BEGRAAFBOEK WILP 1686 – 1701 en 1750 - 1811
Wilp gem. Voorst
Nederduits gereformeerde gemeente
Overledenen 1686-1701 en 1750-1805 (R.B.S. nr. 1600 en 1601)
Overledenen 1751-1811(R.B.S. 1603)
Toelichting
De begraafboeken van Wilp beslaan de periode 1686 t/m 1701 en 1750 t/m 1811. De boeken over de periode van
1701 tot 1750 zijn verloren gegaan bij een brand in de pastorie van Wilp op 7 september 1781.
Periode 1686-1701
Hiervoor is als uitgangspunt genomen het Begraafboek van Wilp R.B.S. 1600.
Periode 1751-1811
Er zijn twee versies van het Begraafboek van Wilp over deze periode (R.B.S. 1601: 1750 - 1805 en R.B.S. 1603:
1751-1811).
Als uitgangspunt voor de transcriptie van de periode 1751 t/m 1811 is genomen het Begraafboek R.B.S. 1603.
Dit loopt van 13 oktober 1751 t/m 30 juli 1811.
De tekst hiervan is enigszins aangepast zodat duidelijk is welke maand het betreft en is het woord “dito”
vervangen door de naam van de maand.
In de eerste kolom staat vermeld de overlijdensdatum óf de datum van overluiden (luiden van de klokken). In de
tweede kolem staat de begraafdatum of in incidentele gevallen de datum van vervoer naar een andere plaats. Dit
staat echter ook vermeld in de tekst in de derde kolom.
Hoewel de gegevens van Begraafboek R.B.S. 1601 en 1603 sterk overeenkomen zijn er wel verschillen. Soms
wordt bijv. in R.B.S. 1603 gesproken van het overlijden van “het kind” terwijl in R.B.S. 1601 staat “de zoon”.
Dit soort aanvullingen zijn cursief toegevoegd aan de tekst zodat een zo compleet mogelijk beeld wordt
verkregen.
Jan Groenenberg
2010

Begraafregister Wilp 1686-1701 (R.B.S. nr. 1600)
1686
27 mrt.
15 apr.

25 apr.

5 mei

6 mei
6 mei

7 mei

22 mei

16 jun.

17 jun.

3 aug.

12 aug.
7 okt.

16 dec.

26 dec.

Den 27 marti overluijdt Jan Willems op het Sandt is een schepel rogge
Dit den lesten marti betaelt met een schepel rogge
Den 15 april overluijdt den huijsvrouw van Jan Willems op het Stroinkt, is een schepel
rogge.
Dit den 12 junij 1686 voldaen ende betaelt met een schepel rogge
Den 25 april overluijdt Willem Roeloffs Pickard, met beijde klocken is in de kerck
begraven , waervoor mij komt omdat met beijde klocken voer een uijr geluijdt is, 3
schepel rogge ende voor het graf te lijcken, toe te vloeren en voor aerde uijt kruijen, ook
een schepel rogge. Is samen vier schepel rogge
1686 den 20 maij heeft Hendrick Bresser dit met een mudde rogge voldaen en betaelt
Den 5 maij overluijdt de huijsvrouw van Berent Lamberts op Wollebosch, is een schepel
rogge
In junij 1686...... een .... hout, daer zal ick voor geven 3 gulden dat dese begravinge
betaelt en voldaen is
Dese 3 gulden met Jan Berents de zoon verrekent den 26 augustus 1687
Den 6 maij overluijdt Gerrit Lubberts onse pastors meijer is een schepel rogge
Dit den 11 januarij 1687 met een schepel voldaen en betaelt
Den 6 maij overluijdt het kindt van [Jorrien] de schoenlapper in de Sonneberghstraat is
een halff schepel rogge
Den [21] december is dit met 10 stuijvers voldaen
Den 7 maij overluijdt knecht van Lubbert op het Lollebroeck
Is een schepel rogge
Dit door Fenneken voor de Lacmer voldaen
Den 22 maij overluijdt de huijsvrouw van Lucas Heimerigs op de Horst, met beijde
klocken ende in de kerk begraven
Waervoor mij comt 3 schepel rogge ende voor het graf te lijcken en toe te floeren een
schepel te samen vier schepel rogge
Ende de doodkist voor haer gemaeckt is het naeste f 8-0-0
Den 19 julij 1686 is de doodkist door Lucas Heijmerigs voldaen ende betaelt met 8
gulden
Den 16 junij overluijdt het kindt van Zweer Willems de knecht en coutzier op de
Lacmeer. Is een halff schepel rogge
Den 4 julij 1686 dit betaelt met 10 stuijvers
Den 17 junij overluijdt het kindt van Swarten Hendrick op de Schramaat is van 4
gedragen is een schepel
1687 den 28 augustus betaeld met 15 stuijvers
Den 3 augustus met Arent Stevens gerekent, soo hem quam wegens groeve maken als hij
in dit jaer verdient hadd bedroegh f 2-14-0
Ende hij hadd voor mij gebrouwen in meert 1686 us f 1-5-. Bedraagt 3-19-0
Ende dit op dato als boven datelijck betaelt ende voldaen
Den 12 augustus overluijdt het kindt van Jacob Bresser, is een half schepel rogge
Deses voldaen ende betaelt den 13 october 1686
Den 7 october overluijdt het kindt van Jan Berents onsen Brouwer, is in de kerk
begraven, komt mij ½ schepel rogge
Ende de doodkist daervoor gemaeckt is 1-16-0
Dit den 30 october 1689 bij afreeckeninge voldaen
Den 16 december overluijdt de zoon van [Enen] Boinck op de Ceurhorst is een schepel
rogge.
Dit is met rogge voldaen ende betaeld
Den 26 december overluijdt de zoon van Gerrit Cornelis in de Sonnenberghstraet is een
schepel rogge
Den 17 october 1687 deses betaeld met een schepel rogge
Tot hier toe Artent Stevens weder betaelt
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3 jan.

6 jan.

