Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 53 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1722-1724
(PDF-scannummer 2)

(PDF-scannummer 3)

Rekeninge van den
kerckmr. D. v. Leeuwen,
over den ontfanck en
uijtgaave van 3 jaaren
soo sijn begin genoomen
r
heeft met januw 1722
en eijndight met den
r
laesten decemb 1724

Ontfanck van den kercken inkomsten, soo
sijn begin genomen heeft
r
met januwa 1722

Voor eerst geeft Gert Mee1
2
kes ‘s jaars 1¼ lb. was ;
r
wort betaelt met 15 st ; is
in de 3 jaaren .................................... 2 -5 - :
Gert te Winkel geeft ’s
r
jaarlijckx 15 st ; van een
stuckjen landt in Vragender geleegen bij ’t Winckel,
is in de 3 jaaren ................................. 2 -5 - :
Cuene Vos geeft ’s jaarlijkx een ½ lb was; wort
r
betaelt met 6 st ; is in de
3 jaaren ................................................ :-18 -:
5 -8 -:

1
2

lb = afkorting van libra = pond
bijenwas
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(PDF-scannummer 4)

Berndt Clumperinck geeft
‘s jaarlijckx ½ lb was;
r
wort betaalt met 6 st , is
in de drie jaaren ................................... :-18 -:

Berndt Ceuninck, de
weduwe Berntsen en de erfgenamen van Jacob Goevers
geeven uijt den ½ Alfers
Camp een ½ lb was, wort
r
betaelt met 6 st , is in
de 3 jaaren ........................................... :-18 - :

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

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

Hendrick Wamelinck geeft
’s jaarlijcks ujit het goet
r
Pillen 3 daalder en 22½ st
is in de 3 jaaren ................................ 16-17 -4

Gosselijck Wolters geeft ‘s
jaarlijckx een ½ lb was, wort
r
betaalt met 6 st is in
de 3 jaaren .......................................... :-18 - :

De weduwe Crabbenborgh en
de erfgenamen van Cuene
Tongerloo geeven uijt den halven Alferscamp een ½ lb was;
r
wort betaeldt met 6 st , is
in de 3 jaaren ...................................... :-18 - :

Jan Rouwhorst geeft ’s jaarlijckx uijt sijn goet 1 gulden;
is in de 3 jaren ................................... 3 - : - :

20 -9 -4
6-12 - :

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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(PDF-scannummer 5)

Corte Wolter, nu weduwe Roockx,
geeft ‘s jaarlijckx 1 lb was,
r
wort betaelt met 12 st is
in de 3 jaaren ..................................... 1-16 - :

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

Uijt Weggheler gaet ’s jaarlijckx een ½ lb was, wort
r
betaelt met 6 st , is in de
3 jaaren ................................................ :-18 - :

Harmen Ebberinck geeft
‘s jaarlijckx van den halven
r
Kercken Camp 8 gl. 15 st ,
is in de 3 jaaren ............................... 26 -5 - :

Uijt Lanckveldt gaat ’s jaarlijkx 1¼ lb was; wort
r
betaelt met 15 st , is in
de 3 jaaren .......................................... 2 -5 - :

Hendrick Harberts geeft
’s jaarlijckx uijt den
Boonen Camp een spint
4
ruvesaat ; wort betaelt met
r
8 st ; is in de 3 jaaren ......................... 1 -4 - :

Jan te Holckenborgh en
sijn broers kinder geeven
’s jaarlijckx een ½ lb
was; wort betaelt met
r
6 st , is in de 3 jaaren ........................... :-18 - :

53-14 - :

5-17 - :

4

knolzaad
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Extraordinarissen ontfanck
5
uijt de kist als anders, soo
sijn begin genoomen heeft
r
met januw 1722
Eerstelijck den 3 juni 1722
de rekeningh gedaen voor
het E(erwaardige) Gerighte en de
E(erwaardige) Kerckenraed en is bevonden
r
dat ick 69 gld 9 st 4 pen.
meer hebbe ontfangen als
uijtgegeeven; doet dan hier
wederom in ontfank ad ...................... 69 -9 -4
r

Nogh den 12 octob Hendrik
Westerman begraven in de
kerck ad ............................................... 6 -: -:
r

Nogh den 6 januaw 1723
6
uijt de kist getrocken ad .................. 18 -: -:
r

Nogh den 18 feb Derck
Toebes sijn vrouw begraven
in de kerck ad ...................................... 6 -: -:
99 -9 -4

