Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808.
Het is nadien buiten Markelo geraakt en in de periode 1865 – 1870 heeft het bij een (onbekend) cafe
in Ambt Delden gefungeerd als administratie voor geleverde drank bij begrafenissen van overleden
personen in die omgeving.
e

Daarna blijft het boek lang zoek en duikt in het laatste kwart der 20 eeuw op bij Arend Jan
Lammertink (1926-2000) in Markelo.
Zijn erfgenamen hebben het vervolgens in 2011 teruggeschonken aan de kerk te Markelo.

Dit is een boek dat voor de kerke van Markel is angelegt in het jaar 1791 van de pagten en uitgangen
van man tot man den ontfangs als volgt an de andere side de nommers en agter in het boek de
uitgaave en den ontfangs van de oude restanten.
De afrekening is geholden met de heeren collatooren op den 6 october 1791 en sin de pagten tot het
jaar 1790 verreeken als mede de uitgangen tot suntermertiny (nb = 11 november).
Willem Schrivers
N1
Jan Ebbekink
N2
Jan Kerkemeiyer
N3
Jan Voortman
N4
Hend. Haar in Stokk.
N5
Gerryt Effink in Stokk.
N6
Hermen Weerds
N7
Jan Hend. Holdenberg
N8
J.H. Overbeeke
N9
Jan Lammertink
N9
domine ten Cate
N 35
Tones Loonink
N 34
G. Loodeweegens Rolof soon N 36 nu Hend. staan N 29 en 16 in het olde boek en hierbij
malkanderen gebrag
Jan Kriesman
N 1 en 11 voor an
Kloot
N 24
Jan Kloppers of Klein Egbers N 1
Hend. Hutteman
N2
Willem Fokker
N4
G. Kraiensank
N 9 en 13
J. Scholleman
N4
dit is alles voor in het boek eer de regte nommers angaan

N1
Willem Schriver weegen kerken pagt
1791 den 16 november de kerken pag die suntermerten verschenen deses jaar 1791 voldaan met
f 13-0-0
dus het jaar 1791 voldaan en voor een paar hoenders bet. f 0-7-0
1792 debet van jaar tot sunter mertiny van kerkenpagt f 13-0-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1793 debet van kerkenpag tot suntermertiny f 13-0-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1794 den 24 jannuary de pagt tot suntermertiny 1792 en 1793 voldaan f 26-14-0
1805 den 30 october met de heeren collatooren verrekent dit en soo veel bet. was
N1
Jan Kloppers of Klein Egbers weegen kerkenpagt
1791 debet van dat jaar tot suntermertiny f 2-10-0
1797 den 22 Ap. 1791 voldaan
debet van jaar 1792 van kerkenpag f 2-10-0
1793 debet van kerkenpag de somma f 2-10-0
1798 den 8 september 1792 en 1793 voldaan f 5-0-0
1805 den 30 octob.met de heren colatooren verrekent dit en soo veel bet. was
N5
Hend. Paalman
debet van het jaar 1791 f 2-0-0
debet van jaar 1792 f 2-0-0
debet van jaar 1793 f 2-0-0
1805 den 19 october hier op bet. met voor mijn tegen rekening van arbeit somma f 0-9-8
res. f 5-10-8
alles wat nu voortaan bet. word is na de kerken rekening en is gedaan den 30 october 1805
het res. tot 1793 hier geplaas en is nog somma f 5-10-8
1808 den 6 october door de weduwe Paalman het restan van 1791, 1792 en 1793 voldaan
N4
Willem Fokker debet en in het kleine boek van jaar 1790 is hij ok debet van dat jaar f 3-11-6
van jaar 1791 f 4-0-0
debet van jaar 1792 f 4-0-0
debet van jaar 1793 f 4-0-0
alles wat nu voort bet. word is na de kerken rekening en is geholden den 30 october 1805
met Berent Fokker verrekent den 7 oct. 1808 het weven van zestien servetten ieder sevet zes stuiv. is
te samen ene somma van f 4-16-0
N1
Jan Kriesman debet van jaar 1791 de somma f 7-0-0
1795 den 27 february 1791 voldaan met garste
debet van jaar 1792 f 7-0-0
1797 in jannuary 1792 voldaan met garste
debet van jaar 1793 f 7-0-0
1798 den 27 jannuary 1793 voldaan met garste
1805 den 30 octob. met de heeren collatoren verrekent dit en soo veel betaalt was
N 11
Jan Kriesman
debet van jaar 1791 f 4-5-0
debet van jaar 1792 f 4-5-0

1796 den 7 jannuary bet. met vier scheppel garste f 6-16-0
res. f 1-14-0
1797 in begin van jannuary hier op bet. met garste f 1-1-0
1798 den 27 jannuary het restaant van 1791 en 1792 voldaan met arbeit
debet van jaar 1793 f 4-5-0
1798 den 27 jannuary 1793 voldaan met arbeit en garste
1805 den 30 octob. met de heeren collatoren verrekent dit en soo veel betaalt was
N2
Jan Ebbekink weegens kerken pagt
1791 den 14 desember de kerkenpag die suntermertiny dese jaar 1791 verschenen is gewees
voldaan met f 18-0-0
en voor twe paar hoenders bet. f 0-14-0
dus het jaar 1791 in het geheel voldaan
debet van jaar 1792 weegen kerpaagt tot suntermert. f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
1793 den 18 febr. 1792 voldaan
debet van jaar 1793 tot suntermertiny f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
1794 den 3 jannuary 1793 tot suntermertiny voldaan
1805 den 30 october dit bovenste met de colatoren verrekent
N2
Hend. Huetema weegens kerken pagt
debet van het jaar 1791 somma f 20-0-0
1799 den 8 july door Hend. Hueteman betaalt met 2 vieme dak an den Gentenvoor en een ½ dag
leemvaaren saamen f 12-0-0
1805 den 18 september met een rekening van verkens het jaar 1791 het restand voldaan
debet het jaar 1792 somma f 20-0-0
1805 den 18 september het jaar 1792 voldaan met verkens
allens wat nu voortaan bet. word is na de afrekening met de heeren collatoren en is gedaan den 30
october 1805
debet van het jaar 1793 somma f 20-0-0
1806 den 27 mey het jaar 1793 voldaan
(op een los briefje:)
den enen dag leemvaaren an den Gentenvoort van Hend. Hueteman in het ontfangersboek an
geschreven verrekent
N2
Gerradus ten Damme debet
van jaar 1791 f 6-10-0
debet van jaar 1792 f 6-10-0
debet van jaar 1793 f 6-10-0
1805 den 18 october dese bovenstaande jaaren door sin soon Jan ten Damme met tegenrekening an
de kerke van arbeit en worgel maken voldaan
dit is met de heren collatoren verreken op den 30 october 1805
N3
Jan Kerkemeiyer weegens kerkenpagt
1792 den 5 jannuary door Jan Kerkemeiyer het jaar 1791 die kerkenpag die suntermertiny verschenen
was voldaan f 50-0-0
en voor twe paar hoenders f 0-14-0
dus tot suntermertiny 1791 voldaan als mede dienst voldaan an de kerke

debet van jaar 1792 op suntermertiny f 50-0-0
en voor twe paar hoenders f 0-14-0
1792 den 22 desemb. dit jaar pag voldaan
debet het jaar 1793 op suntermertiny en is tans van dit jaar de pag door de collatoren an de
Kerkmeiyer verpagt voor de somma f 54-0-0
en twe paar hoender voor de kerkmeester en is ses jaar soo verpagt agtereen
1793 den 30 desember dit jaar pag voldaan dat suntermertiny verschenen was
dit is verreken op den 30 october 1805
N9
Gerrit Krajenzang alles wat nu voortaan betaald word is na de kerkenrekening
debet wegens kerkenpagt deze navolgende jaren
1789 debet f 11-0-0
1790 debet f 11-0-0
1791 debet f 11-0-0
1792 debet f 11-0-0
1793 debet f 11-0-0
samen
f 55-0-0
N 13
Hendrik of nu Gerrit Krajensang
alles wat nu voortaan word bet. is na de kerkenrekening
debet wegens kerken pagt van deze navolgende jaren
nog een restant van 1788 ter somma f 5-8-14
1789 debet f 7-17-0
1790 debet f 7-17-0
1791 debet f 7-17-0
1792 debet f 7-17-0
1793 debet f 7-17-0
samen f 44-13-14
N4
Jan Voortman weegen kerken
1792 den 5 jannuary door Jan Voortman de kerkenpag die verschenen was suntermerten 1791
voldaan met f 4-0-0
debet tot suntermertiny 1792 f 4-0-0
1793 den 9 september de paag tot suntermertiny 1792 voldaan
debet tot suntermertiny 1793 f 4-0-0
1794 den 5 maay de pag tot suntermertiny 1793 voldaan
1805 den 30 october is dit boven verrekent met de heeren collatoren
N4
Jan Scholleman hier in geplaas anders staat hij op folio 26
alles wat nu voortaan betaal wort is na de kerken rekening die geholden is den 30 october 1805
debet van jaar 1784 een restant daar van f 2-0-0
1806 den 29 mey het restant van 1784 voldaan
debet van jaar 1785 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van jaar 1786 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van jaar 1787 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen
f 20-11-0
1806 den 29 mey 1785 en 1786 en 1787 voldaan

debet van jaar 1788 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen
f 6-17-0
1806 den 16 september hier op bet. f 0-11-8
res. f 6-5-8
1789 debet van dat jaar met de hoonders f 6-17-0
debet van jaar 1790 f 6-17-0
debet van jaar 1791 f 6-17-0
debet van jaar 1792 f 6-17-0
debet van jaar 1793 f 6-17-0
N5
Hend. of nu Jan Haar uit Stokkum weegen kerkenpagt
1792 den 3 jannuary door Jan Haar de kerkenpagt die suntermertiny 1791 verschenen was voldaan
met f 4-0-0
debet tot suntermerten 1792 f 4-0-0
1793 den 6 maaj de paag tot suntermerten 1792 voldaan
debet van jaar 1793 tot suntermertiny f 4-0-0
1794 den 3 jannuary de pag tot suntermertiny 1793 voldaan
1805 den 30 october dit met de collatooren verrekent
N6
Gerryt Effink weegens kerkenpagt
1792 den 5 jannuary door G. Effink de kerkenpag die verschenen was suntermertiny 1791 voldaan
met f 1-10-0
debet van jaar 1792 somma f 1-10-0
1793 den 7 jannuary 1792 voldaan
debet van jaar 1793 tot suntermertiny f 1-10-0
1794 den 6 jannuary 1793 voldaan
1805 den october dit met de colatooren verreken
N7
Hermen Weerds weegens kerkenpagt
1792 den 5 jannuary door Hermen Weerds de kerkenpag die verschenen is gewees suntermertiny
1791 voldaan met f 15-0-0
debet van het jaar 1792 f 15-0-0
1793 den 4 jannuary 1792 voldaan
debet van het jaar 1793 tot suntermertiny f 15-0-0
1794 den 3 jannuary 1793 voldaan tot suntermertiny
1805 den 30 october dit met de colatoren verrekent
N7
Hermen Diekink
reste nog van het jaar 1786 somma f 1-14-2 geliek in het kleine boek te sien is
debet van jaar 1787 f 2-17-8
debet van jaar 1788 f 2-17-8
debet van jaar 1789 f 2-17-8
debet van jaar 1790 f 2-17-8
debet van jaar 1791 f 2-17-8
debet van jaar 1792 f 2-17-8
debet van jaar 1793 f 2-17-8
saamen
f 21-16-10
1805 den 14 october hier op betaalt met een restaand van een verken van Herm. Diekink
de somma f 11-18-4