9 jan.

29 jan.

3 jun.

11 jun.

19 jun.

20 jun.

29 jun.

1 aug.
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10 aug.
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Den 3 januarij overluijdt het kindt van Herman Rutghers is in de kerck begraven. Is 1 ½
schepel rogge.
In september 1688 is de 1 ½ schepel rogge voldaen ende betaelt
Ende het doodkisjen daervoor gemaeckt is 1-4-0
1687 den 14 junij Herm. Rutgers het kisje met 24 stuijvers betaeld
Den 6 januarij overluijdt het kindt van Berent Willems op het Tighelwerck is een halff
schepel 0-8-0
En een kisjen plat daervoor gemaeckt 0-2-0
Samen 1-0-0
Den 4 september 1687 is deses betaeld met 14 stuijvers
Den 9 januarij overluijdt de huisvrouw van Teunis Gerrits in de Sonneberghstraat, is een
schepel rogge
Den 17 october 1687 deses met een schepel rogge voldaen en betaeld
Den 29 januarij overluijdt het kindt van Hendrick Bresser op de Horst, is in de kerck
begraven, is 1 ½ schepel rogge.
1687 den 15 augustus met anderhalff schepel rogge voldaen
Den 3 junij de doodkist gemaakt voor de Wael die bij de Smitshuys werd doodgeschoten,
soo onsen smit besteld heeft op last van de Heer van den Leeuwenbergh sette daervoor
6-0-0 ende voor het graf maken een schepel rogge of 1-0-0. Zamen 7-0-0
Kantlijn: ..sal ..armen ..betalen ..bericht
1688 den 8 januarij deses door onsen dominee voldaen
Den 11 junij overluijd het kindt van Frerick in de Bijle, is ½ schepel rogge en het dood
kisjen gemaeckt is 1-4-0
Den 21 junij 1687 dit kisjen met 24 stuijvers betaeld, en het ½ schepel rogge met 9
stuijvers voldaen
Den 19 junij overluijd de zoon van Jan Bongardman op het Tichelovent, is een schepel
rogge, en de doodkist daervoor gemaeckt is 4-0-0
1687 den 26 junij is dit met 4 gulden betaelt te weten met het schepel rogge
Den 20 junij overluijdt het kindt van onsen Pastor H. Ninaber, is in de kerk begraven
Is met het graf toe te vloeren 1 ½ schepel rogge ad 18 stuijvers is 1-10-0
Het doodkisje daervoor 1-16-0. Samen 3-6-0
Den 8 januarij 1688 verrekent met 3-6-0
Den 29 junij overluijdt het kindt van meester Berent Willems op het Tichelovendt, is in
de kerk begraven en van 6 gedragen is 2 schepel rogge en voor het lijcken en toevloeren
van het graf is een schepel rogge. Doodkist daer voor gemaeckt groot omtrent 4 voet is
f 3-0-0 ende 3 schepel rogge ad 16 stuijvers is 2-8-0. Samen 5-8-0
Den 4 september 1687 is deses betaelt met 5 gulden
Den 1 augustus overluijd het kindt van Gerrit Janssen op de Hul is ½ schepel rogge
1688 den 27 januarij dit met ½ schepel rogge voldaen ende betaeldt
Den 1 augustus overluijd het kindt van Derck Kemper in de Sonnenberghstraet is een
half schepel.
1687 den 17 october met een half schepel voldaen ende betaelt
Den 10 augustus overluijdt Jenneken Lucas, soo besteld door onsen almoeseniers is een
schepel rogge 1-0-0 ende de doodkist voor haer gemaeck is 6-0-0. Zamen 7-0-0
Dit sal den armen betalen.
1688 den 8 januarij deses door onse Do. pastor bij liquidatie voldaen.
Den – september overluijdt het kindt van Jan Luennick in den Venis, is van vier
gedragen. comt mij een schepel rogge.
Dit met 16 stuijvers voldaen en betaelt
Den – september overluijdt de huijsvrouw van Gerrit Herms op den Velde alias
Kloostersboers is een schepel rogge
In januarij 1688 voldaen met een schepel rogge
Den 20 september overluijdt de huijsvrouw van Klaes Janssen op Gielencamp is een
schepel rogge
1689 den 7 meert dit met een schepel rogge voldaen
Den 26 september overluijdt Jan Roeloffs op Wilp, onse kerckmeijster, is met beijde
klockken overluijd, is met het lijcken en toevloeren van het graf 4 schepel rogge
Dat mudde rogge is voldaen den 27 februarij 1688

2 okt.

11 okt.

18 okt.

8 nov.

12 nov.

4 dec.

11 dec.

28 dec.