5

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.
6

27 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 53 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1722-1724
(PDF-scannummer 7)

Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1722

Nogh den 17 meij uijt de
kist getrocken ad ................................. 3-10 -:
Nogh den 25 junius Jacob
Goevers begraven in de kerck ............ 6 -: -:

Den 3 augus. bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken twe
7
fiemen en 23 garst rogge
daer van gedorst 3 molder 2 schepel;
r8
hier gaat af aan de rentm
W. Wentholdt 6 schepel.
Blijft voor de kerck nogh
9
2 molder het schepel teegen
r
15 st , doet hier in ontfank .................. 6 -: -:

Nogh den 29 augus. uijt de
kist getrocken ad ............................... 11 -: -:
r

Nogh den 1 octob uijt de
kist getrocken ad ................................. 1 -7 -:
r

Nogh den 3 januw 1724
uijt de kist getrocken ad .................... 10 -5 -:

r

Nogh den 20 septemb bij Bernt
Cruijsen uijtgesteeken 1 fiem
en 15 garst boekweijt daar
van gedorst 2 molder, het schepel
r
teegen 10 st , is ................................... 4 -: -:

Den 15 april uijt de kist
getrocken ad ....................................... 5-17 -:
Den 20 augus. uijt de kist
getrocken ad ..................................... 13 -2 -:

Uijt de Kleijne Veluw gaat
10
‘s jaarlijcx een ½ molder mankzaat ,
r
het schepel teegen 10 st , is in de
3 jaaren ............................................... 3 -: -:

r

Den 12 novemb uijt de
kist getrocken ad ................................ 5 -8 -:

Uijt de Groote Veluw gaat ‘s
jaarlijcx een ½ molder mankzaat;
is in 3 jaaren ....................................... 3 -: -:
16 -: -:

56 -9 -:

7

1 vim = 100 garst = 400 garven (schoven)
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.
9
1 molder = 4 schepel
10
mengsel van graansoorten, gemengd gezaaid en geoogst
88
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Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1723

Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1724

Nogh den 10 august bij
Berndt Cruijsen uijtgesteeken
twe fiemen en 17 garst
rogge; daar van gedorst
3 molder; hier gaat af voor
r
de rentm W. Wentholdt
6 schepel; blijft nogh voor de
kerck 6 schepel, verkoft
r
teegen 18 st , doet hier in
ontfanck ad........................................... 5 -8 -:

Den 28 julius bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken twe
fiemen en 18 garst rogge;
daar van gedorst 6 schepel
soo dat hier niet over blijft
voor de kerck
r

Nogh den 17 octob bij
Bernt Cruijsen ujitgesteeken
1 fiem en 9 garst boekweijt;
daer van gedorst 6 schepel;
r
het schepel teegen 18 st .................. 5 -8 -:
5- 8 -:

r

Nogh den 5 octob bij Bernt
Cruijsen uijtgesteeken 1 fiem
en 10 garst boekweijt; daar
van gedorst 1 molder, het
r
schepel teegen 13 st , doet
hier in ontfanck ................................... 2-12 -:
8 - : -:

11

11

Somma samarum bedraeght sigh den
ontfank van deese 3 jaaren de summa ad 277
r
gl. 7 st

summa summarum = de som van de sommen = in totaal
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Uijtgaave soo sijn begin
genoomen heeft met
r
januw 1722
Voor eerst den 3 junij 1722
mijn rekeninge gedaan voor
het E(erwaardige) Gerighte en de
E(erwardige) K(erc)kenr(aad);
is verterdt ............................................ 3 -: -:
Nogh den 10 junij aan de heer
righter betaelt voor het afhooren van de kerckenreekening;
o
luijt quitan. N 1 ad .............................. 6 -: -:
Nogh gekoft een kist om
de armen mantels en ’t laken
in te leggen; daar voor gegeeven ........ 4-10 -:
Nogh den 15 junij aan twe
colectanten gegeeven die colecteerden voor een kerck in
Switserland met kennis van
de heer righter ..................................... 1 -: -:
Nogh den 5 julius de kerck schoon
laten maken .......................................... :-12 -:
Dito voor besums ................................. : -1 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms voor
het broot tot het H. Avontmaal .............. :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ......................... 1-10 -:
17 -5 -:
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(PDF-scannummer 10)
r

