Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 52 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1719-1721
(PDF-scannummer 2)

(PDF-scannummer 3)

Rekeninge van den kerckmr.
D. v. Leeuwen, nemende den
ontfanck sijne aenvanck
met den jaare 1719 tot den
jaare 1721 sijnde 3 jaaren
in cluijs en de uijtgaave daar en teegen begin
neemende met den 8 april
1719 en eijndigende met
den 4 april 1722

Ontfanck van den kercken
inkomsten, soo sijn begin
genomen heeft met Martijni ’t
jaar
1719

Voor eerst Gert Meekes geeft
1
2
‘s jaarlijckx 1¼ lb was ; wort
r
betaeldt met 15 st ; is in de
drie jaren betaeldt met ....................... 2 -5 - :
Gert te Winkel geeft ’s jaarr
lijckx 15 st ; van een stuckjen
lant soo de kercke toehoort
maekt in de 3 jaren ............................ 2 -5 - :
Betaeldt
Cuene Vos geeft ‘s jaarlijkx
wordt betaelt met 6 str;
een ½ pont was;
is in
r
de 3 jaren18 st ; voldaen ..................... :-18 -:
Berndt Clumperinck geeft
’s jaarlijckx een ½ lb was;
wort betaalt met 6 str,

is in de 3 jaren ...................................... :-18 -:
6 -6 -:

1
2

pond
bijenwas
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3

Jan te Crabbenborgh in ‘t Zuwent
r
geeft ‘s jaarlijckx 12 st ; is in
de 3 jaren............................................. 1-16 - :
Betaeldt

Gert Bijteman geeft ’s jaarlijckx een lb was; wort be
r,
taelt met 12 st is ub de
3 jaaren ............................................... 1-16 - :
Voldaen

Hendrick Wamelinck geeft
r
’s jaarlijckx 3 daalder en 22½ st
maekt in de drie jaaren ..................... 16 -7 -8
Betaeldt

Gosselijck Wolters geeft ‘s
jaarlijckx een ½ lb was,
r
wort betaelt met 6 st
is ......................................................... 0-18 - :
Betaelt

r

Burgem . Crabbenborgh en
Cuene Tongerloo geeven ‘s
jaarlijckx uijt den halven
Alferscamp een ½ lb was;
r
wort betaeldt met 6 st
is ......................................................... 0-18 - :
Betaeldt

Willem Rouwhorst geeft ‘s
jaarlijckx eenen gulden
is in de 3 jaren .................................... 3 - : - :
Voldaen
Corte Wolter, nu weduwe
Roocks, geeft ‘s jaarlijckx
een lb was, wort betaelt
r
met 12 st is ....................................... 1-16 - :
betaelt

Adolff van Nottelen en
Jacop Goevers, de weduwe Berntsen geeven ‘s jaarlijckx uijt
den ½ Alferscamp een ½ lb
r
was; wort beaellt met 6 st
is in de 3 jaren ..................................... 0-18 - :
Betaelt
_______
20 -9 -8

Uijt Weggheler gaet ‘s
jaarlijckx een ½ lb was
r
wort betaelt met 6 st
is in de 3 jaren ..................................... 0-18 - :
Betaelt
8 -8 - :

3

de toevoeging van het lidwoord “het” voor de naam Zieuwent is tegenwoordig niet meer algemeen gangbaaar maar plaatselijk
nog steeds niet geheel ongebruikelijk
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Uijt Lanckvelt gaat ’s jaarlijkx 1¼ lb was; wort betaelt
r
met 15 st is in de 3 jaren .................... 2 -5 - :
Betaelt

Extraordinarissen ontfanck
4
uijt de kist als anders, soo
sijn begin genomen heeft met
1719

Jan te Holckenborgh en sijn
broers kinderen geeven ’s
jaarlijckx een ½ lb was; wort
r
betaelt met 6 st , is ............................. 0-18 - :
Voldaen

Voor eerst den 21 meij 1719
ontfangen van Gerrit Hartman voor de groeve in de
kerck van sijn vrouw zaliger
ad ........................................................ 6 - : - :

Reijnder Planten geeft ‘s
jaarlijckx van den halven
r
Kerckenkamp 8 gl. 15 st ,
is in de 3 jaren .................................. 26 -5 - :
Betaeldt