dus res. de kerke f 9-18-6
alles wat nu voortaan bet. wort is na de kerken rekening en is op den 30 october 1805 gedaan
van de bovenste jaar tot 1793 in klus res. de kerke nog somma f 9-18-6
dat stonde hier booven en is hier geplaas
N8
Jan Hend. Holdenberg weegen kerkenpagt
1791 tot suntermertiny de kerken pag is jaars f 14-10-0
1792 den 1 february betaalt f 10-16-0
res. 3-14-0
den 4 desemb. betaalt 2 hammen swaar 27 lb het lb 3 stuv.
dus het jaar 1791 voldaan met die hammen en het overschot an de baas Holdenberg betaalt
debet het jaar 1792 tot suntermertiny som. f 14-10-0
1793 den 11 maart betaalt somma f 11-5-0
res. f 3-5-0
1795 den 10 feberwaary 1792 voldaan
debet het jaar 1793 tot suntermertiny f 14-10-0
1795 den 10 febr. voldaan met gelt en tegen rekening
1805 den 30 october dit met de colatoren verreken
N6
Abraham Loodeweegens debet an de kerke
siaars hier uit het keine boek gebragt van het jaar 1788 f 1-10-0
1797 den 6 february betaalt met 5 spin garste f 1-7-8
res. f 0-2-8
debet van jaar 1789 f 1-10-0
debet van jaar 1790 f 1-10-0
debet van jaar 1791 f 1-10-0
debet van jaar 1792 f 1-10-0
debet van jaar 1793 f 1-10-0
samen
f 7-12-8
1805 den 14 octob. met tegenrekening van gerste en arbeit dese bovenste jaaren voldaan als met het
jaar 1793 is voldaan
1805 den 30 october dit met de heeren collatooren verrekent
N9
Jan Lammertink weegens kerkenpagten
1791 debet an de kerken tot suntermertiny is jaars f 2-0-0
1792 den 29 novemb. 1791 voldaan
debet van het jaar 1792 f 2-0-0
1793 den 20 septemb. jaars 1792 voldaan
1793 debet van dat jaar f 2-0-0
1794 den 1 february 1793 voldaan
1805 den 30 october dit met de collatooren verrekent
N9
J. Hend. Overbeeke debet weeges kerken pag
van het jaar 1791 f 2-0-0
1793 den 21 septemb. 1791 voldaan
debet van het jaar 1792 f 2-0-0
debet van het jaar 1793 f 2-0-0
1794 den 14 desemb. 1792 en 1793 voldaan
1805 den 30 october dit met de collatooren verrekent

Nommer of foly 24
G. Kloot debet an de kerke te Markel
van jaar 1791 f 4-10-0
debet van jaar 1792 f 4-10-0
debet van jaar 1793 f 4-10-0
samen
f 13-10-0
1796 den 2 desemb. 1791 en 1792 en 1793 voldaan met een tegen rekening van helpen en met de
paarden
1805 den 30 october dit met de collatooren verrekent
Alles wat hier volgt is na de verpagting die G.J. van Heek gedaan heeft op den 21 septemb. 1793 van
de landerijen die onder de kerke van Markel behooren omdat dese verpagting alle agter malkeren
moet volgen en de uitgangen agteran en dat hier voor ontfangen is van de landerijen moet bij de
voorgaande verpagtinge afgereekent worden en de uitgangen die nu al reets ontfangen sien moeten
ok mede bij dit voorrige gereeken worden dat kan agteran gesien worden soodat het eerste jaar pag
na dese verpagtink verscheenen is op suntermertiny 1794
hier volgen de uitgangen
Jan Kriesman F 1 en 11
G. ten Damme F 2
J.H. Holdenberg F 3
J.H. Weevers nu Wolter Bluemink F 4
Hend. Paalman F 5
Ab. Loodeweegens F 6
H. Diekkink F 7
Jan Ebbekink F 8
G. Kraaiensank F 9 -13
H. Hutteman F 10
Jan Kriesman F 11 en 1
Dries Schrivers F 12
G. Kraiensank F 13 en 9
Jan Lammertink F 14
Jan Kerkemeiyer F 15
Jan ter Haar F 16
Toones Leefferink F 17
Hermen Weerds F 18
Herm. Overbeke F 19
Gerryt Effink F 20
Derk Hanses F 21
Jan Smitman F 22
Jan Kloppert F 23
Gerryt Kloot F 24
Jan Voortman F 25
Jannes Scholleman F 26
Hend. Stam F 29 en 36
Wolbers te Diepenheim F 28
Gerryt Vinkert F 27
Vrielink F 30
Jan Diekink F 31
Strateman F 32
Heer van den Oldenhof F 33
Toones Loonink F 34
den domine Stroink F 35

op een los briefje:

de kerke van Markel debet an G.J. van Heek 1797 in het laaste van october en begin van november
an de kerke geleevert twe vieme en 21 schooven dak daar de schoole en het eene ent van de weme
of perstorihuis mede verdoekt is stel voor ider vieme 5 gulden 10 stuvers is saamen f 12-2-0
en kors tans 5½ gulden en de vieme
G.J. van Heek, Markel den 20 novemb. 1797
1796 de 31 maart voor vragt van ½ anker wijn betaald f 0-4-0
den 2 july voor vragt van ½ anker dito f 0-4-0
den 20 oct. voor vragt van ½ dito f 0-4-0
1797 den 8 april voor vragt van een anker f 0-8-0
den 29 juny voor vragt van ½ dito f 0-4-0
1800 den 9 aug. voor vragt van ½ ank. wijn f 0-4-0
1804 den 22 desemb. voor vragt van ½ ank. wijn f 0-4-0
1805 den 30 maart voor vragt van ½ ank. dito f 0-4-0
den 6 july voor vragt van ½ ank. wien f 0-4-0
den 5 octob. voor vragt van ½ ank. wien f 0-4-0
F 1 en F 11
Jan Kriesman debet weegen kerkenpag van het jaar 1794 f 5-10-0
1798 den 27 jannuary bet. met garste f 1-15-0
1798 den 28 desember 1794 voldaan met garste
debet van het jaar 1795 f 5-10-0
1800 den 23 jannuary 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 5-10-0
debet van het jaar 1797 f 5-10-0
1802 den 2 february 1796 en 1797 voldaan met garste
debet van het jaar 1798 f 5-10-0
debet van het jaar 1799 f 5-10-0
1802 den 19 mey 1798 en 1799 voldaan
debet van het jaar 1800 f 5-10-0
1804 den 15 mey betaalt f 1-10-0
res. van dat jaar f 4-0-0
debet van het jaar 1801 f 5-10-0
samen f 9-10-0
1805 den 28 jannuary bet. 5 scheppel garste het scheppel 31 stuver is f 7-15-0
dus res. van 1800 en 1801 somma f 1-15-0
alles wat nu vor tan betaalt wort is na de afrekening van de heeren collatoren en is die afrekening
geholden den 30 october 1805
debet van een restant van jaar 1800 en 1801 f 1-15-0
1806 den 24 jannuary het restand 1800 en 1801 voldaan
debet van jaar 1802 f 5-10-0
debet van het jaar 1803 f 5-10-0
samen f 11-0-0
1806 den 24 jannuary bet. f 9-5-0
dus res. f 1-15-0
1808 den 1 april het restand van 1803 voldaan met garst
debet van jaar 1804 f 5-10-0
debet van jaar 1805 f 5-10-0
samen f 11-0-0
1808 den 1 april nog met de bovenste garste betaalt die 32 stuvers kors en was 6 schepel f 4-17-0
dus res. f 3-3-0
debet van het jaar 1806 f 5-10-0

1806 den 16 september door Jan Kriesman op nievs angepagt voor het eerste jaar debet 1807
f 6-10-0
F2
Gerryt ten Damme debet weegens kerkenpag van het jaar 1794 f 5-10-0
debet 1795 f 5-10-0
debet 1796 f 5-10-0
debet 1797 f 5-10-0
debet 1798 f 5-10-0
debet 1799 f 5-10-0
debet 1800 f 5-10-0
debet 1801 f 5-10-0
debet 1802 f 5-10-0
debet 1803 f 5-10-0
debet 1804 f 5-10-0
samen f 60-10-0
1805 den 18 october met tegen rekening van arbeit an de kerke betaalt f 56-5-0
res. f 4-5-0
alles wat nu voortaan betaalt word is na de afrekening met de heeren collatoren die geholden is den
30 october 1805
het res. van die bovenste jaar tot 1804 hier geplaast en is somma f 4-5-0
debet van het jaar 1805 f 5-10-0
debet van het jaar 1806 f 5-10-0
samen f 15-5-0
1808 den 6 october betaal met tegen rekening van arbeit an de kerke somma f 15-0-0
dus res. hier van f 0-5-0
nu 1806 den 16 september op nievs angepagt door Jan ten Damme voor het eerste jaar debet 1807
f 7-5-0
F3
Jan Hend. Holdenberg debet weegens kerkenpag van het jaar 1794 f 12-0-0
1795 den 10 feb. betaalt op het jaar f 4-0-0
1795 den 20 desemb. bet. 2 schink swaar 31 lb het lb 4¼ st f 6-11-12
1796 den 6 feb. het res. van het jaar 1794 voldaan met f 1-8-4
debet van het jaar 1795 f 12-0-0
1796 den 6 feb. betaalt op het bovenste jaar f 8-0-0
1799 den 12 maart 1795 voldaan met schinken f 4-0-0
debet van jaar 1796 f 12-0-0
debet van jaar 1797 f 12-0-0
debet van jaar 1798 f 12-0-0
samen f 36-0-0
1799 den 12 maar 1796 en 1797 en 1798 voldaan met gelt en schinken en spek en smeeloen
debet van het jaar 1799 f 12-0-0
1800 den 17 february 1799 voldaan met tegen rekening van smeen en schinken en gelt
debet van het jaar 1800 f 12-0-0
1801 den 2 february 1800 voldaan met tegen rekening van smeen voldaan
debet van het jaar 1801 f 12-0-0
1802 den 15 april 1801 voldan met tegen rekenink van smeen en gelt
debet van het jaar 1802 f 12-0-0
debet van het jaar 1803 f 12-0-0
debet van het jaar 1804 f 12-0-0
samen f 36-0-0
1805 den 15 october 1802 en 1803 en 1804 voldaan met tegen rekening van smeeloon en schinkens

