen , uijtgeweest
r
4 daagen des daaghs 1 gl. 5 st
tie
o
luijt quitan N 2 ................................. 5 -0 -0
Nogh aan den voerman van Aalten betaalt, die de heer inspectoor
hier heeft gebroght om het beroep te doen ........................................ 0-18 -0
Nogh aan Johannis Bosboom
betaaldt voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................ 0-12 -0

Nogh aan Jan Schraader betaaldt
soo de Kerckenraadt met eenige
leeden daar verteert heeft ................... 1 -5 -0

Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 -0
Nogh den 17 mert met ons 3 weer
na Gendringen gereijst, neffens
onsen heer Monheemius, om met
de kerckenraadt van Gendringen
te accoordeeren, over die aangewende
penningen # soo hebben sij ons
dan geischt de somma van 50 gl;
wij bennen dan tot een accoort
gekoomen en hebben met haar
veraccodeert voor de somma van
tie
o
35 gl, luit qitan N 1 ........................ 35 -0 -0
Somma ..... 58 -5 -0

Nogh den 17 dito de brand
emmers met traan laaten smeeren ....................................................... 0-17 -0
Nogh den 18 dito aan de heer
pastoor betaaldt de reijs costen
tie
naa het classis luit quitan
o
N 3 ..................................................... 6 -0 -0
Somma .... 29-17 -0

#
soo sij aan onkosten gedaan hadden
over het beroepen
van onsen heer Monhemius.

19

klaarblijkelijk het rooster voor de predikanten in de buurplaatsen, waarop was vermeld wanneer ieder van hen zou invallen in
Lichtenvoorde
23 september 2014 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-7Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 51 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1715-1718
(PDF-scannummer 10)

Nogh den 13 meij mijn rekeninge
gedaan voor het gerighte en
den kerckenraadt; daar over
vertert .................................................. 3-16 -0

Nogh den 7 augus. aan meester
Derck den timmerman betaaldt
voor de banken soo hij gemaakt
22
heeft op den hancksolder ................ 4 -0 -0
tie
o
luit quitan N 6

Nogh den 22 meij aan de heer
righter betaaldt van het afhooren van mijn rekeninge; luit
tie
quitan No 4 ........................................ 6 -0 -0

Dito nogh voor naagels soo daar
toe gebruijkt zijn .................................. 1 -9 -0
Nogh den 22 augus. heeft Harmen
Ebberinck gekortet extraordinarisse
verpondinge van den ½ Kerckenkamp 0 -1 -4

Nogh den 17 dito aan Mosis
de Jeude betaaldt voor glaase
20
stoppen aan de kerck ....................... 0-10 -0

r

Nogh den 25 septemb bij Berndt
Croesen de rogge en boekweijt
laaten dorssen .................................... 0 -6 -0

Nogh den 25 junij de kerck
schoon laaten maken .......................... 0-15 -0
21

Nogh voor beesums .......................... 0 -2 -0

Dito doe hij het zaat hier heeft
23
gebroght een vane bier laten halen.. 0 -6 -0

Nogh den 27 dito aan Johannis
Bosboom betaalt voor het broot
tot het H. Avontmaal ........................... 0-12 -0

r

Nogh den 3 octob aaan Bosboom
betaalt voor het broot tot het
H. Avontmaal ...................................... 0-12 -0

Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -0
Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 -0
Nogh den 4 julius voor de heer
X
pastoor betaalt voor een schrief
tie
boek luit quitan No 5 ......................... 1 -9 -0

Voor het halen van de wijn van Grol

0 -4 -0

Nogh den 7 dito aan den toorn
in een van de salm gaten nuwe
planken laten maken soo door den
reegen vergaan waaren; daar voor
betaaldt voor het maken en nagels ..... 1-10 -4

Nogh den 15 dito aan Adolff
van Nottelen gegeven voor een
touw aan een te maken tot de clocke .. 0 -3 -0
Somma .... 14-17 -0

X

24

Dito nogh voor een touw aan de
clocke .................................................. 0 -2 -0
Somma .. 10 -1 -0

kerckenboek

20

repareren
bezems
22
galerij in een kerk
23
een hoeveelheid van vier consumpties (naar de vier streepjes geplaatst door de waard, die samen een vaantje vormen)
24
Groenlo
21
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r