Ende de doodkist voor hem gemaeckt is met het bepicken het 8 gulden 8-0-0
Den 26 februarij 1688 dese door Lucas Heimerichs voldaen te weten de doodkist met 8
gulden
Den 2 october overluijd het kindt van Jan Berents onsen brouwer, is in de kerck
begraven, is 1 ½ schepel rogge
Ende het dood kidjen daer voor gemaeckt is 1-16-0
Den 30 october 1889 deses met afreeckeninge voldaen
Den 11 october overluijd de dochter van Gerrit Hendrix op het Sand, is een schepel
rogge
1687 den 21 december met een schepel rogge betaeld en voldaen
Den 18 october overluijdt het kindt van Jan Bongardman op het Tichelwerck, is van 2
gedragen waer van comt mij ½ schepel rogge is 0-10-0
En het doodkisjen daervoor gemaeckt is 2 gulden 2-0-0. Zamen 2-10-0
In september 1688 doen halen een [mengelen huef] olij voor 0-6-0. Zamen 2-16-0
1688 den 8, 10, 11 en 13 october heeft Jan Bongardman 4 dagen gedorst is 1-4-0
Noch de vrouw gesponnen 7 el vlas ad 5 ½ stuijver 1-18-8
Zamen 3-2-8 – 2-16-0 = 0-6-8
Comt Bongardman noch 6 ½ stuijver ende die aen hem betaeld en de voldaen den 20
januarij 1689
Den 8 november overluijdt de soon van Berent Willems op het Tichelovent, is in de
kerck begraven. waervoor mij comt 3 schepel rogge ad 14 stuijvers 2-2-0
Ende de doodkist daervoor gemaeckt van 5 voet is 4 gulden 4-0-0. Zamen 6-0-0
Den 12 junij 1688 deses voldaen en betaelt met 6 gulden 2 stuijvers
Den 12 november overluijdt het kindt van Wijnold Clomp in de Sonnenberghstraet is ½
schepel rogge
1689 den 17 januarij met een halff schepel rogge betaelt
Den 4 december overluijdt het kindt van Jan Peters de sneijder van jonkheer Wolfss bij
het Voorde, is van vieren gedragen waervoor mij comt een schepel rogge en heeft den 5
januarij 1688 voldaen
Den 11 december overluijdt het kindt van Lucas Heymericks op den Horst, is in de kerck
begraven, komt mij 2 schepel rogge omdat met beijde klocken overluijdt is
Ende het doodkisjen daervoor gemaeckt is 1-10-0
1688 den 19 augustus de doodkist betaelt met een daelder en den 12 october 1688 de
rogge voldaen met 2 schepel
Den 28 december met Arent Stevens alles verrekent wort wegens slachten ende groeven
maken tot dato den 25 december hadde

1688
3 jan.
23 jan.

26 jan.

29 jan.

9 feb.

23 feb.

13 apr.

Den 3 januarij overluijdt de meyt van Jacob Buerboom in de Dood is een schepel rogge
Deses den 5 januarij 1688? (er staat 1687) voldaen met 1-0-0
Den 23 januarij is de dienstmeit op de Poll haer suster die te Devent(er) is gestorven en
na Voorst gebracht, int voorbij vuyren hier overluydt, waervoor mij comt een schepel
rogge
Den 3 februarij 1688 dat met 15 stijvers voldaen en betaeld
Den 26 januarij overluijdt Henrick Beunck van Devent(er) woonende op de Ceurhorst, is
een schepel rogge
Ende is met een schepel rogge betaelt den 30 januarij 1688
Den 29 januarij overluijdt de zoon van scheper Hendrick bij het Slijchuis, is een schepel
rogge
Deses met een schepel rogge voldaen ende betaelt
Den 9 februarij overluijdt het kindt van Roeloffs Palm op de Pannekoeck, is een halff
schepel rogge
Den 23 februarij dit met ½ schepel rogge voldaen
Den 23 februarij overluijdt het kindt van Jan Janssen Koijer op de Huyrnecempe, is een
½ schepel rogge
Den 14 augustus 1688 betaelt met 9 stuijvers
Den 13 april heeft onse domine Henricus Ninaber met de diaconie, als Lucas op de Hoff
ende onse brouwer en mij een accoord met mij en gegeven wegens het maken der armen
doodkisten, dat ick van nu voortaen, voor een kist sal hebben ses gulden segge 6 gulden

29 apr.

14 okt.

16 okt.

1 dec.

22 dec.

6-0-0 ende sullen voor het graff maken betaelen ook 0-8-0
Voor ’t luijden een schepel rogge offe markganck
Den 29 april overluijdt Willemken de huijsvrouw van Sweer Peele in den Zutphen, is in
de kerck begraven
Comt mij zamen 3 schepel rogge ad 15 stuijvers f 2-5-0
Den 12 augustus 1688 is dit door Zweer Peelen bij liquidatie voldaen en betaelt
Den 14 october overluijdt h et kindt van Derck Janssen Krosman op het Honden, is een
halff schepel rogge
Dit den 17 october 1690 met een halff schepel rogge voldaen ende 4 stuijvers voor het
graf maken
Den 16 october overluijd Gerrit op den Kreeftenbergh, is een schepel rogge ende de
doodkist voor hem gemaeckt is f 6-0-0
1688 den 19 november heeft Willemken voor betalinge hierop gebracht 3 schepel
gevierde wintergerst ad 18 stuivers is f 2-14-0
1689 den 9 october dit met Willemken afgedaen
Den eersten december overluijdt het kindt van Derdemankens dochter achter in het
Aerdenbroeck bij het Honden, is ½ schepel rogge f 0-10-0
Voor het graffmaken f 0-4-0. (Samen) 0-14-0
1693 den 27 meert is dit voldaan
Den 22 december overluijdt den Heer van den Kannenbergh soo in Engelant is dood
gebleven, te weten 3 posen overluydt komt voor gerechticheit van ijder poos een schepel
rogge off een gulden is f 3-0-0, als dyckgrave van de Veluwe hiertoe verschoten een
halff vat 6 gulden bijr aen de luijers volgens last is f 3-0-0 Zamen 6-0-0
1689 den 9 junij is dit voldaen ende betaelt met 6 guldens van de Huise Kannenber

1689
2 jan.
15 jan.
16 jan.
18 jan.
31 jan.

21 feb.

4 apr.

25 apr.

29 apr.

