Archieftoegangsnummer 0115 - Plaatselijk bestuur van de Heerlijkheid Lichtenvoorde
Inventarisnummer 55 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1728-1730
(PDF-scannummer 2)

Rekeninge van den kerckmr.
D. v. Leeuwen, over den ontfanck en uijtgaave van 3
jaaren, soo sijn begin
r
genoomen heeft met januw
r
1728 en eijndight met decemb
1730 in cluijs

(PDF-scannummer 3)

Ontfanck van de kercken
inkomsten soo sijn begin
r
genomen heeft met januw
1728
Voor eerst geeft Berndt 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 jaerlijckx
r
15 st van een stuckjen landt in
Vrageren, geleegen bij ’t Winckel;
is in de 3 jaaren ................................. 2 -5 -:
Cuene Vos geeft ‘s jaerlijckx
een ½ lb was; wort betaelt
r
met 6 str ; is in de 3 jaaren ................. :-18 -:
Berndt Clumperinck geeft
jaerlijckx een ½ lb was; wort betaelt
r
met 6 st is in de 3 jaaren ................... 0-18 -:
6 -6 -:

1
2

afkorting van het Latijnse woord libra = pond
bijenwas
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(PDF-scannummer 4)

Jan te Krabbenborgh in ‘t Zuwent
r
geeft jaarlijckx 12 st ; is
in de drie jaren .................................... 1-16 -:

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

Hendrick Wamelinck geeft ‘s
jaarlijckx uijt het goet Pillen
r
3 daalder en 22½ st ; is in de 3 jaren 16-17 -4

Gosselijck Wolters geeft ’s jaarlijckx een ½ lb was, betaelt
r
met 6 st , is in de 3 jaren .................... 0-18 -:

De weduwe Crabbenborghs en de
erfgenamen van Cuene Tongerloo
geeven uijt den halven Alverscamp een ½ lb was; wort betaelt
r
met 6 st is in de 3 jaaren .................. 0-18 -:

Jan Rouhorst geeft ‘s jaarlijcx
uijt sijn goet eenen gulden,
is in de 3 jaaren ................................. 3 -: -:
Corte Wolter, nu weduwe Roockx,
geeft ‘s jaarlijcx een lb was,
r
betaelt met 12 st is ............................ 1-16 -:

Berndt Keuninck en de weduwe
Berntsen en de erfgenamen van
Jacob Goevers geeven uijt den halven Alverscamp een ½ lb was;
r
betaelt met 6 st is ............................... 0-18 -:

Uijt Weggheler gaet ‘s jaarlijkx
r
een ½ lb was, betaelt met 6 st ........... 0-18 -:
8 -8 -:

20 -9 -4
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Periode 1728-1730
(PDF-scannummer 5)

Uijt Lanckveldt gaat ‘s jaarlijkx
5
/4 lb was, wort betaelt met
r
15 st , is in de 3 jaaren ........................ 2 -5 -:

Extraordinarisen ontfanck uijt
4
de kist als anders, soo sijn
r
begin genomen heeft met januw
1728

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

r

Den 4 feb 1728 mijn rekeninge
gedaen voor het eerw(aardige) gerighte
en den e(erwaardigen) kerckenraedt en is
r
bevonden dat ick 95 gulden 6 st
6 duijten meer ontfangen hebbe
als uijtgegeeven; doet hier wederom in ontfanck ad ............................. 95 -6 -6

Harmen Manschot geeft ‘s
jaarlijckx van den halven Kercken
r
Camp aght gulden 15 st is in
de 3 jaaren ....................................... 26 -5 -:
Harmen Ebberinck geeft ’s jaarlijckx van den halven Kerckencamp
r
8 gulden 15 st is in de drie jaren ...... 26 -5 -:

Den 2 junij uijt de kist getroc5
ken ad ................................................. 9 -6 -:
r

Nogh den 13 octob uijt de
kist getrocken ad ............................. 12-12 -:

Hendrick Harberts geeft ’s jaarlijkx uijt den Boonen Camp een
3
spint ruevesaat ; wort betaelt met
r
8 st , is ................................................ 1 -4 -:
56-17 -:

r

Den 3 januw 1729 uijt de
kist getrocken ad ............................... 9 -9 -:
Den 6 april de weduwe Ten Have
in de kerck begraven ad .................... 6 -: -:
Noch den 13 junius uijt de
kist getrocken ad .............................. 16-10 -:
r

Den 23 septemb vrouw righters
begraven op het choor ad................. 10 -: -:
159 -3 -6

3

knolzaad
de kerkkist = een kist waarin documenten en geld van de kerk werden bewaard;
5
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
4
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Periode 1728-1730
(PDF-scannummer 6)
r

Ontfanck van ‘t zaat van
‘t jaar 1728

Nogh den 31 octob Lucas Assueros
begraven in de kerck ad ...................... 6 -: -:
r

Den 24 decemb 1729 vrouw
Kruijsen begraven in de kerk .............. 6 -: -:

Uijt de Kleijne Veluwe gaat
7
‘s jaarlijckx een ½ molder mank8
r
zaat , het schepel 8 st is in
de 3 jaaren ........................................... 2 -8 -:

r

Den 3 januw 1730 uijt de
kist getrocken ad ................................ 13 -3 -:

Uijt de Groote Veluwe gaat ‘s
jaarlijckx een ½ molder mankr
zaat, het schepel 8 st is in de
3 jaaren ................................................ 2 -8 -:

r

Den 9 feb vrouw pastoors
6
begraven op het choor; pro memoria
Den 17 meij Anneken Hoeffs
begraven in de kerck ad ....................... 6 -: -:

Nogh den 3 augus. bij Berndt
Kruijsen uijtgesteeken 2 fiemen
en 22 garst rogge; daar van gedorst
3 molder 1 schepel; hier gaat af
9
6 schepel aan de heer rentmeester Wentholt
blijft voor de kerck 7 schepel
het schepel tegen 1 gl ......................... 7 -: -:

Nogh den 20 augustus uijt de kist ...... 15 -: -:
r

r

Den 23 septemb burgem Jacob
Crabbenborgh begraven op het
choor ad ............................................. 10 -: -:
56 -3 -:

r

Nogh den 5 octob bij Berndt
Kruijsen uitgesteeken 1 fiem
en 16 garst boekweijt; daervan gedorst 7 schepel; het
r
schepel tegen 12 st is ......................... 4 -4 -:
16 -: -:

*

6

ter herinnering (moet nog betaald worden)
1 molder = 4 schepel
8
een mengel van graansoorten, gemengd gezaaid en geoogst
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.
7
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Periode 1728-1730
(PDF-scannummer 7)

Ontfanck van ’t zaat
van ’t jaar 1729

Den ontfanck van dese 3 jaaren
bedraeght sigh ter somma ad
r
344 gulden 6 st 2 duijten

Nogh den 5 augus. bij Berndt
10
Kruijsen uijtgesteeken 3 fiem
en 1 garst rogge; daer van gedorst
3 molder 2 schepel; hier gaat
aff 6 schepel voor de heer rentmeester
Wentholdt; blijft voor de kerck
r
2 molder, het schepel voor 16 st ....... 6 -8 -:
r

Nogh den 10 octob bij Berndt
Kruijsen uijtgesteeken 1 fiem en 10
garst boekweijt; daar van gedorst
r
5½ schepel, het schepel tegen 12 st . 3 -6 -:
Ontfanck van ’t zaat
van ’t jaar 1730
Nogh den 10 augus. bij Berndt
Kruijsen uijtgesteeken 3 fiemen
en 5 garst rogge; daer van gedorst
3 molder 3 schepel; hier gaat aff
voor de heer rentmeester Wentholt 6 schepel;
blijft voor de kerck 9 schepel, het
r
schepel tegen 16 st ............................ 7 -4 -:
r

Nogh den 29 septemb bij Berndt
Kruijsen uijtgesteeken 1 fiem en 9
garst boekweijt; daar van gedorst
r
7 schepel, het schepel tegen 12 st .... 4 -4 -:
21 -2 -:

10

1 vim = 100 garsten = 400 garven (schoven)
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Uijtgaave soo sijn begin genoor
men heeft met januw 1728
r

Voor eerst den 4 feb mijn
rekeninge gedaen voor het eerw(aardige)
gerighte en den eerw(aardigen) kerckenraadt; vertert ...................................... 3-10 -:
Nogh den 5 dito aan de heer
righter betaelt voor het afhooren
van mijn rekeninge; Luijt quitan.
o
N 1 ad ............................................... 6 -: -:
Nogh den 26 febr aan het uurwerck laten maken een nuwe
feer en kruijs en nagel; betaelt
o
Luijt quitantie N 2 ad ......................... 2-10 -:
Hier over den arbeijt vertert
voor kost en dranck ........................... 1-12 -:
Nogh den 4 april aan de heer
11
righter betaelt voor 50 heijsters
12
soo aan de capelle en aan den
Kerckencamp in Vragender gepotet
o
hebbe, Luijt quitantie N 3 ................. 5 -: -:
18-12 -:

11
12

boompjes
de Japiks- of Jacobuskapel in Vragender, nu een ruïne
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(PDF-scannummer 9)

Dito nogh aan de rentmeester Johan
13
Cnolle betaelt voor 16 heijsters,
r
het stuck 2 st ..................................... 1-12 -:

Nogh den 16 april Harmen
Manschot het iserwerck aan de
kerck deuren vermaeckt en
nagels en de feeren aan het
uurwerck; daar aan verdient
o
Luijt quit. N 4 ad ............................... 3-13 -:

Dito voor het trecken van de
heijsters ............................................... : -6 -:
Dito in ’t bijweesen van de heer
righter met Harmen en Cobes
aan de capelle geaccordeert voor
het graven van de heijstergaten
14
en het aflijken van een bulte
15
daar de heijsters gepotet sijn
als ook doornen om de heijsters
r
16
te binden, het stuck 1 st , sijnder
gemaekt 103, is .................................. 5 -3 -:

Dito aan Hendrick Toebes nogh
betaelt voor nagels soo gebruijkt
sijn aan de banken in de kerck .......... 1-11 -:
Nogh den 23 april aan de heer
righter betaelt voor 302½ voet
eijken plancken, daer de kerck
deuren zijn afgemaekt en de
18
banken op den hancksolder ;
o
Luijt quitan. N 5 ad ......................... 23 -2 -:

Dito voor de vraght van de heijsters .... : -6 -:
Nogh den 3 meij aan Derck
Swaters betaelt voor het
maken van de kerck deuren
en banken op den hancksolder,
o
Luijt quitantie N 6 ad ......................... 5 -5 -:

Dito nogh betaelt aan Cobes
dat hij om de heijsters soo ‘t
vorige jaar gepotet zijn, weer nuws
doornen heeft omgebonden en wat
erde heeft omgekruijt, betaelt .............. :-15 -:

Dito nog aan Jan Holwegh
betaelt voor twee bancken .................. :-18 -:

Dito nogh aan Harmen Goevers
17
betaelt voor verteringe doe de
heijsters sijn gepotet .......................... 1-18 -:

Nogh den 10 meij 2½ kan lijnolij
r
laten halen van Grol, de kan 12 st
om de deuren en doot baren daer
19
meede te verwen en de boogen ..... 1-10 -:

Nogh den 27 dito aan Harmen
Tongerloo betaelt voor 3 kanne
wijn tot het H. Avontmaal ................... 1-10 -:

Dito 4 lb Engels bruijn ......................... :-12 -:
Dito aan de weduwe Bosbooms voor
het broot tot het H. Avontmaal ............ :-12 -:

36-11 -:

Dito voor het schoon maken
van de kerck ........................................ :-12 -:
12-14 -:

13

de rentmeester van de Heer van Lichtenvoorde
egaliseren
15
gepoot, aangeplant
16
sijnde er
17
toen
18
galerij in een kerk
19
verven
14
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Dito nogh een lb goldgelit ................... : -4 -:
Nogh een tonneken swartsel .............. : -4