Den 29 meij uijt de kist
getrocken ........................................... 14- 19 - :
Den 27 julius uit de kist
ontfangen van Bernt Kueninck voor de groeve in de
kerck van sijn vader zaliger
ad ......................................................... 6 - : - :

Harmen Ebberinck geeft
‘s jaarlijckx van den ½ Kerr
ken Camp 8 gl. 15 st ,
is in de 3 jaaren ................................ 26 -5 - :
Betaelt
55-13 - :

Den 5 agus. ontfangen van
Jan Kruijsen voor de groeve
in de kerck van sijn vrouw
zaliger ad ............................................ 6 - : - :
r

Nogh den 22 novemb uijt
5
de kist getrocken ad ........................... 8- 12 - :
41-11 -:

4

de kerkkist = een kist waarin documenten en geld van de kerk werden bewaard;
als de kerkmeester geld uit de kist trok, was dat voor hem een ontvangst, evenals bijvoorbeeld ontvangsten uit pacht. Met die
ontvangsten kon hij vervolgens uitgaven doen. Naast de beoordeling van deze rekening, zal er daarnaast ook een controle op
de inhoud van de kist hebben plaatsgevonden.
5
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ari

Nogh den selven dito mijn
rekeninge gedaen voor het
gerighte en de eerwaardige kerckenraedt en is bevonden dat
ick 42 gld 16 str 8 pen.
meer ontfangen hebbe, als
uijtgegeeven; doet hier in
ontfanck ad .........................................42-16 -8

Nogh den 13 januaw ontfangen van Reijndijna Hartmans voor de groeve in de
kerck van haar vader zaliger
ad ......................................................... 6 -: -:
ari

Nogh den 15 januaw 1721
uijt de kist getrocken ad ....................... 6 -: -:

ari

r

Nogh den 25 januw ontfangen voor de groeve in de
kerck van Cuene Tongerloo
zaliger ad ..............................................6 -: -:

Nogh den 17 meij burgem
Crabbenborgh begraven in de
kerck; is betaeldt ad ............................ 6 -: -:
Nogh den 3 augus. uit de
kist getrocken ad ................................ 12-14 -:

r

Nogh den 15 feb ontfangen
van Hendrick Crusen voor
de groeve in de kerck van sijn
vader zaliger ad ....................................6 -: -:

r

Nogh den 11 octob is mijn
moeder zaliger begraven in de
kerck; voldaen ad ................................. 6 -: -:

Nogh den 20 mert uijt de
kist getrocken ad ..................................8 -: -:

ari

Nogh den 15 januaw 1722
uijt de kist getrocken
ad ....................................................... 12-13 -:

Nogh den 26 meij uijt de
kist getrocken ad ..................................1-12 -4

49 -7 -:
Nogh den 4 augus. uijt de
kist getrocken .......................................7 -: -:
r

Nogh den 6 octob uijt
de kist getrocken ad .............................3-10 -:
74-18-12

*

25 september 2014 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-4Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 52 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1719-1721
(PDF-scannummer 7)

Ontfanck van ’t zaat
soo sijn begin genomen heeft
met Martijni 1719

Ontfanck van ’t zaat van
’t jaar 1720
Den 1 augus. bij Bernt Crusen
uijtgesteken 3 fieme en 1 garst
rogge; daar van gedorst 3 molder
2 schepel; hier gaat af 6 scher
pel voor de rentm W. Wentholt;
blijft nogh over 2 molder; het
schepel tegen 17 str; doet
in ontfanck ad...................................... 6-16 - :

Eerstelijck uijt de Kleijne
Veluwe gaat ’s jaarlijckx
6
7
een ½ molder manksaat , het
r
schepel 10 st , is eenen gulden;
maekt in de 3 jaren .............................. 3 - : - :
Betaelt
Geert te Veluwe geeft ’s jaarlijckx een ½ molder mankzaat,
het schepel 10 str is ’s jaarlijckx eenen gl, is in de 3 jaren ....................................................... 3 - : - :
Betaelt

r

Nogh den 9 octob bij Bernt Krusen uijtgesteken op den Kerckencamp 1 fiem 4½ garst boekweijt;
daar van gedorst 1 molder; het
r
schepel tegen 12½ st ; doet hier in
ontfanck ad ........................................ 2-10 - :

