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Rekeninge van den kerckmr.
D. v. Leeuwen, over den ontfank
en uijtgaave van 3 jaaren
soo sijn begin genomen heeft,
r
met januw 1725 en eijndigt
r
met den laesten decemb 1727

(PDF-scannummer 3)
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Periode 1725-1727
(PDF-scannummer 4)

Ontfanck van den kercken
inkomsten, soo sijn begin
r
genoomen heeft met januwa
1725

Voor eerst geeft Geert Meekes
1
2
‘s jaars 1¼ lb was ; wort betaelt
r
met 15 st , is in de 3 jaaren ................ 2 -5 - :
Gert te Winkel geeft ’s jaarr
lijcks 15 st ; van een stuckjen
landt in Vrageren geleegen bij
’t Winckel, is in de 3 jaaren ................ 2 -5 - :
Cuene Vos geeft ’s jaarlijcks
een ½ lb was; wort betaelt
r
met 6 st , is in de 3 jaren ...................... :-18 -:
5 -8 -:

1
2

afkorting van libra = pond
bijenwas
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(PDF-scannummer 5)

Berndt Clumperinck geeft ‘s
jaarlijcks een ½ lb was; wort
r
betaelt met 6 st , is in de 3 jaren .......... :-18 -:

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

3

Jan te Crabbenborgh in ‘t Zuwent
r
geeft ‘s jaarlijcks 12 st , is .................. 1-16 - :

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

Hendrick Wamelinck geeft ’s jaarlijcks uijt het goet Pillen
r
3 daalder en 22½ st , is in de 3 jaren 16-17 -4

Gosselijck Wolters geeft ’s jaarlijcks een ½ lb was, wort betaalt
r
met 6 st , is .......................................... :-18 - :

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

Jan Rouwhorst geeft ’s jaarlijcks
uijt sijn goet 1 gulden, is ................... 3 - : - :
6-12 - :

20 -9 -4

3

de toevoeging van het lidwoord “het” voor de naam Zieuwent is tegenwoordig niet meer algemeen gangbaar maar plaatselijk
nog steeds niet geheel ongebruikelijk
3 oktober 2014 / Genealogie

in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
-3Transcriptie: © Martin Huinink - m.m.v. Ben Baneman

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 54 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester
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(PDF-scannummer 6)

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

Harmen Manschot geeft
‘s jaarlijckx van den halven
r
Kercken Camp 8 gl 15 st ,
is ....................................................... 26 -5 - :

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

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

Uijt Lanckveldt gaat ’s
jaarlijks 1¼ lb was; wort
r
betaelt met 15 st , is ........................... 2 -5 - :

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

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

53-14 - :
5-17 - :

4

knolzaad
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Extraordijnarissen ontfanck
5
uijt de kist , als anders
soo sijn begin genomen heeft
r
met januwa 1725
r

Eerstelijck den 3 januw 1725
uijt de kist getrocken ad ...................... 3-16 -:
r

Nogh den 15 januw de heer righter
6
Stumph in de kerck op ’t choor
7
begraven; pro memorija
Nogh den 16 dito de weduwe Ten
Broek in de kerck begraven
ad ........................................................ 6 -: -:
Nogh den 29 mert Lucas Assuerus sijn vrouw begraven in de
kerck ad ............................................... 6 -: -:
Nogh den 2 april uijt de kist
8
getrocken ad ....................................... 6 -: -:
21 -16 -:

5

de kerkkist = een kist waarin documenten en geld van de kerk werden bewaard;
righter Christiaan Stumph, die in dat ambt was opgevolgd door zijn zoon F.H. Stumph;
7
begraven worden op het koor kostte 10 gulden; dit bedrag was pro memorie, dus (nog) niet betaald;
8
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
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(PDF-scannummer 8)

Nogh den 24 meij de weduwe
Marija Sternenborghs begraven
in de kerck ad ....................................... 6 -: -:

r

Nogh den 18 novemb 1726 uijt de kist
getrocken ad ...................................... 12 -6 -:
r