alles waat nu voortaan bet. word is na het overgeven van de kerken rekening die is gedaan den 30
october 1805
debet van het jaar 1805 tot mertiny f 12-0-0
debet van het jaar 1806 tot suntermertiny f 12-0-0
1808 den 27 jannuary 1805 en 1806 voldaan met tegenrekening van smeen en scinken en gelt
1806 den 26 september op nievs door J.H. Holdeberg het voorrenstaande land en hooyland voor 12
jaar gep. van suntermertiny 1806 tot suntermerten 1807
is het eerste jaar de pagt daar van f 13-10-0
1808 den 27 jannuary hier op betaalt f 7-8-0
dus res. van dat jaar f 6-2-0
1808 den 6 october met een rekentien an de kerke bet. f 1-2-0
res. f 5-0-0
F4
Jan Hend. Weevers debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 3-10-0
debet van het jaar 1795 f 3-10-0
debet van het jaar 1796 f 3-10-0
debet van het jaar 1797 f 3-10-0
debet van het jaar 1798 f 3-10-0
samen f 17-10-0
debet van het jaar 1799 f 3-10-0
samen f 21-0-0
1799 den 8 jannuary door Wolter Bloemijnk voor Jan Hend. Weevers 1 jaar pag betaalt met f 3-10-0
1800 den 6 octob. door Wolter Bloemijnk voor Jan Hend. Weevers weer 1 jaar pag betaalt met
f 3-10-0
1803 den 13 jannuary door Wolter Bloemijnk voor J.H. Weevers 2 jaar pag bet. met f 7-0-0
1804 den 6 augustus door Wolter Blomijnk voor J.H. Weevers 2 jaar pag betaalt met f 7-0-0
waar mede die 6 bovenste jaaren voldaan sien
debet van jaar 1800 f 3-10-0
debet van jaar 1801 f 3-10-0
debet van jaar 1802 f 3-10-0
samen f 10-10-0
1805 den 7 february 1800 en 1801 en 1802 voldaan met tegen rekening
1805 den 30 october verreken met de collectooren
debet van het jaar 1803 f 3-10-0
debet van het jaar 1804 f 3-10-0
samen f 7-0-0 onder an gebragt
allen wat nu betaalt woort is naa het overgeven van de kerken rekening en het overgeven van de
kerken rekening is gedaan den 30 october 1805
en doe is de afrekening gedaan
1805 den 5 november door W. Bloemijnk die twe resteerende jaaren naamens 1803 en 1804 voldaan
met f 7-0-0
debet van jaar 1805 f 3-10-0
1806 den 4 augustus 1805 voldaan door W. Bloemink
debet van het jaar 1806 f 3-10-0
1807 den 30 november 1806 voldaan door W. Bloemink
1806 den 16 september door W. Bluemink op nievs angepagt en waar van het eerste jaar pagt op
suntermertiny 1807 verschint en is tans f 4-15-0
alles wat nu betaalt wort is na de afrekening die op nievs geholden is op den 25 october 1808
debet van kerkenpag van het jaar 1807 is tans f 4-15-0
1808 den 21 november 1807 voldaan

F5
Hend. Paalman debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 2-0-0 (later bijgeschreven: nu de
weduwe)
alles wat nu voortaan betaalt woor is na de kerken rekening met de collatooren die is gedaan den 30
october 1805
debet van kerken pag van het jaar 1794 f 2-0-0
debet van jaar 1795 f 2-0-0
debet 1796 f 2-0-0
debet 1797 f 2-0-0
debet 1798 f 2-0-0
debet 1799 f 2-0-0
debet 1800 f 2-0-0
debet 1801 f 2-0-0
debet 1802 f 2-0-0
debet 1803 f 2-0-0
debet 1804 f 2-0-0
debet 1805 f 2-0-0
debet 1806 f 2-0-0
saamen f 26-0-0
1808 den 6 october op de bovenste 13 jaaren door de weduwe H. Paalman betaalt f 13-2-8
dus res. nog f 12-17-8
alles wat nu voortaan betaalt wort is na de afrekening die op nievs gedaan is op den 25 october 1808
soo dat de weduwe Paalman res. met het jaar 1806 geliek boven te sien is somma f 12-17-8
1808 den 21 november door W. Bluemink voor de weduwe Paalman betaalt f 2-0-0
1806 den 16 september door de weduwe H. Paalman het stukien land weeder gepagt en daar is het
eerste jaar pagt van verschenen den 11 november of suntermertiny 1807 en is f 2-0-0
F6
Abram Loodeweegs debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 1-10-0
1805 den 14 october met tegen rekening bet. f 0-16-0
res. f 0-14-0
alles wat nu voortaan is na de afrekening die met de heeren collatoren gedaan is op den 30 october
1805
Abram Loodeweegen res. nog van het jaar 1794 f 0-14-0
debet van het jaar 1795 f 1-10-0
debet van het jaar 1796 f 1-10-0
debet van het jaar 1797 f 1-10-0
samen f 5-4-0
1806 den 29 april het restan van 1794 en het jaar 1795 en 1796 en 1797 voldaan met rogge
debet van het 1798 f 1-10-0
1806 den 29 april hier op betaalt met de bovenste rogge somma f 1-8-0
res. f 0-2-0
debet van jaar 1799 f 1-10-0
debet van jaar 1800 f 1-10-0
debet 1801 f 1-10-0
debet 1802 f 1-10-0
debet 1803 f 1-10-0
debet 1804 f 1-10-0
debet 1805 f 1-10-0
debet 1806 f 1-10-0
samen f 12-2-0
1808 den 7 october hier op betaalt met tegen rekening an de kerke van arbeit somma f 5-10-0
res. van de bovenste jaaren f 6-12-0

1806 den 16 september opneyes door A. Loodeweegens an gepagt en is het eers jaar pagt tot
suntermertiny het 1807 verschenen met f 3-0-0
F7
een garden op den weemen kamp tans door meester Kwak en bij Diekink in gebruik half toe
behoorende an de pastoriye
pagter Hermen Diekink voor 5 guld. 5 st.
Hermen Diekink debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 2-12-8
alles wat nu voortaan bet. word is na de afrekening met de heeren collatooren en die is gedaan den
30 october 1805
H. Diekink debet weegens kerken pag van het jaar 1794 geliek boven te sien is f 2-12-8
debet van het jaar 1795 f 2-12-8
debet 1796 f 2-12-8
debet 1797 f 2-12-8
debet 1798 f 2-12-8
debet 1799 f 2-12-8
debet 1800 f 2-12-8
debet 1801 f 2-12-8
debet 1802 f 2-12-8
debet 1803 f 2-12-8
debet 1804 f 2-12-8
debet 1805 f 2-12-8
debet 1806 f 2-12-8
samen f 34-2-8
1806 den 16 september door G.J. Diekink weer an gepagt voor sin half scheit is f 3-5-0 en is tot
suntermertiny 1807 het eerste jaar verschenen
F8
Jan Ebbekink debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1795 den 11 desember 1794 voldaan
debet van jaar 1795 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1796 den 14 desemb. 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
1798 den 12 jannuary 1796 voldaan
debet van jaar 1797 f 18-0-0
en voor twe paar hoenders is f 0-14-0
1798 den 15 desember 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
1799 den 21 desember 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
debet van het jaar 1800 f 18-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
debet van het jaar 1801 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1802 den 20 desember 1801 voldaan
debet van het jaar 1802 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1803 den 16 desember 1802 voldaan

debet van het jaar 1803 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1804 den 28 desember 1803 voldaan
alles wat nu vortan ontfangen wort is na het overgeven van de kerken rekeningen de kerken rekening
is overgegeeven den 30 october 1805 en is op den datum verreken
debet van het jaar 1804 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1805 den 20 desember 1804 voldaan
debet van het jaar 1805 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1806 den 20 desember 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 f 18-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1807 den 10 desember 1806 voldaan
op 1806 den 16 september op nievs door H. Ebbekink het land an gepagt en is het eerste jaar pagt
verscheenen suntermertiny 1807 en is nu f 20-0-0
F 9 en F 13
Gerryt Kraaiensank debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 11-0-0
alles wat nu voortaan bet. wort is na de afrekening met de heeren collektooren geholden den 30
october 1805
debet van jaar 1794 hoen gebragt f 11-0-0
debet van jaar 1795 f 11-0-0
debet van jaar 1796 f 11-0-0
debet 1797 f 11-0-0
debet 1798 f 11-0-0
debet 1799 f 11-0-0
debet 1800 f 11-0-0
debet 1801 f 11-0-0
debet 1802 f 11-0-0
debet 1803 f 11-0-0
debet 1804 f 11-0-0
debet 1805 f 11-0-0
debet 1806 f 11-0-0
samen f 43-0-0
1806 den 16 september door G. Kraiensank het land opnievs angepagt en is het eerste jaar pagt
verschenen op nievs 1807 tot mertiny f 13-5-0
F9
J.H. Overbek debet weegen kerkenpag
1791 tot suntermertiny jaars f 2-0-0
1793 den 21 septemb. 1791 voldaan dit voor in het boek gebrag op den nommer als booven
F 10
Hend. Hutteman debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 20-0-0
en is van Hueteman nog eers op eenen tennegentig bet. op voor in boek
als wat nu voortaan betaalt wort is na de afrekening met de heeren collatoren gedaan op den 30
october 1805
Hend. of nu Hermen Hutteman debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 20-0-0
debet van het jaar 1795 f 20-0-0
debet van het jaar 1796 f 20-0-0
samen f 60-0-0
1806 den 27 mey 1794 en 1795 en 1796 voldaan

debet van jaar 1797 f 20-0-0
1806 den 27 mey betaalt f 8-0-0
dus res. van dat jaar f 12-0-0
1806 den 16 september door H. Huteman op nievs weer het land wer an gepagten is het eerste jaar
pagt van die verpagten tot suntermertiny 1807 nu voor f 22-5-0
F 11 en F 1
Jan Kriesman debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 4-5-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1798 den 28 desember 1794 voldaan met garste
debet van het jaar 1795 f 4-5-0
1798 den 28 desemb. betaalt met garste f 1-4-0
1800 den 23 jannuary 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 4-5-0
1800 den 23 jannuary betaalt f 3-9-0
1802 den 2 february 1796 voldaan met garste het restant
debet van jaar 1797 f 4-5-0
1802 den 2 february 1797 voldaan met garste
debet van jaar 1798 f 4-5-0
1802 den 2 february betaalt met garste f 1-9-0
res. f 2-16-0
1802 den 19 mey 1798 voldaan
debet van jaar 1799 f 4-5-0
debet van jaar 1800 f 4-5-0
samen f 8-10-0
1804 den 15 mey 1799 en 1800 voldaan
alles wat nu voortaan bet. wort is na de afrekening met de heeren collatoren die afrekening is geschiet
op den 30 october 1805
debet van jaar 1801 f 4-5-0
debet van het jaar 1802 f 4-5-0
1806 den 24 jannuary 1801 en 1802 voldaan
debet van het jaar 1803 f 4-5-0
debet van het jaar 1804 f 4-5-0
debet van het jaar 1805 f 4-5-0
saam f 12-15-0
1807 den 5 february Jan betaalt 7 scheppel garste het scheppel 30 stuver is f 10-10-0
dus res. nog van de drie jaar f 2-5-0
1806 den 16 september op nievs door Jan Kriesman an suntermertiny gepagt is het eers jaar pagt
verschenen 1807 en soovoort en is nu angepagt voor somma f 5-5-0
F 12
Dries Schrivers debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen f 12-17-0
debet van jaar 1795 f 12-10-0
en een paar hoend. f 0-7-0
samen f 25-14-0
1796 den 16 maay 1794 en 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen f 12-17-0
1798 den 5 jannuary 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 12-10-0

en een paar hoenders f 0-7-0
1799 den 7 maart 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen f 12-17-0
1800 den 31 mey 1798 voldaan met een bees
1799 debet van dat jaar f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van het jaar 1800 f 12-10-0
en een paar hoen f 0-7-0
debet van het jaar 1801 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van het jaar 1802 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen f 51-8-0
1805 den 15 october met tegen rekening van holt en akkerholt hier op betaalt f 50-10-0
dus res. van die 4 jaar f 0-18-0
alles wat nu betaalt wort is na het overgeeven van de kerken rekening an de heeren collatooren 30
octob. 1805 en is doe gedaan
1805 den 25 november het restant van 1802 voldaan met f 0-18-0
debet van het jaar 1803 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
samen f 12-17-0
1805 den 25 november hier op bet. somma f 7-9-0
dus res. dat jaar f 5-8-0
1808 den 1 april het restand van 1803 voldaan
debet van het jaar 1804 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van het jaar 1805 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van het jaar 1806 f 12-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1808 den 1 april 1804 en 1805 en 1806 voldaan f 38-11-0
op nievs verpagt an Dries Schriver van 1806 van sunter tot suntermertiny 1807 en soo vervolgens van
jaar tot jaar voor 13 guld. 10 st. en een paar hoenders is 7 st.
debet van het jaar 1807 f 13-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
F 13 en F 9
Gerryt Kraaiensank debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0 onderan
alles wat nu voortaan betaal wort is na de afrekening met de heeren collatooren gedaan op den 30
october 1805
G. Kraiensank debet van jaar 1794 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
debet van het jaar 1795 f 6-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1806 den 16 september door G. Kraiensank opnievs het land weeder an gepagt en is het eerste jaar
pagt verschen. op martiny 1807 is f 8-0-0
en een paar hoenders f 0-7-0