Nogh den 9 novemb aan den
25
26
uurwercker betaaldt zijn jaargelt
o
luit quitantie N 7 ................................. 5 -0 -0

Nogh den selven dito aan
Johannis Bosboom betaaldt
voor het broot tot het H. Avontmaal ................................................... 0-12 -0

Nogh den uurwercker vertert met
sijn kneght in eeten en drinken............ 1 -8 -0

Dito nogh voor 3 kanne wijn ............... 1-10 -0

27

Voor oudt linnen en boom olij ........... 0 -6 -0

Anno 1717

Nogh voor het avont luijden................. 3 -3 -0

Voor eerst den 2 januw de
steenen van de kerckmuer
in de kerck laten brengen
soo van de storm wint was omgewaeijt; daar van gegeven ................ 0-10 -0

ari

r

Nogh den 20 novemb aan Derck
Hendrick Huijninck gegeven
voor het maken van de kerckmur ........ 0 -8 -0

ari

Dito voor een karre sant ...................... 0 -2 -0

Nogh den 10 januaw twe reepen
30
aan de klocke seelen gekoft voor ..... 0 -8 -4

Den 21 dito aan Jan de Cnoopemaker gegeeven voor aanmaninge
28
voor de kerck .................................... 0 -6 -0

Nogh den selven dito de snee
van het verwulfsel laaten maken ........ 1 -4 -0

r

Nogh den 7 decemb aan de heer
pastoor betaaldt voor 255½ voet
plancken tot de banken gebruijkt
op den hancksolder in de kerck;
tie
luijt quitan No 8 ................................. 9-11 -5

Nogh den 25 mert de kerck
schoon laten maaken .......................... 0-12 -0
Dito voor een beesum ......................... 0 -0 -6
Nogh den selven dito een groeve in de kerck toe laaten
maaken ............................................... 0 -4 -0

r

Nogh den 15 decemb aan Jan
29
Mensinck betaalt voor 200 tichel
r
steenen; het 100 11 st ........................ 1 -2 -0

Voor een karre sant ............................ 0 -2 -0
Somma ..... 5 -3 -2

Voor vraght van deselve ...................... 0-11 -0
r

Nogh den 17 decemb de kerck
schoon laten maken ............................ 0-12 -0
Somma .... 22 -9 -5

25

meester-uurwerkmaker Ferdinand Rensman uit Vreden
een jaarlijks vast bedrag voor het onderhoud van het uurwerk in de toren
27
olijfolie
28
aanmaningen om schuld aan de kerk te voldoen
29
steenbakker uit Winterswijk
30
touwen
26
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Nogh den 27 dito aan Johannis
Bosboom betaaldt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................ 0-12 -0

Nogh den 10 julius aan de heer
pastoor betaaldt de reijs costen
na het classis en het afschrijven
van de classiscaale acte, luijt
o
quitantie N 9....................................... 7-10 -0

Nogh voor 3 kanne wijn ....................... 1-10 -0
Nogh den 15 april een groeve
in de kerck toe gemaekt ...................... 0 -4 -0

Nogh den 29 julius van de Masterheijde laaten haalen 600 steenen
r
tot de kerckmuur, het 100 14 st
o
N 10 ................................................... 4 -4 -0

Voor een karre sant ............................. 0 -2 -0

r

Dito voor vraght van ‘t 100 7 ½ st ...... 2 -5 -0

Nogh den 26 dito met kennis van
de heer righter gegeeven aan twe
colectanten .......................................... 1 -0 -0

Nogh den 10 augus Harmen Ebberink
gekortet van extraordinaarisse
verpondinge. ....................................... 0 -2 -2

Nogh den 3 junij den uurwerker hier geweest vertert ....................... 0 -8 -0

r

Nogh den 19 septemb bij Bernt
Croesen de rogge en boekweijt
laaten dorssen .................................... 0 -9 -0

Nogh den 23 dito 1½ ton kalck
gekoft ................................................... 1-17 -4
Nogh den kalck laten lossen ............... 0 -3 -0

Den selven dito, doe hij het zaat
heeft gebroght, een fane bier laten
haalen ................................................. 0 -6 -0

Nogh den 25 junij de kerck
schoon laaten maken .......................... 0-12 -0

r

Nogh den 27 septemb 3½ ton kalk
r
N 11 gekoft voor de ton 1 gl. 5 st ............... 4 -7 -4
o