Nogh den 14 julius van Harmen
9
Piek ontfangen 6 rickxdaalder voor
de Vragersche linde is ....................... 15 -: -:

Nogh den 2 januaw 1727 uijt de kist
getrocken ad ........................................ 3 -4 -:
Nogh den 3 mert de weduwe Sternenborgs
begraven in de kerck op ‘t choor ad .. 10 -: -:

Den 30 julius uijt de kist getrocken .... 14-14 -:
Nogh den selven dito mijn rekeninge
gedaen voor het eerw(aardige) gerighte en
den eer(waardigen) kerckenraedt en is bevonr
den dat ick 45 guld. 5 st 6 duijten
meer ontfangen hebbe als uijtgegeeven; doet hier wederom
in ontfangst: ........................................ 45 -5 -6

Nogh den 3 junij uijt de kist................ 14 -9 -:
Den 15 junius Derck Toebes in de
kerck begraven .................................... 6 -: -:
Den 8 julius uijt de kist getrocken ....... 8 -2 -:
r

Nogh den 3 septemb de weduwe
Monhemius begraven in de kerck
op ’t choor ad ..................................... 10

r

Nogh den 11 decemb uijt de kist
getrocken ad ........................................ 9-11 -:

:

:

r

Nogh den 1 junius Harmen ten
Haave begraven in de kerck; is
r
betaelt met 4 gl 19 st volgens
10
sententie voor de creditoren .............. 4-19 -:

den 20 septemb Harmen Tongerloo
sijn vrouw begraven in de kerk ............ 6 -: -:

Den 5 julius uijt de kist getrocken ad ............................................... 15-12 -:

Nogh ontfangen van Arnoldus
van Harcksel voor 2700 oude
steenen uijt de kerck, het hondert
r
voor 8 st gekoft; beloopt hier ............ 10 -16 -:

r

Den 5 januw uijt de kist ..................... 11-14 -:

111 -1 -6

92 -11 -:

9

uit Bredevoort
bedoeld is mogelijk dat de nalatenschap onvoldoende was om alle schuldeisers te voldoen en dat bij een rechterlijke
uitspraak - een “sententie voor de creditoren” - is vastgesteld op welk bedrag ieder van de schuldeiser nog aanspraak kon
maken.
10
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Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1725

Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1726

Nogh den 10 augus. bij Berndt
11
Cruijsen uijtgesteken 3 fiemen en
6 garst rogge; daer van gedorst
12
2 molder 3 schepel; hier gaat af
r13
6 schepel voor de heer rentm W.
Wentholdt; blijft voor de kerck
r
5 schepel; het schepel voor 18 st ,
doet hier in ontfanck ............................ 4-10 -:

Nogh den 17 julius bij Berndt
Kruijsen uijtgesteeken 2 fiemen
en 8 garst rogge; daer van gedorst twe molder; het schepel verkoft tegen eenen gulden; hier gaat
r
af voor de rentm W. Wendt6 schepel
holdt
; blijft voor de kerck nogh
twe schepel, is in ontfank .................... 2 -: -:

r

r

Nogh den 3 octob bij Berndt Cruijsen
uijtgesteken 1 fiem en 17 garst
boekweijt; daar van gedorst 2 molder,
r
het schepel tegen 14 st , is ................. 5-12: -:

Nogh den 10 octob bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken 1 fiem
en 8 garst boekweijt; daer van
gedorst 6 schepel, het schepel
r
teegen 11 st , is ................................. 3 -6 -:

Uijt de Kleijne Veluwe gaat ‘s jaarlijcx
14
een ½ molder mankzaet , het schepel
r
tegen 8 st , is in de 3 jaaren ................ 2 -8 -:

5- 6 -:

Uijt de Groote Veluwe gaat ‘s
jaarlijcx een ½ molder mankzaat;
r
het schepel tegen 8 st is in
de 3 jaaren .......................................... 2 -8 -:
14-18: -:

11

1 vim = 100 garst = 400 garven (schoven)
1 molder = 4 schepel
13
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.
14
mengsel van graansoorten, gemengd gezaaid en geoogst
12
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(PDF-scannummer 10)
r

Ontfanck van ‘t zaat
van ‘t jaar 1727

16

Den 12 septemb 1726 op eenen ervendagh
bij de heeren geerfden beslooten zijnde, dat
uijt de penningen van overschot van verpon17
dinge onder de weduwe Huijnincks berustende
eene nuwe floer in de kerck soude gemaekt
worden, welcke door de heer righter Stumph
18
en heer pastoor Monhemius is worden bestaat
en mij gelast de penningen van de weduwe Huijjnincks te lighten, van welcke weduwe ontfangen
r
hebbe 258 gulden, 7 st 15 penn.; waar van
betaelt hebbe voor de floer in de kercke, met die
daar
over aangewende kosten, volgens overgegevene
r
rekeninge, 246 guld. 8 st ; schiet over 12 gulden,
soo onder mij berustende zijn.
19
memorie

Nogh den 15 julius bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken 3 fiemen
rogge; daer van gedorst twe
en twee schepel
r
molder
; hier gaat af voor de rentm
W. Wendtholdt 6 schepel; blijft
voor de kerck een molder, het
r
schepel voor 1 gl 3 st , is ..................... 4-12 -:
r

Nogh den 17 octob bij Berndt
Cruijsen uijtgesteeken 2 fiemen
boekweijt; daer van gedorst
6 schepel, het schepel tegen
r
13 st , doet hier in ontfank .................. 3-18 -:
..... 8- 10 -:
15

Somma samarum bedraeght sigh
den ontfanck van dese 3 jaaren soo
ordinaer als extraordinaer de somma
r
ad 346 gulden, 3 st en 2 duijten.

15

summa summarum = in totaal
vergadering van de geërfden, bezitters van een erf
17
de weduwe van Severijn Huijninck, burgemeester en beurder der verpondingen;
In augustus 1719 liet Severijn zich vertegenwoordigen op een speciaal uitgeschreven geërfdendag, waarin werd vastgesteld
hoeveel geld hij nog onder zich had. Er was namelijk onduidelijkheid over de grootte van dat bedrag. Wellicht was Severijn in
augustus 1719 verhinderd persoonlijk aanwezig te zijn vanwege ziekte. Op de geërfdendag van 24 april 1720 werd Jan Knol
aan de geërfden voorgesteld als de nieuw benoemde beurder der verpondingen. Mogelijk is Severijn dus eind 1719 of begin
1720 overleden.
18
aanbesteed, in opdracht gegeven
19
ter herinnering (wel vermeld maar officieel geen onderdeel van de rekening van ontvangsten en uitgaven van de kerk)
16
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Uijtgaave soo sijn begin
r
genomen heeft met januw
1725

Voor het lossen van de kalck aan
bier laten halen .................................... : -4 -:
20

Den 3 junius een halve rijst
leijen van Emmerinck mede laten
brengen................................................ 3-10 -:

r

Voor eerst den 12 feb een publicatie
afgeleesen van de Vragenderse linde . : -4 -:
Nogh den 16 dito aen de weduwe
Sternenborghs huijs het gerighte en
de kerckenraedt vertert over het
vercoopen van de Vragenderse
linde ..................................................... 1 -6 -:

Dito voor vraght en tol ......................... :-16 -:
Voor het opdragen van de leijen .......... : -4 -:
Nogh den 1 julius aan Harmen
Tongerloo betaelt voor 3 kanne wijn .. 1-10 -:

Nogh den 28 dito aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................. :-12 -:

Voor het broot tot het H. Avontmael .... :-12 -:
Dito voor het schoonmaken van de
kerck ..................................................... :-12 -:

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

21

Dito nogh aan de wurgel in de klocke wat laten maken .............................. : -2 -:

Nogh de kerck schoon laten maken ..... :-12 -:
Nogh den 2 meij voor twee tonnen
kalck betaelt ........................................ 2-10 -:

Nogh den 30 julius mijn rekeninge
gedaen voor het E(erwaardige)
gerighte en den
Eerw(aardige) kerckenraedt, vertert ... 3-10 -:

6-14 -:

r

Nogh den 12 septemb aan de leijdeckers betaelt voor het arbeijtsloon, nagelen en loot; luijt quitan.
o
N 1 ad .............................................. 17 -: -:
28 -0 -:

20
21

een hoeveelheid ter grootte van een rij van 8 voet op hun kant gezette leien
de beugel waaraan de klepel hangt
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(PDF-scannummer 12)

Dito nogh aan Jannes van
Tilbergh gegeeven dat hij de
leijnagels van Aalten haelde ................ : -3 -:

Nogh voor het schoon maken
van het uurwerck ................................ 5 -: -:
Dito voor boom olij

Dito nog twe karrent sant
laten halen ............................................ : -4 -:
Dito nogh voor verteringe van
de leijendeckers, voor kost en
22
dranck en brandewijn doe sij
hier sijn geweest, luijt q uitan. .............. 9-10 -:
r

Nogh den 6 octob de rogge
en boekweijt laten dorssen bij
Berndt Cruijsen ..................................... : -9 -:
Nogh een fane

23

25

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

26

Nogh de kerck leer geferft voor
olij en ferven ......................................... :-18 -:
r

Nogh den 21 decemb aen de
27
Jeude betaelt voor 3 ruten ................ : -3 -:
Nogh den 21 dito aan Harmen
Tongerloo voor 3 kanne wijn .............. 1-10 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H. Avontmael ..... :-12 -:

bier laten halen ......... : -6 -:
r

Nogh den 8 octob aan Harmen
Tongerloo voor 3 kanne wijn ............... 1-10 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms voor
het broot tot het H. Avontmael ............. :-12 -:
Dito voor het schoon maken
van de kerck ......................................... :-12 -:
24

Nogh voor het schoon maken
van de kerck ........................................ :-12 -:
28

Dito nogh een klocken seel aan
malkanderen laten maken ................... : -3 -:
Anno 1726 den 15 mert twe glasen
29
laten verlooden van Mosis de
Jeude en eenige ruten ingeset;
daar voor betaelt ................................. 1-10 -:

Nogh voor het avont luijden ............... 3 -3 -:
16 -9 -:

Nogh den 19 april aan Harmen
Tongerloo voor 3 kanne wijn .............. 1-10 -:
12 -4 -:

22

toen
een hoeveelheid van vier consumpties (naar de vier streepjes geplaatst door de waard, die samen een vaantje vormen)
24
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”.
25
olijfolie
26
ladder
27
ruiten
28
touw
29
opnieuw in het lood laten zetten
23
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Dito nogh aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H. Avontmael ..... :-12 -:
Nogh voor het schoon maken van de
kerck ..................................................... :-12 -:
Den 2 julius heeft Harmen Ebberinck gekortet van den halven
Kercken Camp de eijgenaars verpondinge ............................................... : -: -4
Den 6 juli aan Harmen Tongerloo
voor 3 kanne wijn ................................. 1-16 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H.
Avontmaal ............................................ :-12 -:
Dito voor het schoon maken van
de kerck ................................................. :-12 -:
Den 10 dito een tonne kalck
gekoft .................................................. 1 -5 -:
Voor het lossen ..................................... : -2 -:
30

Den 27 dito aan den tijgheler betaelt voor 500 steenen ........................ 2-15 -:
Voor de vraght gegeeven ..................... 1 -7 -:

r

Nogh den 2 septemb aan Mosis
de Jeude betaelt voor het maken
van glasen .......................................... 1-12 -:
r

Nogh den 30 septemb aan Hendrik
Keusink betaelt voor verteringe
van den steen houwer soo de floer
in de kerck woude leveeren ................ 1 -7 -4
r