Jan Goldes geeft ’s jaarlijckx
uijt den Boonen Camp een spint
8
ruvezaat , wort betaalt met
r
8 st , is in de 3 jaaren ......................... 1 - 4 - :

Ontfanck van ’t zaat van
’t jaar 1721
Nogh den 10 augus. op den Kerckencamp uitgesteken 4 fiem en 7
garst rogge; daar van gedorst 4 molder;
hier gaat af 6 schepel, blijft nog
voor de kerck 2 molder 2 schepel;
r
het schepel tegen 16 st st doet
hier in ontfanck ad .............................. 8 -: - :

Nogh de 25 julius bij Berndt
9
Crusen uijtgesteken 2 fiemen en
17 garst rogge; daar van gedorst
r
3 molder; hier gaat af voor de rentm
10
W. Wentholdt 6 schepel; blijft nogh
voor de Kerck 6 schepel, het schepel
r
tegen 1 gl. 5 st ; doet hier in ontfanck ad ............................................. 7 - :10 :

r

Nogh den 28 septemb bij Berndt
Crusen uijtgesteken 1 fiem en 11
garst boekweijt; daar van gedorst
2 molder 2 schepel; het schepel
r
tegen 11 st doet hier in ontfanck ad ............................................. 5-10 - :
22 -16 - :

Nogh bij Bernt Crusen uijtgesteken
1 fiem en 12½ garst boekweijt; daar
van gedorst 1 molder; het schepel
r
18 st , doet hier in ontfanck ad ............ 3-12 - :
18-16 - :

11

Somma samarum bedraegt
sigh den ontfanck van dese
r
3 jaaren de somma ad 297 gl. 15 st 4 p.

6

1 molder = 4 schepel
een mengsel van graansoorten, gemengd gezaaid en geoogst
8
knolzaad
9
1 vim = 100 garsten = 400 garven (schoven)
10
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.
11
summa summarum = in totaal
7
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Uijtgave soo sijn begin
genomen heeft met Martijni ’t jaar
1719
1719

1719 Voor eerst den 8 april
de
kercke schoon laten maken ................ :-12 - :
Den selven dito een groeve
in de kerck toegemaekt ........................ : -4 - :
Voor een karre sant ............................. : -2 - :
Nogh den 10 april betaeldt
voor het broot tot het H.
Avontmaal aen de weduwe Bosbooms :-12 - :
Dito voor 3 kanne wijn.......................... 1 -10 - :
Nog den 20 meij een nuwe
boom pinne aan het hecke van
den Kercken Kamp laten maken ....................................................... :-11 - :
Den 14 junius aan Mosis de
Jeude betaelt voor glasen te
stoppen aan de kerck.......................... 1 -5 - :
Nogh den 10 julius aan de
weduwe Bosbooms betaeldt voor
het broot tot het H. Avontmaal ............. :-12 - :
Dito nogh voor 3 kanne wijn ............... 1-10 - :
Nogh de kercke schoon laten maken .. :-12 - :
7-10 - :
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r

Nogh den 5 augus. aan Derck
Hendrick Huijninck betaelt
voor het maken van de kerck
muer soo hier en daer los was ............ :-10 - :

Nogh den 23 decemb aan de
weduwe Bosbooms betaelt voor
het broot tot het H. Avontmaal ............ :-12 - :
Dito voor 3 kanne wijn ........................ 1-10 - :

Nogh den 25 dito aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................ :-12 - :

Nogh de kercke schoon laten
maken ................................................. :-12 - :
r

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

Nogh den 30 decemb de
15
snee van het verwulfsel gemaekt met ons beijden daar
aan verdient ....................................... 1 -4 - :

Nogh de kerck schoon laten
maken .................................................. :-12 - :
r

Nogh den 15 octob de rogge
laten dorssen en de boekweijt
bij Bernt Crusen .................................... : -6 - :

Anno 1720
ari

Nogh den 3 januw aan de
heer righter betaaldt voor het
afhooren van de kercken rekenino
ge; luijt quitantie N 1 ad ..................... 6 -: - :