Den 27 junij aan Johannis Bosboom
betaaldt voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................. 0-12 -0

Voor het lossen van de calck .............. 0 -6 -0

Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -0
Nogh den 9 julius de klocken seelen
laaten booven besetten met leer en de
worgels daar de kleepels aan hangen
in de klocken laaten smeeren.............. 0-16 -0
Somma ....... 9 - 6 -4
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o

Nogh den 28 dito Jan en Derck H.
Huijninck de kerck muur weer gemesselt; daar over geweest jeder 3 dagen
r
des daaghs 14 st , luit quitantie .......... 4 -4 -0

N 12
Nogh 3 dagen een opperkneght bij
r
haar gehadt des daaghs 10 st .......... 1-10 -0
Somma .... 25 -3 -6

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

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 51 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1715-1718
(PDF-scannummer 13)
r

Nogh den 2 octob de kerck
schoon laaten maken ......................... 0-12 -0

Nogh den 28 dito voor het avont
luijden soo verscheenen is met
Martijni 1717 ....................................... 3 -3 -0

Nogh den 3 dito aan Bosboom
betaalt voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... 0-12 -0

r

Nogh den 13 decemb aan mijn
moeder betaaldt, met kennis van
de heer richter en pastoor, voor het
32
salmbort soo mijn vader zaliger
gemaakt heeft in de kerck;
o
luijt quitantie N 15 ............................ 15 -0 -0

Den selven dito voor 3 kanne wijn ...... 1-10 -0
r

Nogh den 22 octob betaaldt
aan Mosis de Jeude voor de glasen
aan de kerck, soo met de harde
storm wint sijn uijtgeslagen en
soo de dieven uitgebrooken hadden;
o
luijt quitantie N 13 ............................... 4 -5 -0

Nogh den 25 dito aan Bosboom
betaalt voor het broot tot het
H. Avontmaal ...................................... 0-12 -0
Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 -0

31

Dito nogh aan de arme kist weer
een hensel laten maken en een
rinck aan den armen sack met een
nuwen stock aan den armen sack
soo de dieven meede wegh genomen
hebben................................................. 0-13 -0

Anno 1718
r

Voor eerst dan 5 feb twe
reepen aan de clocken gekoft ............ 0 -9 -0
Nogh den 25 dito de snee van het
verwulfsel laten maken ....................... 1 -4 -0

r

Nogh den 29 octob aan den
uurwercker betaalt zijn jaargelt
o
luijt quitantie N 14............................... 5 -0 -0

Nogh den 16 april aan Bosboom
betaalt voor het broot tot het H.
Avontmaal ........................................... 0-12 -0

Dito den uurwercker vertert met
sijn knegt in eeten en drincken ........... 1-10 -0

Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 -0
Somma .... 24 -0 -0

Voor oudt linnen en boomolij ............... 0 -4 -0
r

Nogh den 27 novemb aan de
Cnoopemaker gegeeven voor
aanmaninge voor de Kerck ................. 0 -6 -0
Somma ..... 14-12 -0

31

de armenkist , de kist waarin documenten en geld voorde armenzorg werden bewaard
bedoeld is “galmbort”, het klankbord boven de preekstoel in de kerk; de galmborden in het galmgat van de kerktoren worden
in deze rekening “planken” genoemd en werden vervangen in oktober 1716;
;
32
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33

Nogh een groeve in de kerck
toe laten maken ................................... 0 -4 -0

Nogh voor het avont luijden
soo verscheenen is met Martijni
1718 ................................................... 3 -3 -0

Voor een karre sant ............................. 0 -2 -0

34

Nogh den selven dito de kerck
schoon laaten maken .......................... 0-12 -0

Nogh aan den tijgheler betaald
voor 3 ½ hondert steenen tot de
kerckmuur soo om gevallen was ........ 1-18 -4

Voor twe beesums ............................... 0 -1 -0

Voor vraght van de steenen ............... 1 -1 -0

Nogh den 19 april gekortet voor
extraordinaarisse verpondinge
van den Kercken Camp ....................... 0 -2 -1

Nogh den 25 dito aan Jan en Derck
Huijninck voor het metselen van
de muur elck eenen dagh ................... 1 -4 -0

Nogh den 1 junius met kennis
van de heer righter aan een colectant ....................................................... 0 -8 -0