Den 5 octob aan Harmen Tongerloo voor 3 kanne wijn .......................... 1-16 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms voor
het broot tot het H. Avontmael ............. :-12 -:
Dito voor het schoon maken van
de kerck ............................................... :-12 -:
r

Den 10 octob bij Berndt Cruijsen de rogge en boekweijte
laten dorssen ....................................... : -9 -:
Nogh een fane bier laten halen
doe hij het zaat heeft gebroght ............ : -6 -:
r

Nogh den 23 octob heeft de heer
righter en de heer pastoor neffens
den kerckmeester geaccodeert met den
steen houwer om de floer te leveren in de kerck; daer over vertert bij Hendrick Keusinck .................. 1 -8 -:

9-14 -:
8 -2 -4

30

steenbakker
3 oktober 2014 / Genealogie

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

Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 54 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1725-1727
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r

Nogh den 11 novemb voor het
avont luijen .......................................... 3 -3 -:

Vacat per abuijs.
-----------------------

Dito voor het schoon maken van
het uurwerck ........................................ 5 -: -:
Nogh voor boom olij en oudt linnen ...... : -6 -:
r

Nogh den 11 decemb aan Harmen
Manschot betaelt voor het iserwerck aan het orgel, luijt
o
quitan. N 2 ad .................................. 11 -6 -:
Dito nogh aan Manschot betaelt
voor het maken van de stange
aan den uurwijser ................................. : -9 -:
Den 24 dito aen de weduwe Bosbooms voor het broot tot het
H. Avontmael ........................................ :-12 -:
Dito aan Harmen Tongerloo
voor 3 kanne wijn ................................ 1-16 -:
Dito voor het schoon maken
van de kerck ......................................... :-12 -:
23 -4 -:
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r

Nogh den 26 decemb met kennis
van de heer righter gegeeven
aan den brethouwer in Vragender ........ :-12 -:
Dito nogh een expressen nae Aalten
31
gestuijrt na de orlosijmaker ............... : -3 -:
Dito hem weer laten opseggen dat
hij niet hoefde te komen ....................... : -3 -:
Anno 1727 aan Jannnis van Tilbargh
gegeeven voor aanmaninge ............... : -6 -:
r

Den 16 januw heeft Harmen
Ebberinck gekortet de eijgenaars
verpondinge van den halven
Kercken Camp ..................................... : -: -4
Den 8 febr een groeve in de
kerck toe gemaekt ............................... : -4 -:

32

Nog den 10 april een nuu
touw laen maken aan het
uurwerck luijt quitantie
o
N 3 .................................................... 4-10 -:
Dito nogh den uurwerker van
Aalten laten halen .............................. : -3 -:
Den 11 dito den uurwerker hier
gekomen en aan het uurwerk
33
gemaekt twee nieuwe runtsels
en twee nuwe slaghveren; daer
af gegeeven luijt quitantie
o
N 4 ad ................................................ 5 -: -:
Den uurwerker 3 dagen hier
geweest, verteert in kost en
dranck, slapen en brandewijn ............. 1-16 -:
34

Nogh een nuwe schieve laten
maken daer het touw over gaat .......... : -6 -:

Dito een karre sant laten halen ........... : -2 -:
Den 15 mert aan Derck Hendrick
Huijninck betaelt, soo hij heeft geholpen in den toorn om het touw
aan het uurwerck weer vast te
maken ................................................. : -7 -:
Nogh aan Jan te Lintel betaelt
voor het aan een maken van het
touw aan het uurwerck en clocke
seelen ................................................... :-10 -:

Nogh twee nuuwe haken laten
maken in den toorn aan het
uurwerck ............................................. : -8 -:
Dito nogh aan Harmen Manschot
betaelt voor het maken van een
nuu kruijs en iser aan het
o
uurwerck, luijt quit. N 5 ..................... 2-10 -:
14-13 -:

2 -7 -4

31

horlogemaker, uurwerkmaker
nieuw
33
ronsel, klein rad, radertje
34
schijf
32
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Nogh den 12 dito aen de weduw
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avondtmaal ............................... :-12 -:
Dito aan Harmen Tongerloo voor
3 kanne wijn ...................................... 1-16 -:
Dito voor het schoon maken
van de kerck ........................................ :-12 -:
Nogh den 29 april twee nuwe
leij leeren laten maken; kosten
r
het stuck 2 gl 3 st , is ......................... 4 -6 -:
Voor de vraght van Zutphen ............... : -5 -:

Nogh twee linden na de capelle
laten varen, soo de heer pastoor
van Aalten vereert hadde;
voor de vraght ..................................... : -5 -:
Dito de heijsters naa de capelle
laten brengen ....................................... : -8 -:
Nog aan de voerman gegeeven
die de linden van Aalten heeft
hier gebroght ..................................... : -4 -:
Nogh den 24 junius aan Benjamijn de Jeude betaelt voor glasen
stoppen aan de kerck ......................... :-16 -:

Nogh den 12 junijus aan Jan en
Derck Hendrick Huijninck betaelt
voor het leggen van eenen nuwen
balck voor het choor en het vermaken van het afschutsel; elck
r
1 gl 14 st , is ....................................... 3 -8 -:

Den 5 julius aan de weduwe Bosbooms voor het broot tot het
H. Avontmael ..................................... :-12 -:

Dito voor nagels gegeeven .................. : -4 -:

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

Nogh aan Cobes Goevers betaelt
voor het graven van de heijster
35
36
gaten aan de capelle ...................... 1 -6 -:

Den 8 augus. twe tonnen kalck
gekoft ................................................. 2-10 -:

Dito aan Harmen Tongerloo voor
3 kanne wijn ....................................... 1-16 -:

Voor het lossen van de kalck .............. : -4 -:
Daer over vertert doe de heijsters
gepotet zijn ........................................... :-14 -:

7 -7 -:

13 -3 -:

35

gaten voor het aanplanten van heijsters (jonge bomen)
de Japiks- of Jacobuskapel in Vragender (nu een ruïne), die niet meer werd gebruikt nadat rond 1650 de nieuwe kerk in
Lichtenvoorde in gebruik was genomen
36
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Den 20 augus. de oude tijgelstenen
uijt de kerk verkoft door de heer righter
en de heer pastoor Monhemijus; daer
over vertert bij Hendrick Keusink ......... :-14 -:
Dito de steenen laten oproepen

37

........ : -2 -:

r

Nogh den 20 octob Berndt ten
Brinke, touwslager, een nuu touw
aan het uurwerck gemaekt, luijt
o
quitantie N 6 ad ................................. 5 -: -:
r

Nogh den 15 novemb de classijcale
acte naa Wenterswick laten brengen ... : -4 -:

Dito de steenen laten tellen .................. : -6 -:
r

Nogh den 15 septemb het afschutsel geferft in de kerck daar toe
gekoft een kan lijn olij ............................ :-10 -:
r

3 lb Engels bruijn het lb 3 st ............... : -9 -:
Voor het verwen

38

Dito aan Jannes van Tilbergh gegeeven
voor aanmaninge .................................. : -6 -:
Nogh voor het avont luijden ................ 3 -3 -:
Dito het uurwerck schoon gemaekt .... 5 -: -:

................................ :-15 -:

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

Nogh den 26 dito aan de weduwe
Bosbooms betaelt voor het broot
tot het H. Avontmaal ............................. :-12 -:

Den 23 decemb aan Harmen Tongerloo voor 3 kanne wijn .......................... 1-10 -:

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

r

Dito aan de weduwe Bosbooms vor
het broot tot het H. Avontmael ............ :-12 -:
Voor het schoon maken van de kerck .. :-12 -:

Dito voor het schoon maken van
de kerck ............................................... :-12 -:
r