Den 2 januarij overluijdt het kindt van Jan Bathols in de Post, is ½ schepel rogge. Betaelt
Den 15 januarij overluijdt het kindt van Gerrit Hermz op den Velder, zoon Berent
Gerrits, is een halff schepel rogge
Den 16 januarij overluijdt het kindt van Wijnoldt Klomp in de Sonnenberghstraet, is een
halff schepel rogge, den 17 januarij 1689 dit met ½ schepel rogge voldaen
Den 18 januarij. Tot hier toe met Arent Stevens afgemaekt wegens hetgeene hij met
groeve maecken hadde verdiend
Den 31 januarij overluijdt de huijsvrouw van Lubbert Janssen op het Lollebroeck, is een
schepel rogge
Den 20 februarij met een schepel rogge dit voldaen ende betaelt
Den 21 februarij overluijdt het kindt van Jan Berents onsen brouwer, is in de kerck
begraven. Comt 1 ½ schepel rogge
Ende de doodkist daervoor gemaeckt is f 1-16-0
1689 den 30 october is deses met afreeckeninge voldaen
Den 4 april overluijdt de huijsvrouw van Steven Arents op het Sandt, is een schepel
rogge.
Den 27 augustus 1689 is het schepel rogge voldaen ende betaelt
Ende de doodkist daervoor gemaeckt, gepickt ende geswart het naeste f 7-0-0
1690 den 23 september ontfangen f 4-0-0
1691 den 19 januarij ontfangen
f 2-5-0
Waermede dan segge voldaen
Den 25 april overluijdt de heer capitain luijtenant Schacht is op den Leeuwenbergh
gestorven, met beijde klocken, 3 posen, ijder poos een schepel rogge off is f 3-0-0
Noch die dagh zijnde den 27 dito als hij ‘s avonds in de kelder van den Leeuwenbergh
geset word oock 3 posen gedaen is f 3-0-0
Noch omdat het lichaam in de kerck gekomen is, comt noch een halff mudde rogge is
f 2-0-0 ende de doodkist voor hem gemaeckt, gepickt ende geswart, is met het inleggen
9 gulden f 9-0-0 ende wegens het openen ende toemaken van de kelder is f 2-10-0
Ende wegens de [keeren] f 0-5-0. Zamen f 19-15-0
Den 3 junij 1689 dit door door wel. Vrouw van Ittersum tot den Leeuwenbergh voldaen
ende betaelt met 19-15-0
Den 29 april is overluijdt mijn moeder Engeltjen Alberts ende is in de kerk begraven in
de groeve van Ruijtenberg naderhand an mij verkoft
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Den 8 maij overluijdt het kindt van Roeloff Derx Palm op de Pannekoeck, is ½ schepel
rogge off f 0-10-0 en voor het graffmaken f 0-4-0. (Zamen) f 0-14-0
Den 17 julij overluijdt de huijsvrouw van Jan Berents op de Heghe, is een schepel rogge
off f 0-16-0, ende de doodkist gemaeckt is f 6-0-0, voor het graff f 0-8-0. Zamen 7-4-0
Dit met Jan Berents den 25 januarij 1691 verrekent
Den 21 julij tot hier toe met Arent Stevens afgedaen wat aen wederzijden te doene stondt
mits dat ick met hem te goede houde twe grote groeven, (getekent) Arent Stevens.
De twe grote groeven blijft Arent Stevens mij schuldich wegens een stoofs voor sijn
vrouw gemaeckt
Den 8 augustus overluijdt het kindt van Geert van Dorth, is ½ schepel rogge ende de
doodkist daervoor gemaeckt, is met het halff schepel rogge f 2-10-0
1690 den 7 maij met Geertjen verreeckent
Den 19 augustus overluijdt den huijsvrouw van Hermen Janssen op den Lochem, is een
schepel rogge is f 1-3-0, voor het graff maken f 0-8-0. Zamen 1-11-0.
Dit door mons. Henricus Elberti voldaen den 6 april 1691 met 31 stuijvers
Den 22 september overluijdt Jan Hendrix in de Weerdt, met beijde klocken, in de kerck
begraven, waervan comt omdat met beijde klocken geluijdt is 4 schepel rogge
Ende deses met Catharine Meuij verrekent den 3 januarij 1690 tegen 4 gulden
Den 1 october overluijd de huijsvrouw van Jacob Buijrboom in den Dood voor Deventer,
met beide klocken waervoor mij comt met het lijcken en toevloeren van het graf alsoo sij
in de kerck is begraven 4 schepel rogge ad 22 stuijvers f 4-8-0
Den 8 meert 1690 is deses voldaen ende betaelt
Den 2 october overluijdt Elsken Werners wonende op de Beld, is een schepel rogge of
f 1-0-0 en voor het graff f 0-8-0 ende de doodkist daervoor gemaeckt is f 6-0-0. Zamen
f 7-[8]-0. Seven gulden [8] stuijvers
Dit met den oom Berent afgedaan tegen de erfhuis cedul
Den 15 october overluijdt het kindt van Jan Janssen Koijer is ½ schepel op de
Huyrnecempe
Den 28 october overluijdt Abraham Degenaer de wever, is een schepel rogge f 1-0-0,
ende de doodkist daervoor gemaeckt is 6-0-0. Zamen 7-0-0.
Dit is voldaen met 6 gulden 8 stuijvers
Den 22 november tot hier toe met Arent Stevens alles vereffent ende afgedaen, alsmede
het slachten in gerekent soo dit jaer verdiend hadde
Den 12 december overluijdt den olden Beldman achter in het Aerderbroeck, is een
schepel rogge is f 1-3-0 ende 8 stuijvers voor het graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-11-0
ende dit voldaen door de dochter den 23 februarij 1690
Mede den 12 december overluijdt het kindt van Jan Lamberts op den Bredeler, is ½
schepel rogge ende 4 stuijvers voor het graff maken f 0-4-0
Den 31 december overluijdt Arent Hendrix de zoon van zaliger Hendric Arents in de
Keuterstraet, is een schepel rogge is f 1-3-0 ende voor het graf 8 stuijvers.
Dit is met spinnen verdiend ende betaelt met f 1-11-0
Tot hier toe Arent Stevens het groeve maken betaelt
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Den 29 januarij 1690 overluijdt Herman Janssen op den Lochum, is een schepel rogge
off f 1-3-0, voor het graff maken f 0-8-0. Zamen 1-11-0
Ditdoor Henricus Elberti voldaen den 6 april 1691 met 31 stuijvers
Den 18 julij overluijdt de oude Jutte Meuij op den Kranencamp, de moeder van Albert op
den Hoeck, is een schepel rogge ende voor het graff maken 8 stuijvers
Den 5 augustus overluijdt het kindt van Herman Albers op Groot Suijdwijck, is van 4
gedragen, comt dan een schepel rogge ende voor het graff f 0-8-0, betaelt den 27 october
1690 met f 0-16-0
Den 15 september overluijdt de huijsvrouw van Jan van Delden op Pastorijengoed, is een
schepel rogge f 1-0-0, ende de doodkist daervoor gemaeckt is f 6-0-0. Zamen 7-0-0
Door onse Diaconie voldaan den 30 maij 1692
Den 26 september overluijdt de oude Armgard weduwe Clomp in de Sonnenberghstraet,
is een schepel rogge f 1-0-0, voor het graf f 0-8-0. Zamen f 1-8-0
Den 17 november 1690 is dit met 28 stuijvers voldaen

6 okt.