Dito voor twee karren sant .................. 0 -4 -0
Nogh den 28 dito het uurwerck
schoon gemaekt.................................. 5 -0 -0

Nogh den 10 julius aan Bosboom
betaalt voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... 0-12 -0

Dito nogh voor boomolij en oudt
linnen................................................... 0 -6 -0

Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -0

Nogh aan den Cnoopemaker
gegeeven voor aanmaninge ............... 0 -6 -0

r

Nogh den 22 septemb bij Bernt
Croesen de rogge en boekweijt
laaten dorssen ..................................... 0 -6 -0

Nogh een vonder laaten leggen
aan den Kerckenkamp ........................ 0-18 -0
r

Nogh een vane bier laten halen
doe hij het zaat broghte ....................... 0 -6 -0

Nogh den 21 decemb aan de heer
pastoor betaald de reijscosten naa het
classis en het copieeren van de clascijcale acten van anno 1717 en 1718
o
te saamen luijt quitan. N 16 ............... 9 -0 -0
Somma .... 23 -0 -4

r

Nogh den 15 octob de kerck schoon
laten maken ......................................... 0-12 -0
Voor een beesum ................................ 0 -0 -6
Nogh den 22 dito aan Bosboom
voor het broot het H. Avontmaal ......... 0-12 -0
Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -0
Somma ....... 6-17 -7

33

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”.
34
steenbakker
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ari

Nogh den 24 dito de kerck schoon
laaten maken ....................................... 0-12 -0

Nogh den 25 januw aan den
touwslaager betaald voor twe
nuwe clocke seelen luijt quitan.
No. 18 ................................................. 7 -5 -0

Nogh den 25 dito aan Johannes Bosboom betaaldt voor
het broot tot het H. Avontmaal ............ 0-12 -0

Nog voor mijn tractement
in 3 jaaren ......................................... 18 -0 -0

Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -0
Voor het afschrijven ............................ 1-10 -0

ari

Nogh den 5 januaw heeft Plante
gekortet voor eijgenaars verpondinge
in drie jaaren soo hij mijn van .............. 0-10 -7
outs ten aghteren gebleeven was
nog voor extraordinarisse verpondinge
Dito nogh Plante gekortet voor
extraordinarissen verpondinge in drie
jaaren................................................... 0-10 -7
in deese jaaren .................................... 0-10 -7

Pampier ............................................... 0 -3 -0
Somma .... 26-18 -0

36

Somma Samarum bedraeght
sigh de uijtgaave de somma
r
van 302 gl. 4 st 4 duijten

Dito nog 6 karren sandt soo hij
voor de kerck gevaaren heeft .............. 0-12 -7
ari

Nogh den 6 januaw een schijve
laaten maken aan het uurwerck
daar de touwen over gaan ................... 0 -6 -0

r

ari

Nogh den 11 januw heeft Harmen Ebberinck gekortet voor
eijgenaars verpondinge ....................... 0 -2 -2
Nogh den 17 dito aan de heer pastoor
tot Aalten betaald weegens bevesX
o
tinge van onsen D Monheemius;
luijt quitantie No. 17 ........................... 12 -0 -0
35
Somma .... 16-16-16
X

35
36

Op heeden dato ondergesch . is deese voorstaande reeckeninge van ontfanck en uijtgave
door de heeren righter Stumph, pastor A. Monhemius ten overstaan van de keurnoten
r
en de ondergesch . leeden van de kerckeraat
vlijtig geexamineert en nagesien en bevonden
dat sigh den ontfanck bedraaght eene summa

en beroepinge

16 duiten maakt 2 stuivers
summa summarum = som der sommen, in totaal
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ad driehondert vijf en veertig gulden, daarenteegens den uijtgave de sumr
ma ad drie hondert twee gulden 4 st 4 duijten
en alsoo bevonden is dat sig den ontfanck
r
twee en veertig gulden 16 st 4 d. meerder bedraaght als de uijtgave, is den kerkmeesr
ter geordonneert deselve 42 gld 16 st 4 d.
in sijn volgende reeckeninge als ontfanck
in te brengen. Aldus geschiet door ons
ondergeschr. in Lightenvoorde den 22 der
cemb 1719.
F.H. Stumph
Arnoldus Monhemius V.D.M.
Herman Crabbenborgh
Johannes Bosboom
als ouderlijnck
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