F 14
Jan Lammertink debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 2-0-0
1794 den 20 desemb. het jaar 1794 tot mertiny voldaan
debet van jaar 1795 f 2-0-0
1795 den 24 desemb. het jaar 1795 voldaan
debet van jaar 1796 f 2-0-0
1796 den 22 desemb. het jaar pag van 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 2-0-0
debet van het jaar 1798 f 2-0-0
1799 den 30 jannuary 1797 en 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 f 2-0-0
debet van jaar 1800 tot mertiny f 2-0-0
1801 den 14 maart 1799 en 1800 voldaan
debet van het jaar 1801 f 2-0-0
1802 den 5 jannuary 1801 voldaan
debet van het jaar 1802 f 2-0-0
debet van het jaar 1803 f 2-0-0
1803 den 22 desemb. 1802 en 1803 voldaan
alles wat nu voortan ontfangen word is na het overgeven van de kerken rekening en is overgegeven
den 30 october 1805 en doe verreken
debet van het jaar 1804 f 2-0-0
debet van het jaar 1805 f 2-0-0
1805 den 21 desember 1804 en 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 f 2-0-0
1806 den 18 desember 1806 voldaan
volgen de neye verpagting door G. Hend. Lammertink an gepagt op den 16 september 1806 en dat
voor 12 jaar begin de suntermertiny deses jaar 2 gulden 10 st. van het kerkenland
G. Hend. Lammertink debet van jaar 1807 f 2-10-0
1807 den 21 desember 1807 voldaan
F 15
Jan Kerkemeiyer debet weegens kerken pag jaarliek en alle jaar debet van jaar 1794 f 54-0-0
en twe paar hoenders voor de kerk meester f 0-14-0
en twe waagen diensten voor den tidelik predikant
en twe waagen diensten ten profite van de kerkke
1795 den 5 jannuary 1794 voldaan en diens an de kerke nog debet, desen diens voldaan
1795 debet van dat jaar 1795 f 54-0-0
en twe paar hoenders voor de kerkmeester f 0-14-0
1796 den 16 may 1795 voldaan
de twe diensten debet, dese diensten voldaan
1796 debet van dat jaar 1796 somma f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1797 den 24 maart 1796 voldaan
de twe diensten van dat jaar debet, de dienst voldaan
1797 debet van het jaar 1797 somma f 54-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
1797 den 23 desemb. 1797 voldaan
de twe dienst van dit jaar debet, dese diensten voldaan
debet van het jaar 1798 f 54-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
en twe diensten, de diensten sin gedaan
1799 den 15 jannuary op rekening bet. f 30-0-0
den 13 mey op rekening betaalt f 20-0-0

dus res. van het jaar 1798 f 4 -14-0
1800 den 13 july door J. het restant van 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 den myyer Willem Bruekink op Kerkemeiyers de somma f 54-0-0
en twe paar hoenders is f 0-14-0
en twe diensten, een diens gedaan en den tweden dien gedaan
1799 den 21 november de gelt pag en hoender van 1799 voldaan
1800 debet van dat jaar somma f 54-0-0
en twe paar hoender f 0-14-0
1800 den 20 november 1800 voldaan en hoenders mede en de twe diensten ok gedaan, saamen
voldaan
debet van het jaar 1801 somm f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
en twe diensten, een gedaan een debet
1804 den debetten dienst den 23 jannuary voldaan
1801 den 11 desember de pag en hoenders van 1801 tot suntermerten voldaan
debet van het jaar 1802 somma f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
en twe diensten debet, de diens verieken
1802 den 21 desember de gelt pag en hoenders van 1802 tot suntermert voldaan
debet van het jaar 1803 somma f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
en twe diensten blief hij debet, de diensten verrek.
1803 den 22 desember de gelt pag en hoenders van 1803 voldaan tot suntermertiny
de Kerkemeiyer debet van jaar 1804 tot sunterm. f 54-0-0
en twe par hoenders is f 0-14-0
de gelt pag en hoender 1805 den 2 jannuary voldaan tot suntermertiny 1804
en drie diensten is hij nog debet, de diensten voldaan
alles wat nu voortaan ontfangen wort is na het overgeven van de kerken reekening en de overgave
daar van is gedaan den 30 october 1805 en op den datum is de afrekening geschiet
de Kerkemeiyer debet van 1805 tot suntermertiny f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1805 den 27 desember de gelt pag en hoenders tot suntermertiny 1805 voldaan
de twe diensten is hij debet
de Kerkemeiyer debet van het jaar 1806 tot suntermertiny f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1807 den 3 jannuary de gelt pag en hoenders tot suntermertiny 1806 voldaan
en twe diensten is hij van dit jaar en voorig ok twe schuldig
de Kerkemeiyer debet van het jaar 1807 tot suntermertyny somma f 54-0-0
en twe paar hoenders f 0-14-0
1808 den 5 jannu. de gelt pag en hoender tot suntermertiny 1807 voldaan en twe diensten blief hij
schuldig
F 16
Jan ter Haar in Stokkum debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 3-10-0
debet van jaar 1795 f 3-10-0
debet van jaar 1796 f 3-10-0
sa. f 10-10-0
1797 den 6 maay 1794 en 1795 en 1796 voldaan
debet van jaar 1797 f 3-10-0
1798 den 4 jannuary 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 3-10-0
1799 den 9 jannuary 1798 voldaan
debet van het 1799 f 3-10-0

1800 den 17 jannuary 1799 voldaan
debet van het jaar 1800 f 3-10-0
1801 den 12 jannuary 1800 voldaan
debet van het jaar 1801 f 3-10-0
1802 den 2 jannuary 1801 voldaan
debet van jaar 1802 f 3-10-0
1805 den 8 jannuary 1802 voldaan
1805 den 30 october is dit bovenst. verrekent
alles wat nu ontfangen wort is na de afrekening met de heeren collatooren
debet van jaar 1803 f 3-10-0
debet van jaar 1804 f 3-10-0
debet van het jaar 1805 f 3-10-0
saam f 10-10-0
1806 den 16 september 1803 1804 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 f 3-10-0
1806 den 16 september op nievs door Jan Haargeerds het land gepaagt is het eers jaar pagt daar van
suntermertiny verscheenen 1807 suntermertiny en is f 3-10-0
F 17
Toones Leefferink debet weegens kerkenpag van het jaar 1794 f 3-0-0
en een uitgank moet op het huis Stoeveler betaalt worden een ½ mudde garste jaarlieks
1795 den 24 ap. door Leefferink an mijn 1794 voldaan buiten de gaarste die op het Stoeveler moet
bet. worden
debet van het jaar 1795 an de kerke f 3-0-0
1795 den 2 desember de gelt pag an de kerke voldaan
debet van jaar 1796 an de kerke f 3-0-0
1797 den 5 maay de gelt pag an de kerke tot suntermerten 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 3-0-0
1798 den 11 jannuary 1797 de gelt paag voldaan
debet van het jaar 1798 f 3-0-0
1799 den 11 mey het jaar 1798 de gelt paag voldaan
debet van jaar 1799 f 3-0-0
1800 den 10 mey het jaar 1799 de gelt paag voldaan
debet van het jaar 1800 f 3-0-0
1801 den 7 jannuary 1800 voldaan
debet van het jaar 1801 f 3-0-0
1802 den 19 mey 1801 voldaan
debet van het jaar 1802 f 3-0-0
1804 den 11 jannuary 1802 voldaan
debet van het jaar 1803 f 3-0-0
1805 den 10 jannuary 1803 voldaan
alles wat nu voortaan betaalt wort is na de afrekening met de heeren collatoren 30 october 1805
debet van jaar 1804 f 3-0-0
debet van het jaar 1805 f 3-0-0
1806 den 18 jannuary 1804 en 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 tot mertiny f 3-0-0
1807 den 6 jannuary 1806 voldaan tot mertiny
volgens de nyie verpagting die geholden is den 16 september 1806 moet T. Leefferink nu betaalen
van jaar tot jaar 4 gulden 5 stu.
debet van het jaar 1807
1808 den 5 april 1807 voldaan tot suntermerte

F 18
Hermen Weerds debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 14-0-0
1795 den 2 jannuary 1794 voldaan
debet van het jaar 1795 f 14-0-0
1796 den 16 maart 1795 voldaan
debet van jaar 1796 f 14-0-0
1797 den 16 feb. 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 14-0-0
1798 den 22 jannuary 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 14-0-0
1799 den 7 mey 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 f 14-0-0
1800 den 8 mey 1799 voldaan
debet van het jaar 1800 f 14-0-0
1801 den 6 mey 1800 voldaan
debet van het jaar 1801 f 14-0-0
1802 den 7 mey 1801 voldaan
debet van jaar 1802 f 14-0-0
1803 den 13 july 1802 voldaan
debet van jaar 1803 f 14-0-0
1804 den 17 mey 1803 voldaan
1804 debet van dat jaar f 14-0-0
1805 den 9 mey 1804 voldaan
alles wat nu voortaan betaalt word is na de afrekening met de heeren collatoren den 30 october 1805
1805 debet van dat jaar f 14-0-0
1806 den 7 mey 1805 voldaan
1806 den 29 desember 1806 voldaan met f 14-0-0
J. Hend. Kloeken debet weegens kerken pagt van het jaar 1807 tot mertiny f 14-0-0
1808 den 22 juny 1807 voldaan door J. Weerds voor J.H. Kloeken
F 19
Hermen Overbeeke debet weegen kerken pag van het jaar 1794 f 2-0-0
alles wat nu voortaan bet. wort is na de kerken rekening die gedaan is op den 30 october 1805
debet als boven van jaar 1794 f 2-0-0
debet van jaar 1795 f 2-0-0
debet van jaar 1796 f 2-0-0
debet van jaar 1797 f 2-0-0
debet van jaar 1798 f 2-0-0
debet van jaar 1799 f 2-0-0
debet van jaar 1800 f 2-0-0
samen f 14-0-0
1806 den 13 mey 1794 en 1795 en 1796 en 1797 en 1798 en 1799 en 18 honder voldaan
debet van het jaar 1801 f 2-0-0
debet van het jaar 1802 f 2-0-0
1806 den 16 september door H. Overbeke weer gepagt en is van die verpagting het eerste jaar pag
verschenen op suntermertiny 1807 f 2-0-0
F 20
Gerryt Effink debet weegens kerken pag van het jaar 1794 tot suntermertiny f 1-10-0
1795 den 5 jannuary 1794 voldaan
debet van het jaar 1795 f 1-10-0
1795 den 20 november dat suntermerten verschenen was vold.
debet van het jaar 1796 f 1-10-0