16 okt.
22 okt.
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Den 6 october overluijd Jan van Delden, is een schepel rogge f 1-0-0 ende de doodkist
voor hem gemaeckt is f 6-0-0. Zamen 7-0-0
Den 30 maij 1692 dit door onse Diaconie voldaan
Den 16 october overluijd de huijsvrouw van Henricus Gosens op den Kranencamp, is een
schepel rogge en voor het graf f 0-8-0
Den 22 october overluijd de huijsvrouw van Albert Gosens op den Hoeck, is een schepel
rogge en voor het graf f 0-8-0
Den 19 december overluijdt Zimon van Bijsen in de Exter, is een schepel rogge off f 1-20, voor het graf maken f 0-8-0
Den 9 januarij is dit met een schepel rogge voldaen en de 8 stuijvers voor het graf
Den 27 december overluijdt een arm kindt is aen Willem den Lazurushuijs gestorven,
ende voor het selve kisjen gemaeckt, sette voor het kisjen ende overluijden vermits onsen
armen het sal betalen maer f 1-4-0
Is deses den 16 april 1691 door ons diaconen betaelt en voldaen
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Den 16 januarij overluijdt het kindt van Arent Janssen, jonkheer Wolfs meijer, een halff
schepel rogge ende voor het graff maken f 0-4-0
Arent Stevens hiervan betaelt
Den 28 november 1691 is het ½ schepel rogge betaalt ende 4 stuijvers
Den 27 januarij overluijdt het kindt van Jan Arents op de IJperenbergh, is in de kerk
begraven, is 1 ½ schepel rogge en voor het grafmaken in de kerck f 0-8-0 ende het
doodkisje gemaeckt is f 1-10-0
De rogge betaeld in februarij 1692
De doodkist is betaelt den 25 meert 1691 alsmede voor ‘t graffmaken
Den 30 januarij overluijdt met beijde klocken de huijsvrouw van Jan Arents op den
IJperenbergh, is 4 schepel rogge, voor het grafmaken f 0-16-0 ende de doodkist voor haer
gemaeckt is f 6-0-0
2 schepel rogge ........ in februarij 1692 ook voldaan
De doodkist betaelt den 25 meert 1691 alsmede voor ’t graff maken
Den 31 januarij overluijdt het kindt van Jan de schoonzoon van Gerrit Hendrix
Bontebaert, is ½ schepel rogge f 0-10-0, voor het graf maken f 0-4-0 ende de doodkist
gemaeckt voor f 2-10-0
Den 9 october 1691 dit met 42 stuijvers betaelt
Den 2 februarij overluijdt het kindt van Steven Arents op het Sandt, is ½ schepel rogge f
0-10-0, voor het graf maken f 0-4-0 ende het doodkisjen daervoor gemaeckt is f 1-10-0.
Zamen f 2-4-0. 1692 Den 6 september het ½ schepel rogge betaelt. Rest f 1-14-0. Den 18
junij 1694 voldaan
Den 11 meert overluijdt het kindt van Jan Teunis op Groot Noordijck, is van vieren
gedragen, waervoor mij comt een schepel rogge is f 1-0-0 en voor ’t grafmaken f 0-8-0
Den 20 meert overluijdt de vader van Jan Cornelis in de Sonnenberghstraet, is een
schepel rogge en voor het graff make f 0-8-0. Het schepel betaelt den 6 april 1691
Den 2 april overluijdt de dochter van Jan Broeckhoff de wever tegenwoordigh wonende
op Groot Holt, is een schepel rogge off f 1-0-0, voor ’t graffmaken f 0-8-0 ende de
doodkist daervoor gemaeckt is f 6-0-0. Zamen f 7-8-0
Dito heeft Jan Broeckhoff daerop betaelt f 3-0-0. Rest nog f 4-8-0. Nog ontfangen
f 1-18-0. Rest nogh f 2-18-0
Den 2 april overluijdt het kindt van Jan Teunis op Groot Noordijck, is ½ schepel rogge
f 0-10-0 ende voor het grafmaken f 0-4-0. Betaelt den 14 februarij 1692
Den 4 april overluijdt de broer van de huijsvrouw van Derck Janssen op de Keurhorst, is
een schepel rogge, voor ’t graf maken f 0-8-0. Dit is ook de broer van Jacob Bloeminck.
Den 21 junij 1691 deses door Jacob Bloeminck betaelt met 28 stuijvers
Den 5 april overluijdt Gerrit zijnde de zoon van Henric Jorriens uijt de Noordijck, is een
schepel rogge f 1-0-0, voor het graff maken f 0-8-0. ende rest het broot a 8 stuijvers is
f 0-8-0. Zamen f 1-16-0
1692 in september Henr. Jurriens 5 dagen gedorst ad 6 stuijvers is f 1-10-0
Den 15 april overluijdt het kindt van Berent Schol, is een schepel rogge omdat van 4
gedragen, voor het graff maken f 0-4-0 ende de doodkist daervoor gemaeckt is f 2-0-0
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1691 den 10 maij dese 2 gulden betaelt met die 4 stuijvers ende het schepel rogge met
gelden voldaen.
Den 9, 10, 11, 12 ende den 21 april 1691 overluijdt de Hoogwelgeboren Heer Gijsbert
Schimmelpenninck van der Oye, Heer tot Hunderen, met beijde klocken, zijnde 5 dagen,
ijder dag 3 posen, comt voor mijn ordinaris gerechtigheit van ijder poos een schepel
rogge ofte een gulden bedraegd f 15-0-0. De luijers verteerd in 5 dagen f 8-10-0. Zamen f
23-10-0. Hiervan rekeninge overgegeven den 31 maij 1691 ende is betaelt den 6 januarij
1692 met 23 gulden.
Den 1 maij overluijdt het kind van Jan Rijckels in Noordijck, is van 2 gedragen waervoor