12

Dito doe hij het zaet heeft
13
gebroght een fane bier laten
halen .................................................... : -6 - :

ari

Nogh den 15 januw aan de
heer P. Monhemius betaalt de
reijs kosten naa het classis en
het copieeren van de classiscale
o
acte; luijt quitantie N 2 ....................... 7-10 - :

14

Nog voor het avont luijden
soo verschenen is met Martijni
1719 ad ............................................... 3 -3 - :
Dito voor het schoon maken van
het uurwerck ........................................ 5 -: - :

Nogh den 28 mert met ons
beijden de snee van het verwulfsel gemaekt ................................. 1 -4 - :
18-12 - :

Nogh voor boom olij en oudt
linnen ................................................... : -6 - :
r

Nogh den 22 novemb mijn
rekeninge gedaen voor het
eerwaardige gerighte en de
eerwaardige kerckenraedt voor verteringe ........................... 3-10 - :
15-15 - :

12

toen
een hoeveelheid van vier consumpties (naar de vier streepjes geplaatst door de waard, die samen een vaantje vormen)
14
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”.
15
gebogen constructie ter overdekking van een ruimte
13
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Dito nogh aan Mosis de
Jeude voor 24 ruijten, soo
hij in de glasen van de kerk
ingeset heeft ....................................... 1 -4 - :

Nogh den 26 julius de
kerck laten witten; daer van
gegeeven ............................................ 6-10 - :
Dito daar nog 3 quitquasten
toe gekoft ............................................. :-15 - :

Nogh den 30 dito aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................. :-12 - :

Nogh van Aalten gehaalt
r
16
voor 6 st lackmoes en voor
den ganck ............................................ :-10 - :

Nogh aan Harmen Tongerloo
betaalt voor 3 kanne wijn ..................... 1-10 - :

Den selven dito aan Mosis
de Jeude betaalt voor 2 glasen
soo nu verloot zijn en eenige
roeten ingestopt ................................. 2 -6 - :

Nogh de kerck schoon laten
maken ................................................... :-12 - :
Nogh den 2 april aan Bernt
Keuninck betaalt voor een
touw aan de clock aan een
te maken ............................................... : -2 - :

Nogh den 9 augus. een halve
17
rijst leijen van Emmerick laten halen, kost .................................... 3-10 - :

Nogh den 10 junius aan de
weduwe Bosbooms betaeldt voor
het broot tot het H. Avontmaal ...................................................... :-12 - :

Voor de vraght van de leijen ................ :-15 - :
Den 15 augus. voor het gereetschap van den leijendecker
soo van Zutphen hier gebroght
wiert gegeeven ..................................... :-10 - :

Dito voor 3 kanne wijn aan
Harmen Tongerloo .............................. 1-10 - :

Nogh aan den leijendeckers
kneght gegeeven voor dat hij
den haan van den toorn haalde ........... :-11 - :

Nogh voor de kerck schoon
te maken .............................................. :-12 - :

r

Nogh den 15 julius gekoft
3 tonne kalck, de ton ad
r
1 gl. 5 st , is.......................................... 3-15 - :

Nogh den 7 septemb een
groeve toegemaekt in de
kerck en een karre sant ....................... : -6 - :
15-13 - :

Voor het lossen van de calck
een vaan bier gegeven ......................... : -6 - :
10-15- :

16
17

gebruikt om het wit helderder te maken
hoeveelheidsaanduiding; een reeks van op haar kant gezette leien ter lengte van acht voet
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Nogh den selven dito aan
Jannes van Tilborgh betaalt
voor dat hij gout haalde
van Weesel om den uurwijser
te vergulden; gegeeven ....................... 1 -: - :

Dito nogh aan Harmen
Rentinck betaelt soo de
leijendecker met sijn kneghts
in kost en dranck vertert
hebben luijt quitantie
No. 4 ad ........................................... 13-16 - :

Dito hij nogh na Aalten geweest om nogh gout te halen ............... : -3 - :

Nogh voor het vergulden van
den uurwijser en nuuws op
19
verwen ; daar aan verdient ................ 7-10 - :

Nogh den 29 dito aan vrouw
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avontmaal .................................. :-12 - :

20

Dito nogh daar een mengelen
lijn olij daar toe gekoft voor
verwe en swartsel ................................ :-16 - :