Nogh den 2 julius van Grol
laten halen 3 kanne wijn .................... 1-16 -:

Dito voor het halen ............................. : -4 -:

Nogh 1 lb lootwit .................................. :-12 -:
Voor het halen van Grol ...................... : -4 -:

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

Voor het verwen ................................. 2 -: -:

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

Nogh den 12 junius aan Benjamijn de Jeude betaelt voor
elff glasen te verlooden, daar
bij gedaan 40 nuwe ruten,
o
Luijt quitantie N 7 ad ......................... 9 -2 -:

Nogh den 8 augustus twe leijendeckers hier gearbeijt; elck 6 dar
gen, des daeghs 15 st , Luijt
o
quitantie N 9 ad ................................ 9 -: -:
Dito voor 1500 leijnagels ................... 3 -: -:

Dito nogh aan Harmen Manschot
betaelt voor glas roeden ..................... :-17 -:

Dito voor een leijhaak aan Manschot .. :-12 -:

20

Dito 24 junij een rijst leijen
van Emmerick met laten
o
brengen, Luijt quitantie N 8 ............... 7 -: -:
Dito voor de vraght en licent

21

Nogh de leijdeckers voor eeten
en drincken, slapen en brandewijn; vertert .................................... 5-10 -:
r

............ 1-10 -:

Den 2 octob aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H. Avontmaal .... :-12 -:

Voor het opdragen van de leijen
op den hancksolder een fane bier ....... : -6 -:

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

Nogh den 30 junij in ’t bijweesen
van de heer righter met Monsieur
22
Abraham Stumph geaccodeert om
het orgel eensen na te sien, alsoo
o
N 8 eenige registers onstelt waren ad ...... 3 -3 -:

Voor het schoon maken van de kerck :-12 -:
Dito een touw aan het orgel................. : -2 -:
Dito nogh het laken laten
wassen soo aan ’s Heeren
tafel gebruijkt wort .............................. : -3 -:

Dito voor verteringe ............................. 1-10 -:
26-12 -:

24 -5 -:

20

een hoeveelheid van een rij op hun kant geplaatste leien ter grootte van 8 voet
invoervergunning c.q. invoerrechten
22
waarschijnlijk een (oudere) broer van de righter F.H. Stumph
21
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(PDF-scannummer 11)
r

Nogh den 5 octob bij Berndt
Cruijsen de rogge en boekweijt
laten dorssen ..................................... : -9 -:

Anno 1729
Nogh een hencksel aan het
dack venster laten maken.................... : -5 -:

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

24

Dito het dooden spit laten aan
malkanderen maken, soo gebrooken was ............................................... : -3 -:

r

Nogh den 14 octob aan de heer
righter betaelt voor hout tot een
hecken aan den Kerckenkamp
o
Luijt quitanti N 10 ad ......................... 2 -: -:

r

Den 1 feb alsoo eenigh defect
aan het orgel was, Monsieur Abraham
Stumph eens nagesien, vertert .......... : -6 -:

Dito aan Derck Swaters voor arbeijts loon ............................................. :-12 -:

Den 2 mert aan Gerrit ten Brink,
touwslager tot Aalten, betaalt
voor twe clocken seelen,
o
Luijt quitantie N 11 ad........................ 7 -: -:

r

Nogh den 11 novemb voor het
23
avont luijden aan den custos ............ 3 -3 -:
Dito voor het schoon maken van
het uurwerck ........................................ 5 -: -:

Dito Harmen Ebberink gekortet
voor eijgenaars verpondinge van den
halven Kerckenkamp ........................... : -2 -1

Voor boom olij en oudt linnen .............. : -6 -:
Nogh den 18 novemb aan Jannes
van Tilborgh voor aanmaninge ............ : -6 -:

Nog den 17 april aan de weduwe
Bosbooms voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................ :-12 -:

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

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

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

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

r

Den 20 april 3 ½ ton kalck de
r
ton ad 1 gl 4 st is ............................... 4 -4 -:

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

De kack laten lossen door de
timmerluijden; een fane bier gegeven . : -6 -:

14-16 -:

15 -0 -1

23
24

koster
spade? pin om grafzerken in de kerk te lichten?
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(PDF-scannummer 12)

Nogh den 7 meij 3 horden voor
den toorn laten maken om de
duijven daer aff te keeren .................. 1-10 -:
Nogh den 3 junij 3 kanne
wijn van Grol laten halen, de
r
kan 11 st , is ....................................... 1-13 -:
Dito voor het halen van de wijn ........... : -4 -:
Nogh aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H. Avontmaal .... :-12 -:
Dito voor het schoon maken van
de kerck ............................................... :-12 -:
Nogh den 15 junius een glas laten verlooden aan de kerck ................. :-12 -:
Den 5 augustus aan Harmen
Manschot betaelt voor het maken
aan het uurwerck soo daar aan
gebrooken was ................................... 1 -5 -:

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

Nogh den 11 novemb voor het
schoon maken van het uurwerck ....... 5 -: -:
Dito voor boom olij en oudt linnen ...... : -6 -:
Nogh voor het avont luijden een
ducaton .............................................. 3 -3 -:
r

Nogh den 15 novemb aan Jan
van Tilbargh gegeeven voor aanmaninge ............................................... : -6 -:
r

Nogh den 24 decemb aan de
weduwe Bosbooms voor het broot
tot het H. Avontmaal ........................... :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ....................... 1-10 -:
Voor het schoon maken van de kerck :-12 -:
Anno 1730

r

Den 1 octob aan de weduwe Bosbooms
voor het broot tot het H. Avontmaal .... :-12 -:
Dito aan H. Tongerloo voor 3 kanne
wijn ..................................................... 1-10 -:
Voor het schoon maken van de kerck .. :-12 -:
r

Nogh den 10 octob bij Berndt
Cruijsen de boekwejt laten dorssen
en de rogge ........................................ : -9 -:

Nogh den 5 mert heeft Harmen
Ebberink gekortet van den halven Kercken
Camp ................................................... : -2 -1
Nogh de 16 mert van de rentmeester
Johan Knolle gekregen 6 heijsters om aan de capelle in te
poten ................................................... :-12 -:
Dito nogh de andere heijsters weer
doornen om laten binden .................... :-15 -:

9-11 -:
13 -4 -1
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Dito de heijsters in laten poten
en wat opgesnoeijt, vertert .................. : -6 -:
Den 8 april aan de weduwe Bosbooms voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ........................ 1-10 -:
Dito voor het schoon maken van
de kerck ............................................... :-12 -:

Nogh den 20 junius 500 tijgel26
r
steenen laten halen, ‘t 100 11 st
is ........................................................ 2-15 -:
Dito voor de vraght ............................ 1 -7 -4
Den 25 dito de kerck muer laten
maken van Jan en Derck Hend.
Huijninck; daar over elck gearbeijt 1½ dagh is ................................. 2 -2 -:
Dito aan den opperkneght gegeven ... : -8 -:

Nogh den 25 april het hecke
aan den Kerckenkamp een nuwe
schede in laten maken; aan Derck
Hendrick Huijnink betaelt .................... : -8 -:
Den 24 junius gekoft een spinne
25
jager en een borssel om de
kerck schoon te maken ....................... :-13 -:
Den 1 julius aan de weduwe Bosbooms voor het broot tot het
H. Avontmaal ....................................... :-12 -:
Dito de wijn van Aalten laten
r
halen, de kan 12 st ............................. 1-16 -:
Voor het halen van de wijn .................. : -4 -:
Voor het schoon maken van de
kerck .................................................... :-12 -:

Dito voor 3 karre sant ......................... : -6 -:
Nogh Derck Hendrick Huijnink
de clocken wederom vast gemaekt;
daar aan verdient ................................ : -4 -:
r

Den 29 septemb voor het broot
tot het H. Avontmaal ........................... :-12 -:
Dito voor 3 kanne wijn ....................... 1-10 -:
Nogh voor het schoon (maken) van de
kerck ................................................... :-12 -:
r