comt ½ schepel rogge f 0-10-0, voor het graff maken f 0-4-0
1691 den 10 junij ontfangen het halff schepel rogge
Den 8 maij overluijdt het kindt van Jan Broeckhoff op het Holt, is een schepel rogge
f 1-0-0, voor het graff maken f 0-8-0 ende de doodkist daarvoor gemaeckt is f 2-10-0
Zamen f 3-18-0. an de ander zijd. van 2 april 1691 rest van sijn kindts begravinge nog
f 2-18-0. Is nog 6-16-0. Hierop ontfangen an hooij voor 6 gulden. Rest nog 0-16-0
Den 9 maij overluijdt de dochter van zaliger Henric Arents in de Keuterstraet, is een
schepel rogge f 1-0-0, voor het graff maken f 0-8-0. Zamen f 1-8-0. Dit heeftGieltjen met
spinnen verdiend
Den 25 maij overluijdt Henric Teunis in de Weerd, met beide klocken ende is in de kerck
begraven, is 3 schepel rogge ende voor het graff toe te vloeren een schepel rogge, zamen
4 schepel offte f 4-0-0 ende de doodkist voor hem gemaeckt is f 7-10-0, voor het graff
maken f 0-16-0. Zamen f 12-6-0
Den 4 junij overluijd Berentjen in de Hutte achter in het Aerdenbroeck, is een schepel
rogge off f 1-0-0, voor ’t graff maken f 0-8-0. Zamen f 1-8-0.
Den 7 junij is deses met 28 stuijvers betaelt
Den 24 junij overluijdt het kindt van Jan Gerrits de wever in het dorp, is ½ schepel rogge
off f 0-10-0, voor het graff maken f 0-4-0, en het doodkisjen gemaeckt f 2-0-0 nog
f 1-7-4. Zamen 4-1-4
Den 17 en 18 julij 1691 Jan voor mij 2 dagen rogge gemaeit ad 8 stuijvers is f 0-16-0
1692 in julij 1 ½ dagh gemaait f 0-12-0. 15 delen grof gemaakt ad 1 ½ stuijver is f 1-2-8.
Zamen 2-10-8
f 4-1-4 min f 2-10-8 = f 1-10-8 (nog een post van 0-6-? genoemd)
Mr. Jan soo nu en dan .... gehad 27 ¼ stuijvers blijft noch .... Moeilijk te lezen
Den 25 junij overluijd mijn vrouwen moeder, is in de kerck bergraven
Den 7 julij overluijdt het kindt van Arent Janssen op Sandelstein, is ½ schepel rogge of f
0-10-0, voor het graf maken f 0-4-0. Zamen 0-14-0. Dit met 14 stuijvers voldaen den 19
october [1691]
Den 16 julij overluijdt het kindt van Lubbert Janssen op het Lollebroeck, is ½ schepel
rogge of f 0-10-0, voor het graf maken f 0-4-0. Den 5 november 1691 met de halff
schepel rogge ende4 stuijvers voldaen
Den 20 julij overluijdt het kindt van Lubbert Janssen op het Lollebroeck, van 4 gedragen
waarvoor comt een schepel rogge f 1-0-0, voor graff maken f 0-8-0
Dit den 5 november 1691 met een schepel rogge ende 8 stuijvers voldaen
Den 10 september overluijdt de meit van Jan Arents bij de Post, is een schepel rogge,
voor ’t graff maken f 0-8-0
Den 22 november 1691 heeft Jan Arents het schepel rogge betaelt
Den 10 october overluijd mijn zoon, is in de kerck bergaven
Den 11 october overluijd het kindt van Vastert aen het Veld, is halff schepel rogge off f
0-10-0, voor ’t graff maken f 0-4-0
Den 14 october overluijd het kind van Jacob Buijrboom in den Dood, met beide klocken,
is in de kerck begraven, waervoor comt 3 schepel rogge omdat met 6 gedragen is ende
effenen ende toefloeren van ’t graff een schepel rogge is zamen 4 schepel off f 4-0-0
voor ’t dubbelt graff maken f 0-16-0. Zamen 4-16-0
1692 den 1 september dese 4 gulden 16 stuijvers met Jacob Boerboom verreent tegens
een vaatjen gehaalde wijn ende .... accijs over ao. 1691 soodat hiermede tusschen hem
ende alles is afgedaan ende gemortificeerd op den 1 september 1692
Den 20 november tot hiertoe alles met Arent Stevens geliquideert ende afgemaakt,
waarin mede begrepen het geslacht soo in 1690 door hem verdiend was
Den 5 december overluijdt een vreemde meid soo in den Dood is gestorven met het graff
maken f 1-8-0 en is op dito betaalt. Arent Stevens hier ook van betaalt
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Den 14 januarij overluijdt het kind van Jan Janssen Veneman, is ½ schepel rogge off f 010-0, voor ’t graff maken f 0-4-0 ende het doodkisjen daervoor gemaeckt is f 1-8-0.
Zamen f 2-2-0
1692 den 8 augustus dit met Jan Janssen verrekent tegen het saad in vuijren voor mij
gedaan van ‘t camken
Den 13 februarij overluijdt Jan de Ruijseler in de Sonnenberghstraet, is een schepel
rogge f 1-0-0, voor ’t graf maken f 1-8-0
1692 den 18 augustis is het schepel rogge betaelt door onsen muller ende door Berent de
8 stuijvers bij liquidatie voldaen 12 januarij 1703
Den 16 februarij tot hiertoe met Arent Stevens alles weder verrekent waerin mede
begrepen het geslacht soo hij in ao. 1691 hadde verdiend soodat hem nog quam 2 gulden
welcke 2 gulden Arent Stevens op Egberts schuld heeft laten antekenen te sien school
bedongen is
Den 20 februarij overluijd de weduwe van zaliger Gerrit Lubberts in de Sonnenbergstraet