Dito voor 3 kanne wijn aan
Harmen Tongerloo betaalt .................. 1-10 - :
Voor het schoon maken van
de kerck ................................................ :-12 - :

Nogh voor het vergulden van
de haan en henne van den toorn;
r
het stuck 15 st ................................... 1-10 - :

Nogh den 9 dito de timmerluijden den uurwijser van
den toorn gehaalt; elck een
½ dagh; gegeeven ............................... :-15 - :

Dito aan den smit Geurt
Bijvanck gegeeven voor het
maken van de haan en henne
van den toorn ...................................... 1 -5 - :

Dito voor nagels tot het steijger te maken......................................... : -5 - :

Dito nogh een nuwen haak
voor de leijendeckers laten maken om de leeren aan te hangen ......... : -6 - :

Nogh den 10 dito betaelt voor
18
tien boekjes gout 3 rijckxdaalder
r
en 40 st Cleefs doet in hollants ad luijt quitantie
No. 3 .................................................... 7 -6- 12

r

Nogh den 15 octob bij Berndt
Crusen de rogge en boekweijt
laten dorssen ....................................... : -6 - :
25 -9 - :

12 -3- 12

18

bladgoud
verven
20
1,21 liter
19
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r

Nogh den selven dito het
zaat hier gebroght; een faen
bier laten halen .................................... : -6 - :

Nogh den 19 feb met ons twe
21
de snee van het verwulfsel gemaakt 1 -4 - :
Dito voor twe besums .......................... : -1 - :

r

Nogh den 15 novemb het uurwerck schoon gemaekt........................ 5 -: - :

Nogh den 12 april aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ........................... :-12 - :

Voor boomolij en oudt linnen ............... : -6 - :
Dito voor het avont luijden
soo verschenen is met Martijni
1720, is ................................................ 3 -3 - :

Dito voor 3 kanne wijn aan
Harmen Tongerloo betaeldt ............... 1-10 - :
Dito de kerck schoon laten
maken .................................................. :-12 - :

r

Nogh den 6 decemb aan Jan
de Cnopemaker gegeeven voor
aanmaninge ......................................... : -6 - :

Nogh boven bij de clocken de
iseren hangers laten vast
nagelen; voor de nagels ...................... : - 4 - :

Den 24 dito aan de weduwe Bosbooms
betaelt voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... :-12 - :

Nogh den 15 dito een nuwe
doot baare laten maken van
mijn broer, kostet ............................... 5 -: - :

Dito aan Harmen Tongerloo
voor 3 kanne wijn betaelt .................... 1-10 - :

Nogh een mengelen lijn olij
daar toe gekoft om de baare
te verwen en voor het verwen en swartsel, t’ samen ................... :-15 - :

Voor het schoon maken van
de kerck ................................................ :-12 - :
Anno 1721

Dito nogh Jan en Derck
Hendrick Huijninck een ½ dag
gearbeijt aan de kerckmuur ................. :-15 - :

r

Nogh den 16 feb aan meester
Hendrick, leijendecker, betaelt
luijt quitantie No. 5 ad ....................... 25 -: - :

Nogh den 20 meij den wurgel in de groote klocke
laten vermaken; kostet ......................... :-18 - :

36-15 - :

.... 11-11 - :

21

sneeuw
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r

Dito nogh 2 nagels tot de
clocke late maken ................................. : -2 - :

Nogh den 10 novemb een
groeve in de kerck toegemaekt
en een karre sant is ............................ : -6 - :

Nogh den 12 julius aan de
weduwe Bosbooms betaeldt voor
het broot tot het H. Avontmaal.............. :-12 - :

Dito voor het avont luijden
soo verschenen is met Martijni 1721 ad ........................................ 3 -3 - :

Dito voor 3 kanne wijn betaelt
aan Harmen Tongerloo ....................... 1-10 - :

Nogh voor het schoon maken
van het uurwerck................................. 5 -: - :

Nogh de kerck schoon laten
maken .................................................. :-12 - :

Voor boomolij en oudt linnen ............... : -6 - :
r

Nogh voor twe besums daar
toe gebruijkt .......................................... : -1 - 8

