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Verzoek van de kerkeraad te Markelo aan de Drost van Vollenhove om een collecte te mogen
houden tot herbouw van de verbrande kerk, toren en school na de brand van 26 juli 1730.
De kerckenraed van Marckelo neemt de vryeheyt om voor UHoogWelG Gestrengh open te
leggen dien swaeren ramp die onse kerckdorp Marckelo op den 26 july deeses jaers 1730
getroffen heeft door een onverwagte hevige brand waerdoor biennen den tijd van twee uyren niet
alleen verslonden sijn twintig huisen en ses schuiren, sonder dat die ongeluckige iets van
aengelegentheyt uyt haere huisen hebben kunnen bergen, maer waerdoor ook kerck en school
seer veel beschaedigt sijn en de toorn geheel aff en uytgebrand is tot op het muirwerck toe, soo
dat de klocken mede sijn ter nedergestort, in stucken gevallen off gebarsten en soo ten eenenmael
onbruickbaer gemaeckt.
Dewijl nu onse gemeente buiten staet is den schaede aen kerck, toorn en school veroorsaeckt
wederom te herstellen, off ooock iets van consideratie toe te brengen tot soulaes van die
ongeluckige die door den brand haere huisen ende welvaeren verloren hebben.
Soo vinden wij ons ten uytersten genootsaekt in deese droevige gelegentheyt onsen toevlugt
mede te nemen tot UHoogWelg Gestr met onderdaenigst versoeck dat UHW Gestr van die
goedheyt gelieve te sijn om te permitteren en te goedkeuren dat in het Drostampt van Vollenhove
UHW Gestr aenbevolen een collecte werde gedaen en goedhertige menschen aengesproken om
haere herten en handen in deese bedroefde gelegentheyt te ontsluiten en met haere liefdegaeven
te verquicken die bedroefde die dit swaere ongeluck getroffen heeft ende iets mede toe te brengen
tot reparatie van kerck, toorn en school. Biddende ende smekende dat UHWelg Gestr tot dien
eynde een acte van permissie en recommendatie ten eersten gelieve te verlenen en alle nodige
voorsieninge aen te wenden tot bevorderinge van sulck een collecte.
'T Welck doende sal UHoogWelg Gestrenh aan werck doen het welck Gode sal aengenaem sijn
en geensins onbeloond sal blijven.
Sam. Sertorius pastor.
Willem Welmers als olderynck, Egbert Roesynck als dyaken, Jan Dijckinck als ouderling, Wolter
Snellynck als dyeaken.