op Pastorijenland, is een schepel rogge f 1-0-0 en voor ’t graff maken f 0-8-0
Den 12 junij 1692 deses door Henriec Ankersmit voldaan.
Dit groeve maken hadde ick met Arent Stevens te goede
Den 19 april overluijd het kindt van Frerick op Middeldijck, van 6 gedragen is een
schepel rogge f 1-0-0, voor ’t graff maken f 0-8-0 ende de doodkist daarvoor gemaeckt
van ontrent 5 voet lang is f 3-0-0. Zamen f 4-8-0
1692 den 30 augustus met Marrijtjen gerekent en alles geliquideerd, soo dat sij mij
schuldigh blijft effen twee gulden segge f 2-0-0
Dit groeve maken hadde ick ook met Arent Stevens nog te goede
Den 7 maij overluijd het kindt van Steven Arents op het Sand, is een halff schepel rogge
f 0-10-0, voor ’t graff maken 0-4-0, voor ’t doodkisjen f 1-10-0. Zamen f 2-4-0
1692 den 6 september is halff schepel rogge betaelt f 0-10-0. Rest f 1-14-0
Hierbij de rest van ’t kind ao. 1691 2 februarij f 1-14-0. Zamen f 3-8-0. Dit met mest
vuijren en 25 stuijvers voldaan den 18 junij 1694
Den 10 junij overluijdt Teunis Rutgers op Sluijne, is een schepel rogge f 1-0-0, voor ’t
graff maken f 0-8-0
Den 15 dito ontfangen een schepel rogge ende 8 stuijvers waarmede voldaan
Den 11 junij overluijdt de moeder van Jan Rijckx op den Kleijnen Kranencamp, is een
schepel rogge f 1-0-0, voor ’t graff maken f 0-8-0. Is zamen f 1-8-0
Den 12 jinij 1692 is dit m,et 28 stuijvers voldaan en betaalt
Den 13 junij overluijd Teunis Peters op de Pannekoeck, is een schepel rogge f 1-0-0,
voor ’t graff maken f 0-8-0. Den 16 dito ontfangen een schepel rogge ende Gerrit Dercks
Krijt is borge voor de 8 stuijvers
Den 13 junij overluijd de huijsvrouw van den overledenen Teunis Rutgers op het Sluijne,
is een schepel rogge f 1-0-0, voor ’t graff maken f 0-8-0.
Den 15 dito, dit voldaan met een schepel rogge ende 8 stuijvers
Den 21 junij overluijd het kindt van Jan Berents op de Heghe, is ½ schepel rogge
f 0-10-0, voor ’t graff maken f 0-4-0 ende de doodkist voor het selve gemaack is f 1-100. Zamen f 2-4-0
Het graf maken hiervan van Willem betaalt
Den 18 julij overluijdt Rijkelt Gerrits in den Noordijck, is een schepel rogge of f 1-0-0,
voor ’t graff maken f 0-8-0. 1692 den 24 julij heeft Wessel Janssen dit met een schepel
rogge en 8 stuijvers an geldt voldaan
Den 25 augustus overluijd Henric Greve bij de Byle, is een schepel rogge f 1-6-0, voor ’t
graff maken f 0-8-0.
Dese 8 stuijvers hebben de luijers an de brouwers huijs verteert. Betaalt
Den 25 september overluijdt Cornelis Gerrits op Gerrit Nilands goed, , is een schepel
rogge f 1-10-0, voor ’t graff maken f 0-8-0.
Dese 8 stuijvers hebben de luijers an de brouwers huijs verteert
Ende den 3 november 1692 het schepel rogge voldaan ende betaalt
Den 2 october overluijd de huijsvrouw van Jan Janssen Blancken, is een schepel rogge
f 1-10-0, voor ’t graff maken f 0-8-0.
1692 den 2 november het schepel rogge betaalt, rest nog die 8 stuijvers
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Den 17 october overluijdt Jan Janssen den Blancken, is een schepel rogge f 1-16-0, voor
’t graff maken f 0-8-0. Zamen f 2-4-0
Dit door Jacob Bresser den 1 februarij [1693] voldaan en betaalt
Den 13 december overluijd Jan [Egb..] Paalman, is een schepel rogge off f 1-16-0, voor
’t graff maken f 0-8-0. Zamen f 2-4-0
Dit den 14 november 1693 bij rekeninge voldaan
Den 24 december overluijd Dries in den Venis, is een schepel rogge f 1-14-0, voor ’t
graff maken f 0-8-0.
1693 den 6 januarij deses voldaan
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Den 24 februarij overluijdt Jan Heimerigs op Mesgoed bij de Posterenck, is een schepel
rogge f 1-10-0, voor ’t graff maken f 0-8-0. Zamen f 1-18-0
Op dito ontfangen 8 stuijvers voor het graf maken f 0-8-0 en den 26 dito ontfangen
f 1-5-0 ende den 27 dito ontfangen f 0-5-0. Waarmede voldaan f 1-18-0
Den 2 meert overluijd de 2 kinderen van meester Willem onsen mulder, is een schepel
rogge, voor ’t graff maken f 0-4-0, voor die 2 een kisjen gemaakt daarvoor f 2-0-0
Het schepel rogge den 5 april 1693 betaalt, het graf maken is door de luijers an de
brouwers huijs verteert ende is zamen voldaan ende betaalt.
Den 6 meert overluijd de weduwe van wijlen Cornelis Gerrits op Gerrit Nijlands goed, is
een schepel rogge off f 1-15-0, voor ’t graff maken f 0-8-0
Het schepel rogge en 8 stuijvers betaalt.
Willem het graf maken betaalt
Den 7 meert overluijd het kindt van Gerhardus Kock gardenier op den Leeuwenbergh, is
een halff schepel rogge f 0-17-0, voor ’t graf maken f 0-4-0 ende het kisjen daarvoor
gemaack is f 1-6-0
Den 17 meert overluijd het kindt van Arent Janssen jonkheer Wolffs meijer, is een halff