1797 den 24 jannuary het jaar pag dat suntermerten 1796 verschenen was voldaan
debet van jaar 1797 f 1-10-0
1798 den 10 jannuary 1797 voldaan
debet van jaar 1798 f 1-10-0
1799 den 9 jannuary 1798 voldaan
debet van jaar 1799 f 1-10-0
1800 den 13 jannuary 1799 voldaan
debet van het jaar 1800 f 1-10-0
1801 den 6 jannuary 1800 voldaan
debet van jaar 1801 f 1-10-0
1802 den 8 jannuary 1801 voldaan
debet van jaar 1802 f 1-10-0
1803 den 12 jannuary 1802 voldaan
debet van jaar 1803 f 1-10-0
1804 den 4 jannuary 1803 voldaan
debet van jaar 1804 f 1-10-0
1805 den 17 jannuary 1804 voldaan
alles wat nu voortaan bet. wort is na het overgeeven van de kerken rekening op den 30 october 1805
is die gedaan die rekening
debet van jaar 1805 f 1-10-0
1805 den 28 desember 1805 voldaan
debet van jaar 1806 f 1-10-0
1807 den 3 april 1806 voldaan
Gerryt Effink voolgens de niye verpagting an de kerke debet van suntermertiny 1806 tot suntermertiny
1807 is nu siaars f 2-0-0
1807 den 17 desember 1807 voldaan
F 21
Derk Hanses debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 3-0-0
1801 den 29 jannuary 1794 voldaan
debet van het jaar 1795 f 3-0-0
1801 den 29 jannuary bet. f 1-6-0
res. f 1-14-0
1803 den 31 jannuary het restan van 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 1-6-0
1803 den 31 jannuary betaalt f 1-13-0
res. f 1-7-0
1805 den 30 april met tegen rekening van garste en weeveloon het jaar 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 3-0-0
debet van het jaar 1798 f 3-0-0
samen f 6-0-0
1805 den 30 april met tegen rekening van garste en weeveloon en meel 1797 en 1798 voldaan
alles wat nu voortaan betaalt wort is na de kerken rekening die gedaan is den 30 october 1805
debet van het jaar 1799 f 3-0-0
debet van het jaar 1800 f 3-0-0
debet van het jaar 1801 f 3-0-0
debet van het jaar 1802 f 3-0-0
debet van het jaar 1803 f 3-0-0
debet van het jaar 1804 f 3-0-0
debet van het jaar 1805 f 3-0-0
debet van het jaar 1806 f 3-0-0
samen f 24-0-0
1806 den 24 desember 1799 en 1800 1801 1802 1803 1804 en 1805 en 1806 voldaan

1806 den 16 september door H. Bouman of Hanses weer angepagt het land en is het eerste jaar pagt
verschenen suntermertiny 1807 is f 3-0-0
F 22
Jan Smitman debet weegens kerken pag van het jaar 1791 f 1-0-0
debet van jaar 1792 f 1-0-0
debet van jaar 1793 f 1-0-0
debet van jaar 1794 f 1-0-0
debet van jaar 1795 f 1-0-0
samen f 5-0-0
1795 den 1 desemb. dese 5 jaar voldaan
1796 debet f 1-0-0
1797 den 6 maart 1796 voldaan
1797 debet van dat jaar f 1-0-0
1798 debet f 1-0-0
1804 den 11 mey 1797 en 1798 voldaan
1799 debet van dat jaar f 1-0-0
1805 den 14 jannuary 1799 voldaan
alles wat nu voortaan bet. wort is na de kerken rekening en die is gedaan op den 30 october 1805
debet van jaar 1800 f 1-0-0
debet van jaar 1801 f 1-0-0
debet van jaar 1802 f 1-0-0
debet van jaar 1803 f 1-0-0
debet van jaar 1804 f 1-0-0
debet van jaar 1805 f 1-0-0
saamen f 6-0-0
1806 den 16 september betaalt 1800 en 1801 en 1802 en 1803 en 1804 en 1805 voldaan saam en
dese boven stande 6 jaar
debet van het jaar 1806 f 1-0-0
1806 den 16 september weer an gepagt door J.H. Smitman tot suntermertiny 1807 f 1-0-0 is het eers
jaar verschenen
F 23
Jan Kloppert debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 2-0-0
debet van jaar 1795 f 2-0-0
1799 den 7 september 1794 en 1795 voldaan
debet van het jaar 1796 f 2-0-0
debet van het jaar 1797 f 2-0-0
1800 den 13 desember 1796 en 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 2-0-0
1802 den 19 jannuary 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 f 2-0-0
debet van het jaar 1800 f 2-0-0
1802 den 29 desember 1799 en 1800 voldaan
debet van het jaar 1801 f 2-0-0
1805 den 8 october 1801 voldaan
alles wat nu voortan betaalt wort is na de afrekening met de collatoren geholden op den 30 october
1805
debet van het jaar 1802 f 2-0-0
debet van het jaar 1803 f 2-0-0
debet van het jaar 1804 f 2-0-0
debet van het jaar 1805 f 2-0-0
samen f 8-0-0

1808 den 5 april 1802 en 1803 en 1804 en 1805 voldaan
debet van J. Klopper van het jaar 1806 f 2-0-0
1806 den 16 september op nievs door Jan Kloppers an gepagt en is nu tot suntermertiny 1807
f 2-15-0 en volgende jaren
F 24
Gerryt Kloot debet weegens kerken pag tot suntermertyny van het jaar 1794 f 3-10-0
debet van jaar 1795 f 3-10-0
debet van jaar 1796 f 3-10-0
1801 den 17 juny 1794 en 1795 en 1796 voldaan met tegen rekening van arbeit
debet tot suntertiny van jaar 1797 f 3-10-0
debet van het jaar 1798 f 3-10-0
debet van jaar 1799 f 3-10-0
debet van jaar 1800 f 3-10-0
samen f 14-0-0
1805 den 26 february 1797 en 1798 en 1799 en 1800 voldaan met tegenrekening van arbeit
alles wat nu voortaan betaalt word is na de afrekening met de heeren collatoren de afrekening is op
den 30 october 1805 gedaan
debet van het jaar 1801 f 3-10-0
debet van het jaar 1802 f 3-10-0
1806 den 29 jannuary 1801 en 1802 voldaan met tegen rekening van arbeit
debet van het jaar 1803 f 3-10-0
1807 den 30 september hier op betaalt f 0-15-0
res. van dat jaar f 2-15-0
alles wat nu betaalt word is na de afrekening met de heeren collatoren gedaan is op den 25 october
1808
het restant van 1803 hier geplaas is f 2-15-0
1808 den 2 november het restant van 1803 voldaan met tegenrekening
debet van jaar 1804 f 3-10-0
debet van jaar 1805 f 3-10-0
debet van het jaar 1806 f 3-10-0
samen f 10-10-0
1808 den 2 november 1804 en 1805 en 1806 voldaan met tegenrekening van arbeit
1806 den 16 september door H. Kloot op nievs angepagt en is het eerste jaar pagt verscheenen op
suntermertiny 1807 en soo voort en nu siaars f 4-5-0
1808 den 2 november betaalt met tegen rekening op dit jaar soma f 3-7-0
res. f 0-18-0
F 25
Jan Voordman debet weegens kerken pag van het jaar 1794 f 3-10-0
1795 den 5 jannuary 1794 voldaan
debet van jaar 1795 f 3-10-0
1796 den 5 feb. 1795 voldaan
debet van jaar 1796 f 3-10-0
1797 den 15 february 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 3-10-0
1798 deb 12 jannuary 1797 voldaan
debet van het jaar 1798 f 3-10-0
1799 den 19 jannuary 1798 voldaan
debet van jaar 1799 f 3-10-0
debet van het jaar 1800 f 3-10-0
1801 den 1 september 1799 en 1800 voldaan
debet van jaar 1801

1802 den 22 jannuary 1801 voldaan
debet van het jaar 1802
1803 den 17 jannuary 1802 voldaan
debet van het jaar 1803 f 3-10-0
debet van het jaar 1804 f 3-10-0
1805 den 7 jannuary 1803 en 1804 voldaan
alles wat nu voortaan ontfangen wort is na het overgeven van de kerken rekening, de overgave is
gedaan den 30 october 1805 en op dien datum de afrekening gedaan
Voords debet van het jaar 1805 tot mertiny f 3-10-0
1806 den 3 jannuary 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 tot mertiny f 3-10-0
1807 den 23 april 1806 voldaan
1806 den 16 september door J. Voords op nievs het land weer an gepagt en is het eerste jaar pag
daar van verschenen suntermertiny 1807 gepagt voor f 3-10-0
F 26
Jannes Scholleman in Harkke debet wegens kerken pag van het jaar 1794 f 5-10-0, hier onder an
en een paar hoenders f 0-7-0
alles wat nu voortaan bet. woort is na de afrekening met de collatoren gedaan op den 30 october 1805
Scholleman debet het jaar 1794 f 5-10-0
en een paar hoenders f 0-7-0
1806 den 16 september op nievs door Arent Scholleman het tegen stande land an gepagt en is van
dese verpagting het eerste jaar pagt verschenen suntermertiny 1807 en is gepagt voor f 6-0-0
en een paar hoenders f 0-7-0
F 36 nu F 27
Gerryt Loodeweegens Roelof soon debet an de kerke van was gelt jaarlik 15 stuver
debet van jaar 1791 f 0-15-0
debet van jaar 1792 f 0-15-0
debet van jaar 1793 f 0-15-0
samen f 2-5-0
1794 den 8 maay door Derk Timans 1791 en 1792 en 1793 voldaan
in plas van Butte Baren Baaren Hend. Roerslag siaar 15 st. en nu Hend. Stam debet van het jaarren
was gelt
1791 en 1792 en 1793 dese 3 jaar saamen f 2-5-0
1794 den 10 maay door Hend. Stam voldaan
dese twe posten N 29 en N 36 moeten tans door Hend. Stam betaal woord an de kerke van Markel
jaarlik an was gelt 30 stuver, dese nommers sin saamen gebrag op F 27
Hend. Stam debet van jaar 1794 f 1-10-0
debet van het jaar 1795 f 1-10-0
debet van het jaar 1796 f 1-10-0
debet van het jaar 1797 f 1-10-0
debet van het jaar 1798 f 1-10-0
debet van het jaar 1799 f 1-10-0
debet van het jaar 1800 f 1-10-0
debet van het jaar 1801 f 1-10-0
debet van het jaar 1802 f 1-10-0
debet van het jaar 1803 f 1-10-0
dit op nommer 28 in de rekening gebragt
deze twee posten zijn weder verdeeld op numero 29 en 36

N 27
Gerrit of nu Hermen Vinkert debet aan de kerke van Markelo wegens een uitgang van wasch geld
’s jaarlijks vijftien stuivers
debet het jaar 1791 f 0-15-0
1792 f 0-15-0
samen f 1-10-0
1802 den 22 maart 1791 & 1792 voldaan
alles wat nu voortaan betaal wort is na de afrekenin met de heeren collatoren gedaan op den 30
october 1805
debet van jaar 1793 f 0-15-0
F 35
domine ten Cate debet an de kerke te Markel weegens een uit gank jaarlieks van 2 gulden
debet 1791 en 1792 saamen f 4-0-0
dit is twe blaaden na vooren geplaas
F 28
Wolbers te Dieppenheim debet an de kerke te Markel weegens een uit gank sjaars 3 guld. 12 st.
1791 debet f 3-12-0
1797 den 24 desemb. het jaar 1791 voldaan
debet het jaar 1792 f 3-12-0
1803 den 1 february 1792 voldaan
debet het jaar 1793 f 3-12-0
1804 den 24 jannuary 1793 voldaan
debet van het jaar 1794 f 3-12-0
1805 den 6 february 1794 voldaan
alles wat nu ontfangen word is na het overgeven van de kerken reekening, de kerken rekening is over
gegeven op den 30 october 1805 en is tot den datum geschit
debet van het jaar 1795 f 3-12-0
1805 den 2 desember 1795 voldaan
debet van jaar 1796 f 3-12-0
1808 den 20 mey 1796 voldaan
debet van jaar 1797 f 3-12-0
op een los briefje:

Johanne Anne Mekke Wolbers beken ontfangen tee hebben van G.J. van Heek voor gekofte boeskool
1806 in desember geleevert 25 boskoolen samen f 1-0-0
1808 den 6 desember geleeverde 5 boskoolen gekoft f 0-15-0
samen f 1-15-0
1809 den 25 february voldaan
Ioana Meggeld Wolbers
F 29
desen pors van Butte Baaren is op nomer sevennentwintig gebraag op Hend. Stam en is 15 stuvers
den pos uit het andere boek staat op nommer sevennentwintig, koomt hier op desen nommer F 27
F 29
Gerrit Vinkert uit Harkke debet weegens een uit gank an de kerke van het ider jaar 15 st.
debet het jaar 1791 f 0-15-0
debet van het jaar 1792 f 0-15-0
1802 den 22 maart 1791 en 1792 voldaan
dezen post op nommer 27 gebragt
debet van het jaar 1793 f 0-15-0

N 29 en 36
in plaats van Butte Barent nu Roerslag nu Hendrik Stam debet aan de kerke van Markel wegens een
uitgang van wasch geld ’s jaarlijks vijftien stuivers
debet het jaar 1791 f 0-15-0
1792 f 0-15-0
1793 f 0-15-0
samen f 2-5-0
1794 den 10 may door H. Stam voldaan
debet het jaar 1794 f 0-15-0
1795 f 0-15-0
1796 f 0-15-0
1797 f 0-15-0
1798 f 0-15-0
1799 f 0-15-0
1800 f 0-15-0
1801 f 0-15-0
1802 f 0-15-0
1803 f 0-15-0
samen f 7-10-0
debet 1804 f 0-15-0
1805 f 0-15-0
1806 f 0-15-0
alles wat nu betaalt word is na de afrerekening met de heeren als die is op den 31 october 1805
gedaan
1807 daar betaalt de boven genoende van drie verdel jaar is f 0-11-4
res. f 10-6-4
1807 den 17 october dit boven genomde wort door Hend. Stam of sien schon son Fihof voldaan
als het suntermerten is moet G.H. Kistemaker het een vierdel jaar bet. met f 0-3-12
1808 den 25 jannuary G.H. Kistemaaker een ¼ jaars voldaan
nu G.H. Kistemaaker in plaas van Hend. Stam
F 30
Vrielink in Harke debet an de kerke weegens 2 lb was siaars 28 st.
debet het jaar 1791 f 1-8-0
debet het jaar 1792 f 1-8-0
debet het jaar 1793 f 1-8-0
debet het jaar 1794 f 1-8-0
saamen f 5-12-0
1795 den 14 octob. door de weduwe van Hermen Vrielink het 4 paar van de 4 bovenstaande jaar
betaalt met f 1-8-0
dus res. f 4-4-0
1796 den 29 jannuary door de boor Vrielink die res. van de 4 boovenste jaaren voldaan
debet van het jaar 1795 f 1-8-0
debet van het jaar 1796 f 1-8-0
debet van het jaar 1797 f 1-8-0
debet van het jaar 1798 f 1-8-0
debet van het jaar 1799 f 1-8-0
debet van het jaar 1800 f 1-8-0
debet van het jaar 1801 f 1-8-0
samen f 9-16-0
1802 den 15 maart door de boer Vrielink op dese soeven jaar sien paart betaalt, is 3 paarten met de
somma f 7-7-0
dus res. f 2-9-0

1803 den 25 jannuary door Klein Vrielink van de bovenste 7 jaar het 4 paart betaalt dus het jaar 1801
voldaan
debet het jaar 1802 f 1-8-0
alles wat nu betaalt wort is na de afrekening die met de kollatooren geholden is op den 30 october
1805
debet van het jaar 1802 dat hyer nu geplaas wort f 1-8-0
debet van het jaar 1803 f 1-8-0
debet van het jaar 1804 f 1-8-0
debet van het jaar 1805 f 1-8-0
debet van het jaar 1806 f 1-8-0
debet van het jaar 1807 f 1-8-0
samen f 8-8-0
1808 den 10 april door H. Kleinvrielink het vierde pat van de bovense 6 jaar bet. met f 2-2-0
dus res. f 6-6-0
F 31
Jan Diekink de kuepper van Bertels gaarden debet weegens was gelt an de kerke siaars 15 st.
debet van het jaar 1791 f 0-15-0
en de voorige jaaren
debet van het jaar 1792 f 0-15-0
F 32
Straateman debet weegens was gelt siaars 15 stuver
debet het jaar 1791 f 0-15-0
en alle de voorgaande jaaren
F 33
Heer van den Oldenhof debet weegens was gelt an de kerke schiaars 14 stuver
debet het jaar 1791 f 0-14-0
en in het andere boek die voorige jaaren
F 34
Tones Loonink debet an de kerke van Markel weegens was gelt schiaars 14 st.
1791 en f 0-14-0
1792 debet f 0-14-0
1793 den 21 april 1791 en 1792 voldaan
debet van het jaar 1793 f 0-14-0
debet van jaar 1794 f 0-14-0
1795 den 3 maay 1793 en 1794 voldaan
debet van het jaar 1795 f 0-14-0
debet van het jaar 1796 f 0-14-0
1797 den 18 maart 1795 en 1796 voldaan
debet van het jaar 1797 f 0-14-0
debet van het jaar 1798 f 0-14-0
1799 den 11 jannuary 1797 en 1798 voldaan
debet van het jaar 1799 f 0-14-0
1800 den 28 jannuary 1799 voldaan
debet van het jaar 1800 f 0-14-0
debet van het jaar 1801 f 0-14-0
1801 den 30 desember 1800 en 1801 voldaan
debet van het jaar 1802 f 0-14-0
debet van het jaar 1803 f 0-14-0
1803 den 30 desember 1802 en 1803 voldaan
alles wat nu voortaan betaalt word is na het overgeven van de kerken rekening, de overgave daarvan

is gedaan den 30 october 1805 en is tot den datum geschiet
debet van het jaar 1804 f 0-14-0
debet van het jaar 1805 f 0-14-0
1805 den 16 desember 1804 en 1805 voldaan
debet van het jaar 1806 f 0-14-0
debet van het jaar 1807 f 0-14-0
1807 den 31 desember 1806 en 1807 voldaan
F 35
domine ten Kate debet an de kerke van Markel weegen een jaarliek uit gank 2 gulden
debet het jaar 1791 f 2-0-0
debet tot suntermerten 1792 f 2-0-0
1793 den 8 augustus 1791 en 1792 voldaan
debet van het jaar 1793 f 2-0-0
dit is ten lasten van de weduwe ten Cate
1799 den 23 mey door domine Westenberg dit jaar 1793 voldaan voor de weduwe ten Cate
debet van het jaar 1794 f 2-0-0
dit gaat de gesamelike rink predekanten an
1799 den 23 mey door de heeren rink predikanten het jaar 1794 voldaan
domine Stroink debet an de kerke van Markel weegen een jaarlieks uit gank van 2 gulden
debet van het jaar 1795 f 2-0-0
debet van het jaar 1796 f 2-0-0
debet van het jaar 1797 f 2-0-0
debet van het jaar 1798 f 2-0-0
samen f 8-0-0
1798 den 4 novemb. 1795 en 1796 en 1797 en 1798 voldaan door domine Stroink
debet van jaar 1799 f 2-0-0
debet van jaar 1800 f 2-0-0
1801 den 4 feb. 1799 voldaan en 1800 voldaan
debet van jaar 1801 f 2-0-0
debet van jaar 1802 f 2-0-0
1803 den 21 jannuary 1801 voldaan en 1802 voldaan
debet van jaar 1803 f 2-0-0
debet van jaar 1804 f 2-0-0
1805 den 17 octob. 1803 en 1804 voldaan
alles wat nu voortan betaalt woort is na de afrekening van den 31 october 1805 en is tot den datum
geholden
1805 debet van dat jaar f 2-0-0
debet van het jaar 1806 f 2-0-0
debet van het jaar 1807 f 2-0-0
1808 den 20 july 1805 en 1806 en 1807 voldaan
F 36 en F 29
Gerrit Lodewegens Roelofs zoon debet aan de kerke van Markelo wegens wasch geld ’s jaarlijks
vijftien stuivers
debet het jaar 1791 f 0-15-0
1792 f 0-15-0
1793 f 0-15-0
samen f 2-5-0
1794 den 8 may door Derk Tiemans 1791 & 1792 & 1793 voldaan

Folio 36
nu Barent Roerslag
nu Hendrik Stam ’s jaarlijks vijftien stuiv.
debet het jaar 1791 f 0-15-0
1792 f 0-15-0
1793 f 0-15-0
samen f 2-5-0
1794 den 10 may door H. Stam voldaan
debet het jaar 1794 f 0-15-0
1795 f 0-15-0
1796 f 0-15-0
1797 f 0-15-0
1798 f 0-15-0
1799 f 0-15-0
1800 f 0-15-0
1801 f 0-15-0
1802 f 0-15-0
1803 f 0-15-0
1804 f 0-15-0
debet saamen f 8-5-0
als wat nu voortaan betaalt wort is na de af rekening met de heeren en is tot den 30 october 1805
1805 f 0-15-0
1806 f 0-15-0
1807 daar betaalt de boven genoemde van drie verdel jaars is f 0-11-4
res. f 10-6-4
1807 den 17 october dit bovenstan door Hend. Stam of sin schoonsoon Fihof vooldaan
als het suntermertiny is moet G.H. Kistemaker het en vierdelen jaar bet. is f 0-3-12
1808 den 25 jannuary door G.H. Kistemaaker een vier jaar voldaan dus 1807 voldaan
nu G.H. Kistemaaker in plaas van Hend. Stam siaars 15 st.
de afrekening van de kerken goederen is met de Heeren kollatoren geholden tot den 30 october 1805
en is van de inkomsten verreken tot suntermertiny 1804
1794 den maay van Hend. Stam ontfangen dat sin schoonmoeder in de kerke begraven was f 6-0-0
1808 den 10 february van Gerryt Loohuys ontfangen voor de kerke van het begraven van sien broer
Baaren in de kerke somma f 6-0-0

achterin het boek:

na het opmaaken van de kerken reekening schons de afrekening naderhand geschiet is als de heeren
fysitatoren hier gewees sijn geliek in de afrekening te sien is dit navolgen door mijn betaalt en verteert
hier an huis
1791 den 16 september doe de heren fysitatoren hier gewees sijn den kerkenraat volgens oude
gewoonte verteert f 2-0-0
de voerman met twe paarden in eeten en drink vert. f 2-0-0
1792 den 21 aug. doe de heeren fysitatoren hier gewees sijn den kerkenraat volgens oude gewoonte
verteert f 2-0-0
de voerman met twe paarden in eeten en drinken vert. f 1-16-0
1793 den 19 ap. de heer Oppenoort doe hij de op saage van de kerken goederen geschreven heeft
met het paart verteert f 0-14-0
op dato aan Baaren Hend. Ruerslag die de opsaage laten teken heef betaalt f 0-8-0
den 4 july doe de heeren fysitatoren hier gewees sijn den kerkenraat volgens oude gewoonte verteert
f 2-0-0
de voerman met twe paarden verteert f 1-14-0
1794 den 1 february Jan Hend. Butte rond gesonden om die mensen die landeriyen van de kerke en
perstoriye hebben om hier te koomen dat die landeriyen mosten op geschreven worden om daar van
een liesten an de Rigter over te geeven, daar van betaalt met de vertering daar bij die hij gedaan heeft
somma f 0-15-0
den 1 maay van Deventer wittel, kwasten, een hand stoffer, een spinne jaager, an vrag betaalt daar
van f 0-2-0
1794 den 23 july doe de heeren fysitatoren hier gewees sien den kerkenraat volgens oude gewoonte
verteert f 2-0-0
op dato den voerman met twe paarden in allens vert. f 2-1-0
1795 den 5 ap. van de nagmaals wiens bet. an vragen en die hem gehaalt heef van Jan van Batten
saamen f 0-6-0
den 17 octob. de vrag van ½ anker nagmaal wien van Deventer is f 0-4-0
den 19 desember van vrag van nagmaals wien betaalt f 0-4-0
1796 den 7 jannuary an de torent geleevert een naven met een bos en een band daarop door Barent
Gorkink getakseert op f 0-10-0
op dato an Gerradus ten Daamme an gelt tot het worgel smeeren ged. f 0-5-8
den 20 ap. an Kerkemeiyers geleevert een putten, pos en put schene en een top tot een hekke en an
de schoppe een pos daar van saamen door de .. te maaker getakseer op f 6-0-0
1796 van 4 halve ankers naamals wijn betaalt f 0-8-0
1797 den 18 maart an Jan Trukes een ½ dag kalk lossen bet. f 0-5-0
1798 den 10 ap. de schilden uit de kerke genoomen die mijn geholpen hebben een oort jannever
gegev. f 0-6-0
1798 den 12 ap. an Meenderink van de nagmaals wien bet. an vrag f 0-2-0
1798 den 28 ap. de kerke met de brant spoyte den stof en spinnekop uyt gemaakt en glasen
gewasschen, de brantmeisters en verder hulpe daar van gegeven 3 mengelen jannever is f 1-16-0
1799 den 2 july an sprenkelen an de schoppe bij de weeme geleevert 178 stuk het hondert 8 stuver is
saamen f 0-14-0
den 27 sept. de kerke met de brant spoite den stof en spinnekop uyt gemaakt en de glasen
gewasschen, de brantmeister en verder hulpe daar van an bier en jannever gegeven saamen voor
f 1-16-8
in begin van octob. van het haalen van de nagmaals wien bet. f 0-4-0
an de andere side het vervolgt
als volgt het verschot voor de kerke
1800 den 12 feb voor 4 karre sand in de kerkke stelle ider karre op 2 stuver is f 0-8-0
den 13 aug an de weemen putte geleevert 150 steenen kors met de vrag f 1-4-0
op dato den 13 aug tot de ankers an de putte an loot, geleevert 3 lb loot het lb 2½ stuver is f 0-7-8

den 25 aug Bat Kuiper per expres na Riessen gehaat na Merten Meiyer om te verven an de weeme
daar voor bet. f 0-4-0
den 12 sept van vrag van stoldeorsel an de goote op de kerke en deueddig die daar toe moste gebruik
word bet. f 0-3-0
en Bat Kuiper een dag daar an gearbeit op dato bet. f 0-8-0
op dato an tou er bij gedaan voor f 0-3-0
en an brant er bij gedaan voor op dato f 0-4-0
den 2 octob een ekspresse na Goor gehat om nagels voor de kerke te haalen f 0-3-0
op dato 2 dannen in twe maal van het Niyenhuis gehaalt, stelle voor ider vragt 30 stuvers is saamen
tot gooten an de weeme f 3-0-0
den 10 novemb 5 hondert pannen van Riessen gehaalt in twe keer is de vragt 1 gld samen f 2-0-0
den 10 desemb 4 hondert pannen van Borkel gehaalt, de vrag voor de kerke is f 1-0-0
den 19 desemb an G. Stokkentrief betaalt voor nagels f 0-2-0
den 24 desemb an Jan Hend. Weevers bet. voor een ½ anker wien haalen van Goor f 0-4-0
1801 den 3 jannuary 2 sint kalk an de schoole om te witten is f 0-5-0
den 14 feb van de weduwe Hobberink en brief met de rekenig ontf. f 0-2-0
den 28 april an de brant meisters een kan jannever gegeven dat sij de kerke klaar maakten den stof er
uit, kors f 1-12-0
den 18 mey an smer of tran betaalt an G. Stokkentrief tot de klokken f 0-3-0
den 2 october van een brief die op Holten met de Munster pos gekoomen is met een rekening van
verve, port bet. f 0-3-0
den 13 november een voer sant van den berg na de weeme geb. f 0-4-0
op dato 2 karre sand de karre 2 stuver is f 0-4-0
1802 den 2 jannuary 3 voer sant in de kerke gehaat en selvens gegraaven het voer 6 stuver is
f 0-18-0
den 17 jannuary an Bosman uit Westerflier voor vrag betaalt van 50 klinker en een halve ton siment
f 0-7-0
1803 den 11 july den kerkenraat volgen oude gewoonte verteert doe de heeren fisitatooren hier
gewees hebben f 2-0-0
den voerman op dato verteert met twe paarden f 2-0-0
1804 den 18 july an nagels an de Kerkemyier sin schoppe f 0-5-4
den 26 aug doe de heeren fisitatoren hier gewees hebben den kerrkenraat hier verteert f 2-0-0
op dato den voorman met 2 paarden verteert f 2-0-0
den 28 september an de brandmeister voor het stof uit spoiten uit de kerke en glase wassen dat de
kerke gewit sou worden voor haar moeite 5 oort jannever gegeven, de kan kors 30 stuver is f 1-17-8
in het laaste van october 3½ kan bier an de kerke geleevert doe de kerke gewit is om onder met
swatsel of te setten is f 0-7-0
den 22 desemb an vrag van ½ anker nagmals wien bet. f 0-4-0
nog in septemb en october an de perstory en kerke 8 voer sant gehaal, het voer 4 st is f 1-12-0
1805 den 15 augustus de heeren collatoren en gekwalificeerde dat sij een schoolmeester willen setten
en bij hebben geseltschap met twe meister die eksamineren souden, samen hier verteert an eeten,
wien, koffij en tee en jannever somma f 8-2-0
an de twe meister betaalt saamen f 5-0-0
en van den 2 septemb dat brun an de kerke gewerk heef 4 voor sand gehaal, het voer 4 stuer is
f 0-16-0
en daar bij 34 baksteenen kors met de vrag f 0-6-0
en an banbessen en een kopken kors f 0-1-6
en 8 spint siment, het spint 7 stuvers is f 2-16-0
den 12 septemb doe de heeren kerk fisitatoren hier gewees hebben den kerkenraat hier verteert
f 2-0-0
den voerman met 2 paarden verteert f 2-0-0
1805 den 30 october allens wat nu verteert of verschooten wort op de kerke is naa het overgeeven
van de kerken reekening op dato den 30 octob de heeren collatoren en gekwalificeerden hier verteert

an eeten en drank saamen f 3-0-0
den 9 novemb an J.H. Weevers van 2½ ton kalk gelos dat hij alleene gedaan heef bet. f 0-5-0
den 18 desember de heeren kollatoren en gekwalificeerden en bij hebbent geseltschap hier verteert
doe sij de schuldenaaren van de kerke bij haar gehat hebben somma f 5-11-0
an Bat Kuiper betaalt voor het bestellen van de schuldenaaren op dato als vooren somma f 0-6-0
den 19 desember een kar sant op den kerk kalk gehaalt f 0-2-0
den 26 desember an vragt en bestellen van de nagmaals wien en uit slag sedel saamen f 0-4-0
den 27 dito an de weduwe Wermelink een kuven weer geven, het haare was bij den kerk kalk in
malkander gevallen gerekent op f 0-15-0
in verschiden kier an den leidekker an olij gedaan daar hij de nagels in stipte een oort saamen is
f 0-6-0
1806 den 4 jannuary an Swenne Hendriekes bet. van schoele witten f 0-3-0
den 4 jannuary an Ale ten Damme bet. van de schoele helpen witten f 0-3-0
den 4 jannuary an B.H. Ruerslag an lakmoes tot het witten van de schoele betaalt f 0-6-0
den 6 jannuary an Embert Bosman voor vragt dat hij leyien hadde mede gebragt bet. f 0-4-0
16 feb voor vrag an Ember Bosman bet. voor een anker wien tot an den Roosedom voor Muntink
op dato den 16 feb den wien voor den Rosedom gehaalt en den 17 feb na Goor gebrag an Muntink
f 0-15-0
alles wat bet. of verschooten wort is dit voor de kerke als volgt het verschot op nievs voor de kerke na
de afrekening
1806 den 16 february an Embert Bosman bet. voor vragt van een anker wien die de heer Muntink van
de kerke hebben mos tot an den Roosedom f 0-3-0
op dato den 16 feb den wien van den Roosedom gehaalt en den 17 dito na Goor gebragt, stelle voor
vragt f 0-15-0
den 30 maart van het bestellen van de nagmaal wien bet. f 0-2-0
en an vrag daar van betaal f 0-2-0
den 28 juny an vrag van een half anker nagmaal wien en bestellen bet. f 0-4-0
den 13 aug den kerkenraat verteert doe de heeren fisitatoren hier gewees hebben voor f 2-0-0
den voerman met 2 paarden verteert f 2-0-0
den 16 september doe de kerkenlanden verpagt sien door de heer Muntink an de pagteren 3
mengelen jannever gegeven en sien eigen vertering 1 vlesse wien en an jannever en eeten, koffij en
tee met de jannever so een als ander sa. f 3-8-0
den 10 desember doe de meister verkooren is door de kollaters en gekwalificeerden en bij hebbent
geseltschap verteert an eeten en wien en anderen drank en voer voor twe paarden saamen f 6-18-0
den 20 desember an vrag en bestellen van de nagmaals wien bet. f 0-4-0
1807 den 19 en 22 maart van het bestellen en laaten mede brengen van de nagmaals wien bet.
f 0-5-0
op dato een voor sand in de schoole gehaalt, stelle f 0-4-0
nog in juny een voer sand in de schoele gehaalt is f 0-4-0
den 29 juny en den 1 july voor bestellen en vrag van de nagmaals wien betaalt f 0-4-0
den 28 july den kerkenraat verteert doe de heeren fisitatoren hier gewees hebben somma f 2-0-0
den voerman met 2 paarden verteert f 2-0-0
en een voer sant op den schole gehaalt, stelle f 04-0
in desember van het bestel om de uit slag seedel en vrag van de nagmaal wien bet. f 0-5-0
1808 den 7 en 9 ap. van het bestellen om den uit slag seedel en vragt van de nagmaals wien bet.
f 0-5-0
den 29 juny en 3 july van het bestel om den uit slag seedel en vragt van de nagmaals wien saamen
f 0-5-0
den 19 july den kerkenraat verteert doe de heeren fisitatoren hier gewees hebben verteert somma
f 2-0-0
den voerman met 2 paarden verteert samen f 2-0-0
alles wat nu voortaan betaalt of verschooten of verteert wort is op nievs na de afrekening met de
collatoren, de afrekening is gedaan op den 25 october 1808

den 25 october doe afrekening gedaan is door de heeren en koessier an eeten en wien en jannever
en ander drank en voer voor de paarden saam vert. f 5-3-0

22-09-1865
Benades Scherphof op ’t Zeldam
op de begraffenis
zeven vane bier a 60
twee fl. jenever a 90
zes en veertig personen koffie a 7¼
voldaan den 15 ap. 1866
24-10-1865
J. Holland op ’t Aaltink Deldenerbroek op de begraffenis van de boer
achtien vane bier a 60
twee fl. jenever a 90
7 november een fl. rode wijn en een ½ ton bier aan huis
zamen
nog aan drank