Nogh den 4 octob bij Berndt
Cruijsen de rogge en boekweijt
laten dorssen ........................................ : -9 -:

Nogh den 16 dito het gerighte
neffens de kerckenraedt
vergadert aan de weduwe Ster17
nenborghs huijs om te spreeken over het orgel; is verteert ............. 2 -2 -:

12

Nogh een fane bier laten
halen doe hij het zaat heeft gebragt ..... : -6 -:

Nogh den 20 dito aan de Cnoopmaker gegeeven voor aanma18
ninge voor de kerck ............................ : -6 -:

r

Nogh den 6 octob aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal.............................. :-12 -:

Nogh den 25 dito aan den
Dulmer betaelt voor twee
posten en een dorpel aan
den kerckhoff ....................................... 2 -3 -:

Dito nogh voor 3 kanne wijn ................ 1-10 -:
Voor het schoon maken van de kerck ... :-12 -:
r

Nogh den13 novemb het uur13
werck schoon gemaekt ..................... 5 -: -:
Voor boom olij

14

Dito voor het maken en metselen van den dorpel en posten
aan de kerckmuur betaelt
aan Jan en Derck H. Huijninck ............ 1 -4 -:

en oudt linnen ............ : -6 -:
15

r

Dito voor het avont luijden ................. 3 -3 -:

Nogh den 24 decemb de kerk
schoon laten maken ............................. :-12 -:

r

Nogh den 14 novemb ick
r
neffens de rentm Johan
Knolle naa Weesel geweest
om een request te presenteeren
16
aan onsen heer over een
orgel te hebben in onse
kerck; vertert ........................................ 1-16 -:

Dito aan de weduwe Bosbooms
betaelt voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................. :-12 -:
Dito aan Harmen Tongerloo voor
3 kanne wijn ........................................ 1-10 -:

13-14 -:

. 8 -9 -:

12

een hoeveelheid van vier consumpties (naar de vier streepjes geplaatst door de waard, die samen een vaantje vormen);
Hiervoor betaalde de kerk jaarlijks 5 gulden aan uurwerkmaker Ferdinand Rensman in Vreden.
14
olijfolie ;
15
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”.
16
de Heer van Lichtenvoorde, indertijd baron Van Heiden, die in Wesel resideerde;
17
De weduwe had een openbare dranklokaliteit; waar het geright pleegde te vergaderen en waar ook recht werd gesproken;
18
om rond te gaan bij de schuldenaars van de kerk en hen aan te manen hun schuld te betalen;
13
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(PDF-scannummer 11)
r

23

Anno 1723 den 22 januw
aan de heer pastor Arnoldus
Monhemius betaelt de reijscosten naa het classis en het
afschrijven van de acta classis
te samen ad luijt quitan.
o
N 2 ...................................................... 7-16 -:
r

Dito nogh betaelt doe het
holt gehaelt wierde voor weghgelt
en verteringe ........................................ :-12 -:
Nogh den 8 mert de kerckenraedt en het gerighte vergadert
aan de weduwe Sternenborghs huijs
om de colect boekjens naa te
sien en om verder te overleg24
gen waar de ressteerende pen25
ningen heen souden komen ;
die tijt vertert ....................................... 1 -9 -:

19

Nogh den 13 feb de snee van
20
het verwulfsel laten maken ................ 1 -4 -:
21

Nogh een assiet gekoft om
te gebruijken tot het broot
van het H. Avontmaal .......................... 1 -: -:

Nogh den 13 mert selve naa
Vreeden geweest neffens monsieur
26
Abraham Stumph om met den
27
orgel maker te spreeken om
het gekofte orgel af te halen;
een naght uijtgeweest
vertert ................................................... 1 -6 -:

r

Nogh den 20 feb de e(erwaardige)
kerkenraedt vergadert aan de weduwe
Sternenborghs huijs om verder
te spreeken over het orgel;
vertert .................................................. 1-17 -:
22

Dito aan Harmen Manschot betaeldt
voor twe isere banden en isere
roejen aan het uurwerck ....................... :-12 -:

Nogh den 15 mert aan Claas
betaelt soo hij booven op
den pijler gedraaijt heeft een
28
lijste ................................................... : -6 -:

r

Nogh den 26 feb betaeldt
voor 3 posten, soo de heer righter gekoft heeft om te gebruijken onder het orgel in de
r
kerck, het stuck 1 gl. 10 st ................... 4-10 -:

Nogh den 17 mert betaelt
aan Jan Westerman en Cobus
Benninck voor eenige rijen
te zaagen
en planken
ad ........................... 2-10 -:

16-19 -:

. 6 -3 -:

19

sneeuw;
gebogen constructie om een ruimte te overdekken;
21
bord (assiette) ;
22
smid van beroep;
23
toen;
24
de nog ontbrekende penningen;
25
vandaan zouden komen;
26
waarschijnlijk een oudere broer van righter Frederick Hendrick Stumph;
27
Dietrich Martens; deze was echter niet de verkoper van het orgel; het orgel was gekocht van baron Van Wijnbergen;
28
Waarschijnlijk was Claas (Hartman) houtdraaier van beroep en had hij een houten pilaar van een sierrand voorzien.
20
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Nogh den 18 dito aan Hendrik
Dueinck gegeeven soo hij ver29
schooten had doe hij het orgel
haelde .................................................. : -2 -:
Nogh den 20 mert voor vraght
van planken en gekofte duijkers
van Zutphen .......................................... :-11 -4
Nogh den 27 dito de kerck
schoon laten maken .............................. :-12 -:
Dito nogh aan de weduwe Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal.............................. :-12 -:
Nogh aan Harmen Tongerloo
voor 3 kanne wijn ................................ 1-10 -:
Nogh den 30 mert betaelt
30
voor 6 boekjes silver om de
orgel pijpen meede te oversilo
veren; luijt quitan. N 3 ......................... 1 -8 -:
Nogh den 2 meij betaelt
voor planken soo gebruijkt
sijn tot een kast om het orgel;
o
luijt quitan. N 4 ................................... 7-14 -:
12 -9 -4

Nogh den 17 meij aan Harmen
Rentinck betaelt voor verteringe van den orgel maker
en de voerluijden die het orgel
gehaelt hebben; nog voor nao
gels en touw, luijt q. N 5 ..................... 9 -: -:
Nogh betaelt aan mijn
broer Jan voor dat hij meede
31
naa den Pol was om het orgel af te breeken ................................... :-15 -:
Nogh den 19 meij aan Mosis
32
betaelt voor glasen stoppen ............... : -6 -:
Nogh den 25 meij nogh 2
33
boekjes Engelse foelij en 6
boekjes beslagen metaal kost
o
luijt quitan. N 6 .................................... 1 -4 -:
Nogh voor nagels betaaldt ................... : -4 -:
Nogh aan Harmen Rentink
betaelt voor het haalen en
weer ombrengen van den
orgelmaker naa Vreeden .................... 2-10 -:
Nogh aan Claas Hartman
betaalt voor het draajen van
3 knoopen booven op het orgel ........... : -4 -:
14 -3 -:

29

had voorgeschoten
bladzilver
31
Huis De Poll bij Wilp van baron van Wijnbergen, van wie het orgel was gekocht voor 350 gulden;
32
repareren (van glas in de ramen in de kerk)
33
bladmetaal
30
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r

Nogh den 3 julius aan de
weduwe Bosbooms voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................. :-12 -:

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

Dito voor de wijn .................................. 1-10 -:

Doe hij het zaat heeft gebrogt
een fane bier laten halen ..................... : -6 -:

Voor het halen van de wijn
van Grol ................................................ : -4 -:
Den selven dito de kerck
schoon laten maken ............................. :-12 -:

Dito nogh voor het avont luijden ......... 3 -3 -:
Nogh het uurwerck schoon gemaakt .. 5 -: -:
voor boomolij en oudt linnen ................ : -6 -:

Nogh den 29 augus aan
Harmen Rentinck betaelt
voor nagelen en touw en versoo
teringe
bij het omsetten van
het orgel is geschiet ............................ 4-10 -:
Nogh den selven dito aan de
weduwe Sternenborghs huijs
betaelt voor verteringe van
den orgelmaker; luijt quit.
o
N 7 ad ................................................. 7 -6 -:
r

Nogh den 20 dito aan Jannes
van Tilborgh gegeeven voor
aanmaninge ......................................... : -6 -:
r

Nogh den 24 decemb aan
de weduwe Bosbooms betaalt
voor het broot tot het H.
Avontmaal ............................................. :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn aan
Harmen Tongerloo .............................. 1-10 -:

Nogh den 1 octob aan de
weduwe Bosbooms betaelt voor
het broot tot het H. Avontmaal .............. :-12 -:

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

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

12 -4 -:

Dito voor het halen van de
wijn van Grol ......................................... : -4 -:
Dito nogh de kerck schoon laten
maken ................................................... :-12 -:
17-12 -:
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r

Anno 1724 den 9 januw
aan de Cock tot Grol betaelt
voor eenige glasen soo hij gemaekt
heeft en verff olij soo gebruijkt
is tot het orgel, luijt quit.
o
N 8 ad ................................................ 3-18 -4
r

Nogh den 13 januw twee potten
gekoft, onder lecken op het verwulfsel geset ......................................... : -2 -:

r

Nogh den 6 feb aan de
timmerluijden betaelt soo
sij t’samen gearbeijt hebben
aan het orgel luijt quit.
o
N 10 ad ............................................ 13-16 -:
r

34

Nogh den 10 feb van Mensink
laten halen 450 steenen ‘t
r
100 voor 11 st .................................... 2 -9 -4
Voor vraght betaelt ............................. 1 -4 -6

Nogh den 22 dito aan Jan te
Lintel gegeeven voor twe clocken seelen aan malkander te
maken ................................................... : -5 -:
r

Nogh den 27 januw aan Harmen
Tongerloo betaelt soo het gerighte
en de kerckenraedt verteert heeft
over de verpaghtinge van den
Kercken Camp ad ............................... 1-13 -:
Dito nogh aan de heer righter
betaelt voor eenige rijen en
planken soo tot het orgel gebruijckt sijn, luit quitan.
o
N 9 ad ................................................ 5-12 -:

r

Nog den 19 feb twe nuwe
kerck leren laten maken
tot Zutphen; daar voor betaelt
o
luijt quitan. N 11 ad ............................ 7 -4 -:
Dito voor de vraght van
de leeren .............................................. :-12 -:
Nogh twe groote brant haken
aan de groote leer laten mao
ken, luijt quit. N 12 ............................. 2-10 -:
Nogh den 8 mert op den toorn
35
een hoek toe laten solderen
daar twee peppelen planken
toe gekoft voor .................................... 1 -2 -:

11-10 -4
Voor nagels .......................................... : -6 -:
Aan den timmerman betaelt ................ : -7 -4
29-11 -6

34
35

steenbakker in Winterswijk
“dichtzolderen”
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Dito nogh betaelt voor horden
voor de salm gaten aan
den toorn ............................................. 1 -: -:

Nogh den 24 dito heeft Harmen
Ebberinck gekortet van de
eijgenaars verpondinge ....................... : -1 -:

Nogh den 20 mert aan de
heer pastoor Monhemius betaelt
de reijs costen naa het classis
en het afcopieren van de
acte classis, luijt quitan
o
N 13 ad .............................................. 7-10 -:

Nogh den 1 junius aan de
weduwe Bosboom betaelt
voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... :-12 -:

Dito nogh betaelt voor twe
en een halff van de gespolde
deelen, soo nogh tot het orgel
gebruijkt sijn het stuk
r
22 st .................................................... 2-15 -:
Nogh voor een tonneken
swartsel en een farfborsel .................... : -7 -:
Nogh den 15 april de kerck
schoon laten maken ............................. :-12 -:

Dito aan Harmen Tongerloo
voor 3 kanne wijn ................................ 1-10 -:
Den selven dito de kerck
schoon laten maken ............................ :-12 -:
Dito nogh het kercken laken
laten wassen ........................................ : -4 -:
Nogh den 20 julius een groeve in de kerk toe laten
maken .................................................. : -4 -:
Voor een karre sant .............................. : -2 -:

Dito aan de weduwe Bosbooms
betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................. :-12 -:
Dito aan Harmen Tongerloo
betaelt voor 3 kanne wijn .................... 1-10 -:

r

Nogh den 24 septemb aan
de weduwe Bosbooms voor het
broot tot het H. Avontmaal ................... :-12 -:
Dito aan Harmen Tongerloo voor
3 kanne wijn ......................................... 1-10 -:

14 -6 -:
Nogh voor de kerck schoon
te maken ............................................... :-12 -:
Dito een groeve in de kerck
toe gemaekt ......................................... : -4 -:
Voor een carre sant ............................. : -2 -:
. 6 -5 -:
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r

r

Nogh den 20 octob bij Berndt
Cruijsen de rogge en boekweijt
laten dorssen ........................................ : -6 -:

Nogh den 24 decemb aan
de weduwe Bosbooms voor het
broot tot het H. Avontmaal ................... :-12 -:

Doe hij het zaat heeft gebroght ............ : -6 -:

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

r

Nogh den 10 novemb het uurwerck schoon gemaekt ....................... 5 -: -:

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

Dito voor boomolij en oudt linnen ......... : -6 -:
Voor twee besums ................................ : -1 -4
Nogh voor het avont luijden ................ 3 -3 -:
Dito voor een clocken seel aen
een te maken ....................................... : -4 -:
r

Nogh den 1 decemb den
36
wurgel in de clocke laten
maken ................................................... :-10 -:
Nogh den 9 dito een groeve in
de kerck toe laten maken ..................... : -4 -:
Voor een karre sant............................... : -2 -:
Dito nogh voor aanmaninge
gegeeven .............................................. : -6 -:
Nogh den 15 dito aan Mosis
37
betaelt voor een glas nu te
verlooden en eenige roeten ingeset .................................................... 1-14 -:
Nogh den 17 dito aan Gerrit
te Brinke, touwslager, betaelt
voor twee clocken seelen, luijt
o
quitan. N 14 ad .................................. 6-10 -:
18-11 -:

Nogh aan Harmen Manschot
betaelt voor 3 kercken schuppen een een gespel in de
clocke en eenige glasroeden .............. 3 -1 -:
Nogh aan de heer pastoor Monhemius
betaelt de reijscosten naa het
classis en het afcopieren van
de acta classis luijt quit.
o
N 15 ad .............................................. 7-10 -:
Dito voor mijn tractement in
de drie jaren ...................................... 18 -: -:
Voor het afschrjven van dese
rekeninge ............................................ 1-10 -:
Voor pampier ....................................... : -2 -:
32-18 -4

38

Somma samarum bedraegt sigh de
uijtgaave van dese 3 jaaren de
r
summa ad 232 gl. 1 st 2 duijten

Naar dat deese voorstaande reeckeninge van

36

de beugel waaraan de klepel hangt
(op)nieuw
38
summa summarum = in totaal
37
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ontfanghs en uitgave door de heer righter Stumph en de heer pastor Arnoldus
Monhemius seer naukeurigh was geexamineert
en op heeden ten overstaan van de verdere leeden des weledelen gerights en eerwaardige
kerckeraat
nader is gerevideert en van post tot post
soo ontfanghts als uijtgave publijckelijck voorgeleesen, is bevonden dat sigh den ontfanghs
e
in voorn drie jaeren is bedragende eene summa van twee hondert seeven en ’t seventig
r
gulden 7 st en de uijtgave daarenteegen
eene summa ad tweehondert twee en dertigh
gulden 1 str. 2 d.; blijckende bij aftreck
dat door den kerckmeester Damianus van
Leeuwen in voorgemelte drie jaaren 45
r
gulden 5 st 6 doijten meerder ontfangen
als uitgegeeven heeft, welcke 45 guld.
r
r
5 st 6 d. hem kerckm mits deesen gelast
word bij zijne nadere reeckeninge als
ontfanghts in te brengen. Aldus geschiet
en geslooten
door ons ondergeschrevenen in
Lightenvoorde den 30 julij 1725
F.H. Stumph R.
A. Monhemius
V.D.M.
Joh. Knolle coernoete
Jacob. Krabbenborgh coornote
en ouderlingh
Hendrck Kuesinck oudrlick
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Ceuninck, 2
Clumperinck, 2
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Goevers, 2, 5
Grol, 11, 12
Groote Veluw, 5

T
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Toebes, 4
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Harberts, 3
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Huijninck, 8

R
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Rouwhorst, 2
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Kercken Camp, 3, 12
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Krabbenborgh, 15
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S
Sternenborgh, 8, 9, 11
Stumph, 9, 15
Switserland, 7

L

V
Vos, 1
Vragender, 1
Vreeden, 9, 10

W
Wamelinck, 2
Weesel, 8
Weggheler, 3
Wentholdt, 5, 6
Westerman, 4, 9
Winckel, 't, 1
Winkel, te, 1
Wolters, 2

Z
Zutphen, 5, 10, 12
Zuwent, 2
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