Nogh den 17 octob de rogge en
boekweijt bij Berndt Cruijsen laten
dorssen ................................................. : -9 -:

r

Nogh den 5 januw aan den dijacon Jan Tongerloo betaelt een
jaar intresse komende van een
capitaal ad 600 gulden, soo de armen
gevestight hebben in de kerck
o
luijt quitantie N 7 ad ......................... 24 -: -:

Dito een fane bier laten halen ............. : -6 -:
40-13 -:
. 6 -5 -:

37
38

oprapen, opnemen
verven
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r

Nogh den 8 januw aan de heer
righter betaelt voor het afhooren
van dese vorige rekeninge, luijt
o
quitan. N 8 ad .................................... 6 -: -:
Dito nogh aan de heer righter betaelt
voor eenige palen soo voor de heijs39
ters aan de capelle gebruijckt zijn;
en voor houdt tot een nuwe doot
o
baare, luijt quitan. N 10 9 ad ............. 5-10 -:
r

40

Nogh aan de rentm Johan Cnolle
betaelt voor 68 heijsters soo aan
de Vragensche capelle geplant
r
zijn; het stuck 2 st , luijt quit.
o
N 10 ad .............................................. 6-16 -:
Nogh aan de heer pastoor betaelt
de reijscosten naa het classis en
het afcopijeeren van de clascijcale
acten van ’t jaar 1725, 1726
o
en 1727 luijt quit. N 11 ad ............... 22-10 -:
Nogh heeft Harmen Ebberinck gekortet van den halven Kerckencamp
de eijgenaars verpondinge ................... : -2 -:
40-18 -:

Nogh aan Derck Swaters betaelt
voor het maken van een nuwe
doot baare en een banckjen
en de banken op ’t choor weer te
reght geset .......................................... 1-10 -:
Nogh voor mijn tractement in de
3 jaaren .............................................. 18 -: -:
Voor het afschrijven van de rekeninge .................................................... 1-10 -:
Pampier ............................................... : -2 -4
21 -2 -4
41

Somma samarum bedraeght sigh dese
r
uijtgaave van dese 3 jaaren ad 250 gl 16 st
4 duijten

Naar dat deese voorstaande kercken reekeninge van de kerkmeester Damianus van
Leeuwen in voorstaande drie jaaren ontfangen en uijtgegeeven door de heer righter
Stumph en de heer pastor Arnoldus Monhemius vooraff seer naukeurigh was geexamineert en op heeden dato ondergeschreven de
42
novo gerevideert en ten overstaaan van een
weledele gerighte en eerwaarde kerckeraat van
woort tot woordt voorgeleesen, is bevonden
allen
deselve in
deelen rightigh te zijn en dat zig

39

om de jonge boompjes stevigheid te bieden
niet de stadsrentmeester maar de rentmeester van de Heer (Vrouwe) van Lichtenvoorde;
41
summa summarum = in totaal
42
de novo = opnieuw
40
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den ontfanck is bedragende eene summa
r
ad 346 gulden 3 st 2 doijten, segge driehonr
dert ses en veertig gulden 3 st 2 doijten
en de uijtgave daarenteegens tweehondert
r
vijftigh gulden 16 st 4 doijten, welcken ont
uijtgave van den ontfangh afgetrocken zijnde, bevint sig dat desen voorgemelten kerckmeester vijff en ‘t neegentig gulden 6 str. 6 doijten
in voorgemelte drie jaaren meerder ontfangen als uijtgegeeven heeft. Welke penningen deselve kerckmeester weeder gelast wordt
bij naaste reeckeninge als ontfangh, in te
brengen en te verreeckenen. Aldus geij
daan en geslooten, den 4 febr 1728.

F.H. Stumph R.
A. Monhemius V.D.M.
Joh. Knolle coernoete
Jacob. Krabbenborgh ceurnote
Jan Schrader olderlinck
Berendt Keuninck ouderlinck
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Reeckeninge van den
kerckmeester Damianus van (Leeuwen)
en uitgaeve
over den ontfanghts
van de jaeren 1725, 1726 en 1727 incluijs
ij

geslooten den 4 febr 1728.
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