4,20
1,80
3,45
9,45

10,80
1,80
6,00
18,60
2,03
20,63

26-04-1866
J. Holland op Altink zijn begraffenis
verteert aan bier
drie fles genever
bier aan huis
voldaan op den 5 december 1866

15,60
2,70
3,75
22,05

03-09-1866
de wed. A. Elbert voor gelevert bier voldaan met zandvaren

10,00

25-08-1868
Welbergswoner of Tibbe
½ ton bier en boddels
voldaan den 18 october 1868
02-12-1865
op de begrafenis van de vrouw op Tije in Bentelo
vijf vane bier a 60
2 fl. 2½ maatjes jenever a 90
vier kop koffie en een borrel
zamen
voldaan 18 december 1865
Azelo
05-12-1865
de wed. Paskamp in Azelo op de begrafenis van de zoon
zeven vane bier a 60
een en een halve fles jenever a 90
zamen
voldaan den 29 december

5,35

3,90
2,94
0,25
5,39

4,20
1,35
5,55

Bentelo
15-07-1867
op de begraffenis van de vrouw van Bertus Raanhuis Slaghekken wooner
verteert aan bier
4,20
restant uit een oud boek fol 10 boek 3
3,10
voldaan met f 4,20 den 20 sept. 1870

16-03-1868
op de begraffenis van de Zegger uit Azelo
verteert aan bier
genever
voldaan

6,20
2,50
8,70

16-04-1868
op de begraffenis van de zoon van Burink
verteert aan bier
genever
voldaan den 18 mei

7,30
1,80
9,10

28-12-1866
op de begraffenis van Gradus Suthof in Wiene
verteert aan bier 17 vane
aan genever
aan koffij
voldaan den 16 mei

10,20
1,80
1,20
13,20

16-11-1869
een vierdel bier voor de Hoesstee
zijn kind aan huis gehaalt
en vier boddels

Eule
04-01-1866
op de begraffenis van de Busscher op het Zeldam
verteert aan bier 17 vane
aan genever
voldaan den 12 january 1866
07-12-1869
Olhorts uit Eule zijn vrouws begraffenis
verteert aan bier
genever en en boddel
tans aan den Esch op Hobbelt
voldaan den 13 maart 1870

2,50
0,20
2,70

10,20
3,60
13,80

8,40
1,85
10,25

27-03-1870
op de begraffenis van de dogter van de Zeger uit Eule
verteert aan bier
genever en boddels
voldaan den 24 juny 1870

8,40
3,60
12,00

Broek
08-01-1866
op de begraffenis van Jannes Lamtink op Bennink
verteert aan bier 18 vane
en aan huis
twe fles jenever aan huis
drie fles alhier
voldaan den 12 juny 1867

10,80
3,75
1,30
2,70
18,55

Es
09-02-1866
G.H. Trutman zijn vrouws begraffenis
verteert aan bier
aan genever voor de luiders en begraffenis
voldaan den 16 ap. 1866

10,20
2,95
13,15

29-01-1869
op de Haar van dien weesjongen van D. Gerin
verteert aan bier en genever
voldaan den 18 mei 1869

5,10

21-09-1869
op de begraffemis van de Haar Scheper
verteert aan bier
genever
voldaan den 9 january 1870

6,60
1,80
8,40

Es en Brink
28-02-1866
Terlis zijn zoons begraffenis
verteer aan bier
genever voor de luiders en begraffenis
voldaan den 20 january 1867

14,80
3,60
18,40

22-07-1868
bij Diekman aan huis
gehaalt ½ ton bier
glazen en drank
voldaan

5,00
0,38
5,38

24-07-1868
Evert ter Horst zijn begraffenis aan huis
gehaalt bier te samen

7,50

22-09-1868
Jan Hassink zijn zoon begraffenis
bier in huis gehaalt een en een half vane op den Brink
voldaan den 25 augustus

`

3,75

05-11-1868
op de begraffenis van de dogter van Olthuis
verteert aan bier
genever
voldaan

4,20
1,35
5,55

21-04-1869
op de begraffenis van Lammert Krayenveld zijn vrouw begraffenis
gehaalt aan huis 1 en ½ vierendeel bier
twee fles genever
voldaan den 6 mei 1869

3,75
1,35
5,10

01-02-1870
bij Bloemendaal op den Brink
aan huis gehaalt ½ ton bier en boddels
voldaan den 14 maart

5,10

Zeldam
17-03-1866
Huuskes of Tannenberg op ’t Zeldam op de begraffenis van de boer
12 vane bier a 60
2 fl. en 3 maatjes jenever a 90
samen
betaalt

7,20
2,15
9,35
3,60

Broek
28-03-1866
wed. Ottenhof op ’t ABC in Woolde op de begraffenis van de boer
14 vane bier a 60
4 maatjes jenever a 90
voldaan den 10 juny

8,40
0,45
8,85

28-10-1869
op de begraffenis van de vrouw van Averink uit Delden
verteert aan bier
tabak en pijpen
voldaan den 23 november 1869

5,40
0,56
5,96

26-04-1870
bij Naafs op het Broek
aan bier en genever aan huis gehaalt

6,80

Zeldam
05-04-1866
op de begraffenis van G.J. ten Zeldam zijn moeders begraffenis
verteert aan bier
drie fles genever en een halven oort
1½ vane bier aan huis
6 boddels
24 mei voldaan

6,60
2,92
3,75
0,30
13,57

08-06-1867
G.J. ten Zeldam zijn kind begraffenis
verteert aan bier
en aan huis gehaalt
nog genever en bodels
voldaan den 12 september 1867

5,40
2,50
3,00
10,90

op het Zeldam de boer Hagreis op de Hagreis
aan huis gehaalt ¼ bier
voldaan mei 1869
17-12-1868
op de begraffenis van de vrouw van de Meyer
verteert aan bier
aan huis bier

2,50

8,40
3,75

genever
voldaan den 26 december
12-1868
het kind van Meyers hoes
bier aan huis
voldaan 22 january 1870

3,45
15,60

1,25

Zeldam
09-11-1866
op de begraffenis van te Wengelde of Bloemendaal
verteert aan bier
aan genever bij elkanderen
voldaan

7,20
3,07
10,27

21-12-1868
op de begraffenis van de vrouw van Jan Scherphof
verteert aan bier
aan koffij
genever
voldaan den 10 mei 1870 door G.J. Schreibelt

9,00
2,60
1,95
13,55

op de Bramaai Azelo
17-12-1866
op de begraffenis van de oude vrouw van de Bramaai of wed. Wes
verteert aan bier
genever voor luiders en begraffenis
voldaan den 7 april 1867

7,20
3,15
10,35

18-02-1868
op de begraffenis van Dubbelink zijn vrouw
verteert aan bier
genever
voldaan tesamen

16,20
3,60
19,80

30-01-1869
op de begraffenis van de vrouw van Jan Willem Roessin of de Graven
verteert aan bier
7,80
genever
2,70
voldaan den 5 juny 1869
10,50
14-02-1870
op de begraffenis van de jonge boer van Dubbelink
verteert aan bier
en genever

07-04-1870
op de begraffenis van Jan Willem Roessink of Graven
verteert aan bier
genever
voldaan den 20 juny 1870

11,70
2,70
14,40

6,00
2,70
8,70

Esch
25-03-1870
op de begraffenis van de boer van Hellekate aan den Esch
verteert aan bier
genever

27-04-1870
bij Assink aan den Es
aan bier en genever aan huis gehaalt
Esch
22-12-1866
op de begraffenis van F. Hobbelink
verteert aan bier
genever voor luiders en begraffenis

9,00
1,80
10,80

8,60

6,60
4,25
10,85

31-12-1866
op de begraffenis van F. Hobbelink zijn vrouw
verteert aan bier
genever voor luiders en begraffenis
voldaan den 16 january 1867

7,80
4,05
11,85

07-06-1867
Berend Kamp aan de Es zijn zuster begraffenis
verteert aan bier in huis gehaalt
vier fles genever en boddels
voldaan

5,00
2,90
7,90

11-06-1867
de knegt van Overweg
verteert aan bier
nog aan tabak en pijpen

6,20
0,65
6,85

17-12-1867
op de begraffenis van het kind van Berghuis of Prokkerem
verteert aan bier
genever te samen
voldaan

3,00
2,40
5,40

07-01-1868
op de begraffenis van de broer van G.J. ten Voorde op ’t Nijland
verteert aan bier
genever
voldaan

9,00
2,25
11,25

Eule
23-06-1866
op de begraffenis van de wed. Weenk haar zoons begraffenis
verteert aan bier
genever
het andere in het oude boek
den 26 september 1868 hier op betaalt

4,80
1,35
6,15
3,00

uit het oude boek
tesamen

3,15
6,50
9,65

14-10-1868
op de begraffenis van den zoon van de Zegger uit Eule op Nijhof
verteert aan bier
genever
voldaan te zamen

10,20
3,80
14,10

15-11-1869
op de begraffenis van de dogter van Olink Woner
verteert aan bier
twe fles genever en bodels te samen
voldaan 16 january 1870

7,20
2,50
9,70

Wiene
op de begraffenis van Tank in Wiene
verteert aan bier
aan genever
bier aan huis genomen
voldaan den 19 february 1869

9,00
4,50
2,50
16,00

Broek
16-03-1869
J.H. Wes of Demmer op het Broek
een vierdendeel bier debet
voldaan den 12 july 1869
03-1870
op de begraffenis van de wed. Wernik of Kampmeesters vrouw
verteert aan bier
en genever
en een vierdendeel bier aan huis

Broek
06-04-1869
J.H. Wes of Demmer
¾ bier
en twee fles genever
een halve ton bier hier op betaalt
voldaan met misrekening
18-06-1867
op de begraffenis van de broer van Bokdam op het Broek
verteert aan bier
aan genever
koffij
voldaan den 21 juny 1867
15-11-1867
een halve ton bier aan huis gehaalt bij den Breuker
voldaan den 24 feb. 1869

2,50

6,00
2,70
8,70
2,50
11,20

7,50
1,30
8,80

4,20
2,05
1,00
7,25

5,00

25-11-1867
bij Berkedam een halve ton bier en genever tesamen voldaan

5,90

10-01-1868
een vierdel en een half vierdel bier
te samen
hier op betaalt
voldaan den 28 jan. 1870

3,75
9,65
3,75
5,90

01-02-1869
op de begraffenis van de vrouw van Immink
verteert bier
genever
voldaan den 16 sept. 1869

9,60
3,60
13,20

Bentelo
27-06-1867
op de begraffenis van Kamp of Spekreis
verteert aan bier
twee fles genever
het andere in het oude boek

6,00
1,80
7,80

22-12-1868
op de begraffenis van de dogter van de Kremerij
verteert aan bier
koffij
genever
het andere in het oude boek
op dit betaalt
debet

4,20
0,80
0,90
5,90
4,00
1,90

Wiene
20-09-1867
J.H. Roessink zijn begraffenis
verteert aan bier
genever in huis en hier
voldaan

5,40
1,88
7,28

28-09-1869
uit het oude boek
hierop betaald
blijft debet

10,60
4,00
6,60

Bentelo
04-11-1867
Hilderink zijn broers begraffenis
verteert aan bier

4,80

13-02-1869
op de begraffenis van een broer van Hilverink
verteert aan bier
en genever
de genever betaalt

5,40
1,95
12,15
1,95
10,20

hier op betaalt

Delden
30-12-1867
op de begraffenis van G. Schoneveld op den Brink
verteert aan bier
genever

5,40
4,80

9,60
1,80
11,40