Nogh den 15 novemb aan Mosis de Jeude betaelt voor het
verlooden van een glas en
eenige roeten ingeset ......................... 1 -4 - :

r

Nogh den 4 octob aan de
weduwe Bosbooms betaelt voor het
broot tot het H. Avontmaal ................... :-12 - :

Voor een roede aan de smit ............... : -2 - :
r

Dito aan Harmen Tongerloo
betaelt voor 3 kanne wijn ..................... 1-10 - :

Nogh den 22 decemb de snee
van het verwulfsel laten
maken; daar aan verdient ................... 1 -4 - :

Nogh den selven dito de
kerck schoon laten maken.................... :-12 - :

Dito aan de weduwe Bosbooms
betaeldt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................ :-12 - :

Nogh een touw aan de clocke laten aan malkanderen
22
splitsen .............................................. : -3 - :

Dito aan Harmen Tongerloo
betaelt voor 3 kanne wijn .................... 1-10 - :

r

Nogh den 7 octob de rogge en boekweijt laten dorssen bij Bernt Crusen 1½ dag ................ : -9 - :

Nogh voor het schoon maken van de kerck .................................. :-12 - :

Dito doe hij het zaat heeft
gebroght vertert een fane
bier ....................................................... : -6 - :

13-19 - :

6 -9 - 8

22

de strengen uiteenhalen om die vervolgens weer samen te vlechten tot één touw
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r

Dito nogh voor 1 st nagels
gekoft om banken vast te
nagelen in de kerck .............................. : -1 - :
1722

Nogh den 4 mert gekoft
van Jan Westerman 150 voet
peppelen planken om op
den toorn nogh een hoek toe
24
te solderen , het 100 voet
3 gl., maekt de 150 voet
r
4 gl. 10 st luijt quitantie
o
N 8 ad ............................................... 4-10 - :

ari

Nogh den 5 januw een
groeve in de kerck toe laten maken met een karre sant ............. : -6 - :
Nogh den 27 dito aan de
Cnoopemaker betaelt voor aanmaninge voor de kerck ........................ : -6 - :

Dito nogh van Teube Reesinck gekoft 4 posten voor
r
de kerck muer; het stuk 4 st ............... :-16 - :

r

Nogh den 2 feb aan de heer
P. Monhemius betaeldt twe
jaaren de reijscosten na het
classis van 1720 en 1721
en het afcopieren van de
clasciscale acten ad te
samen luijt quitantie
No. 6 ...................................................15 -: - :

Nogh den 10 mert een groeve in de kerck toegemaekt .................. : -4 - :
Voor een karre sant ............................ : -2 - :
Nogh den 25 mert de kleijne
clocke laten vast maken;
voor het iserwerck aan Manschot betaelt ......................................... :-18 - :

23

Den 11 dito een seel aan
de clocke aan malkanderen
laten maken .......................................... : -3 - :

Dito aan Jan Huijninck gegeeven voor het opschroeven en
sijnen arbeijt aan de clocke ................. :-12 - :

Nogh den 23 dito aan Gerrit
ten Brincke touwslager betaelt
voor twe clocke seelen
o
luijt quitantie N 7 ................................ 7 -: - :

Den 4 april aan de weduwe
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................ :-12 - :

22-16 - :
Dito voor 3 kanne wijn......................... 1-10 - :
De kercke schoon laten maken .......... :-12 - :
Dito voor besums ................................ : -1 - :
9-17 - :

23
24

touw
“dicht zolderen”
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Nogh heeft Plante gekortet
van eijgenaers verpondinge van
dese 3 jaren van de halven
Kercken Kamp ..................................... : -6 - 6

kenraat vlijtig geexamineert, geleesen en
nagesien; en alsoo nae genoeghsame examinatie bevonden is dat sig den ontfank
bedraaght heeft eene summa van twee
hondert seeven en ’t neegentigh gulden
r
15 st 4 penn. en de uijtgave daarenteegen eene summa ad tweehondert acht en
r
twintigh gulden 6 st ; en alsoo nae
aftreckinge sig den ontfanck eene sumr
ma ad neegensestigh gulden, 9 st 4 penn.
meerder bedraaght als de uijtgave, soo
r
is den kerckm . Van Leeuwen geordonneert
r
deselve 69 guld. 9 st 4 penn. bij sijn nadere
reeckeninge als ontfanck in te brengen.
Aldus bij ons ondergeschr. geexamineert
en geslooten in Lightenvoorde den
3 junij 1722.
.