Nogh den 11 novemb het
uurwerck schoon gemaekt ................. 5 -: -:
Dito voor boom olij en oudt linnen ...... : -6 -:
Dito voor het avont luijen .................... 3 -3 -:

7 -5 -:
Den 15 dito de rogge en boekweijt
laten dorssen bij Berndt Kruijsen ........ : -9 -:
Doe hij het zaat heeft gebrogt
een fane bier laten halen .................... : -6 -:
19 -0 -4

25
26

ragebol
bakstenen
5 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 55 - Lichtenvoorde - Rekening van de kerkmeester

Periode 1728-1730
(PDF-scannummer 14)
r

Nogh den 13 decemb twe
27
kersen laten halen in de kerck
terwijl de eerw(aardige) kerkenraadt vergadert was, dat het duijster wierd ....... : -1 -4
laten wassen ......... : -3 -:

Nogh aan de heer pastor Monhemius betaelt de reijs costen
naa het classis en het afcopieren van de classiscale acten
van de 3 jaren; Luijt quitantie
o
N 12 ad ........................................... 22-10 -:

Den 23 dito voor het broot tot
het H. Avontmaal ................................. :-12 -:

Nog voor mijn tractement in
dese 3 jaaren ................................... 18 -: -:

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

Dito voor het afschrijven van
dese rekeninge .................................. 1-10 -:

28

Dito het kercken

Voor het schoon maken van de kerck.. :-12 -:
Dito voor pampier ............................... : -2 -4
Nogh heeft Harmen Manschot gekortet van de eijgenaars verpondinge
van den halven Kerckenkamp in de
3 jaren ................................................. : -6 -3
Dito heeft Harmen Ebberinck gekortet
de eijgenaars verpondinge van den halven
Kerckenkamp ...................................... : -2 -1
29

Den 24 dito een nuwen wurgel in
de groote klocke laten maken;
daar voor gegeeven ........................... 1 -4 -:

42 -2 -4

De uijtgaave van dese 3 jaaren beloopt
r
sigh ter somma ad 247 guld. 6 st 6 duijten
D. v. Leeuwen, kerckm

r

Een oort traan laten halen om
30
te smeeren ........................................ : -2 -4
Dito nogh boven op klocke
schijven laten maken, om vast
te houden en splijt nagels en
een gespel; daaraan verdient ............. :-18 -:
Nogh den uurwercker van Aalten
hier laten komen om het uurwerck weer te maken dat daar
aan stucken was; daar aan verdient .. 1-10 -:
Dito vertert ........................................... :-12 -:
7-13 -4

Op heeden dagh en dato ondergeschrevenen
is deese voorstaande reeckeninge van den
kerckmeester Damianus van Leeuwen door het
weledele gerighte en eerwaarde kerckeraat vlijtigh
geexamineert en nagesien en bevonden dat
sigh den ontfanck komt te bedragen eene
r
summa ad 344 gulden 9 st 2 doijt. en
de uijtgave daarenteegen eene summa ad
r
247 guld. 6 st 6 doijt. Blijkende dus

27

kaarsen
kerk(lak)en?
29
beugel waaraan de klepel hangt
30
in te vetten
28
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dat sigh den ontfanck in deese voorschreven en in deese reeckeninge gemelte
drie jaaren meerder als de uijtgaeve
komt te bedragen de summa ad seer
ven en ’t negentigh gulden 2 st 2 doijt.
r
welke 97 guld. 2 st 2 doijt den kerckmeester bij zijne nadere te doene reeckeninge als ontfanck sall moeten inbrengen. Aldus door ons ondergeschrevenen
gerighte en kerckenraadt geexamineert
en gevisiteert, den 30 januarij 1732.
F.H. Stumph R.
A. Monhemius V.D.M.
Joh. Knolle cuernote
Harmen Tongerloo cuernote
Jan Krabbenborgh ouderich.
Harmen Manschot ouderlijnk
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Reeckeninge van den
kerckmeester Damianus van
Leeuwen, over de jaaren
1728, 1729 en 1730 incluijs
geslooten en geexhib(eert) den
rij
30 jan 1732
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