Dito nogh heeft Harmen Ebberinck gekortet voor de eijgenaers verpondinge van den halven
Kerckkenkamp ..................................... : -6 - 6
Nogh heeft Reijnder Plante
in anno 1719, 1720 en 1721 aan
sant gevaren; luijt quitantie
o
N 9 ...................................................... :-16 - :
Voor mijn tractement van
dese 3 jaaren ..................................... 18 -: - :
Voor pampier ........................................ : -2 - :

F.H. Stump R
Dito voor het afschrijven van
dese rekeninge ................................... 1-10 - :

Arnoldus Monhemius V.D.M.

21 -0- 12

Johann. Knolle coernote
Jacob Krabbenborgh corgenote

De uitgave van dese 3 jaare
r
beloopt sigh de somma ad 228 gl. 6 st

P. Hoofts

Op heeden dagh en dato ondergeschr. is deese voorstaande reeckeninge van ontfanck
en uijtgave door de heere righter F.H. Stump,
de heere pastor A. Monhemius ten overstaan
van de keurnoten en de leeden van de kerc-

25

ouderlinck

Reiner Planten ouderling

keraat

25

Mogelijk Peter Hoofts, die in 1684 in Zutphen is getrouwd met Berndtjen, dochter van burgemeester Herman Crabbenborgh.
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(blanco)

(PDF-scannummer 17)

Reeckeninge van den
kerckmeester Damianus van
Leeuwen over ontfanck
en uijtgave aanvanck
neemende met den jaare
1719 en eijndigenden met
den jaare 1721 beijde incluis, alleen streckt sig de
uijtgave tot den 4 aprill
1722
geexam. en geslooten
den 3 junij 1722

25 september 2014 / Genealogie

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

Toelichting



Archieftitel: Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde - Toegangsnummer 0115



Document: Rekening van de kerkmeester Damiaan van Leeuwen - Periode 1719-1721 Inventarisnummer 52



Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/



Informatie: Genealogie in de Achterhoek - Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek
www.genealogiedomein.nl



Digitale fotografie: Henk Hanselman
Digitaal in te zien op de site van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
► PDF-document (Grootte 24 MB)



Transcriptie: Martin Huinink en Ben Baneman

25 september 2014 / Genealogie

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

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 52 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester
- Index - Periode 1719-1721

A
Aalten, 8, 9
Alferscamp, 2

B
Berntsen, 2
Bijteman, 2
Bijvanck, 9
Boonen Camp, 5
Borculo, 5
Bosboom, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Brincke, ten, 12

G

L

Goevers, 2

Lanckvelt, 3
Leeuwen, van, 1, 13,
14, 15
Lightenvoorde, 13

H
Hartman, 3, 4
Holckenborgh, 3
Hoofts, 13
Huijninck, 7, 10, 12

M

Clumperinck, 1
Cnoopemaker, de, 12
Cnopemaker, de, 10
Crabbenborgh, 2, 4
Croesen, 5
Crusen, 4, 5, 7, 9, 11

E
Ebberinck, 3, 13
Emmerick, 8

J
Jeude, Mosis de, 6, 8,
11

N

K

P

Kercken Camp, 3
Kercken Kamp, 6, 13
Kerckencamp, 5
Kerckenkamp, 3
Keuninck, 8
Kleijne Veluwe, 5
Knolle, 13
Krabbenborgh, 13
Kruijsen, 3
Kueninck, 3

25 september 2014 / Genealogie

Stump, 13

T
Tilborgh, van, 9
Tongerloo, 2, 4, 8, 9,
10, 11

Manschot, 12
Meekes, 1
Monhemius, 7, 12, 13

Nottelen, van, 2

C

S

Plante, 13
Planten, 3, 13

R
Reesinck, 12
Rentinck, 9
Roocks, 2
Rouwhorst, 2

V
Veluwe, 5
Vos, 1

W
Wamelinck, 2
Weesel, 9
Weggheler, 2
Wentholdt, 5
Wentholt, 5
Westerman, 12
Winkel, te, 1
Wolters, 2

Z
Zutphen, 5, 8
Zuwent, 2

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