schepel rogge kost f 0-18-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Dit voldaan
Willem het graf maken betaalt
Den 26 meert overluijd het kindt van den wever bij Vennemanneken, bij het Honden, is
een halff schepel rogge f 0-18-0, voor ’t graff maken f 0-4-0. Zamen f 1-2-0
Dit den 27 meert met rogge voldaan
Willem het graf maken betaalt
Den 29 meert overluijdt Willem Teunis op Bruggenbosch, is een schepel rogge, voor ’t
graf maken f 0-8-0.
Dat schepel rogge is den 22 april 1693 gebracht, rest die 8 stuijvers
Den 5 april overluijd Berent Lamberts op Wolfsbosch, , is een schepel rogge, voor ’t graf
maken f 0-8-0. 1693 den 28 augustus het schepel rogge door Jan Berents betaalt. De 8
stuijvers zijn door de luijers an den brouwershuijs verteerd
Den 10 april overluijdt Gerrit op de Holthoeve, is een schepel rogge, voor ’t graf maken
f 0-8-0.
1693 den 20 april het schepel rogge betaalt ende die 8 stuijvers zijn door de luijers an
den brouwershuijs verteerd
Den 12 april overluijdt de dochter van den overledenen Jan Heimerigs op Mesgoedt, is
een schepel rogge of f 1-15-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 2-3-0
1693 den 14 april deses voldaen ende betaalt met 2 gulden 3 stuijvers
Den 16 april overluijd Veneman in het Aerderbroeck, is een schepel rogge, voor ’t graf
maken f 0-8-0.
1693 den 20 april het schepel rogge voldaan ende belooft die 8 stuijvers met den eersten
te betalen en die 8 stuijvers den 10 meert 1696 met 4 stuijvers voldaan
Hiervan het graf maken an Jan de Wever gegeven
Den 9 maij overluijd de huijsvrouw van Jan Egberts op het Boltjen, is schepel rogge
f 1-14-0, voor graf maken f 0-8-0. Den 16 augusti 1693 het schepel rogge gesonden. Het
graf maken an Jan de Wever betaalt
Den 30 maij overluijdt het kindt van Jan Gerrits op Heimansgoed in de
Sonnenberghstraet, is van 4 gedragen, een half schepel rogge f 0-15-0 ende voor ’t graf
maken f 0-4-0. Zamen f 0-19-0
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Den 28 julij overluijd het kindt van Albert Berents op de Oye, is in de kerk begraven,
waarvoor mij comt twe schepel rogge ende voor het graff toe te lijcken ende vloeren ook
een schepel rogge, het is met 6 gedragen, ende voor ’t graf maken f 0-16-0, de doodkist
gemaakt en bepickt f 3-10-0. Zamen f 4-6-0
Den 6 october 1693 dit alles voldaan met 4 gulden ende de drie schepel rogge met 2
schepel witte weite voldaan
Den 28 julij overluijdt de huijsvrouw van den ouden Dries in den Venis, is een schepel
rogge, voor ’t graf maken f 0-8-0
Het schepel rogge met de 8 stuijvers voldaan ende betaalt
Den 2 augusti overluijd het kindt van Jan Gerrits van Welbergh, is f 0-15-0, voor ’t graf
maken f 0-4-0. Zamen f 0-19-0 en betaalt 0-9-0. Rest nogh 0-14-0
Dese 14 stuijvers den 28 januarij 1694 voldaan ende betaalt
Den 11 augusti overluijd het kindt van Roeloff Janssen op de Loine, is ½ schepel rogge f
0-18-0 en voor ’t graf maken f 0-4-0, het doodkisjen daarvoor gemaakt is f 1-4-0. Zamen
f 2—6-0
1693 den 13 december met nabuijr Roeloff tegen bouwen verrekent
Den 12 augusti overluijd de dochter van Gijsbert Lamberts kleermaker, is een schepel
rogge kost nu f 1-13-0, voor ’t graff maken f 0-8-0. Zamen f 2-1-0
Den 14 dito heeft Gijsbert Lamberts betaalt f 1-19-0. Rest noch 0-2-0 ende ook betaalt
Den 27 september overluijdt de moeder van meester Hendrick onsen smit, is een schepel
rogge f 1-18-0, voor ’t graff maken f 0-8-0, de doodkist gemaackt, bepickt en ingelegt is
7 ½ gulden f 7-10-0
Den 2 october heeft de smitse gehaald op het sterffhuijs te hebben 10 ¼ lb. stockvis ad 3
stuijvers f 1-10-12. Zamen f 11-16-12
1702 den 29 november dit met meester Peter op verrekent
Den 15 october overluijd Arent Janssen op Sandestijn, is een schepel rogge off f 1-18-0,
voor ’t graff maken f 0-8-0
Den 8 stuijvers heeft de brouwer getrocken, maar met gedr.... de rogge is den 11
december betaalt met 36 stuijvers
Den 20 october overluijd het kindt van de wever op den Kleinen Kelder, is van vier
gedragen waarvan comt een schepel rogge off f 1-16-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
1694 den 19 januarij dit met een ............ [voldaan ende] betaalt half schepel rogge en 4
stuijvers
Den 9 november overluijd de huijsvrouw van Roeloff Janssen op de Loine, is een
schepel rogge off f 1-18-0, voor ’t graff maken f 0-8-0 ende de doodkist gemaakt is f 710-0. Zamen 9-16-0. 1693 den 13 december met nabuijr Roeloff tegen bouwen verrekent
Den 29 november overluijdt de oude Aaltjen in het dorp, is een schepel rogge f 1-18-0,
voor ’t graff maken f 0-8-0, de doodkist gemaakt is f 6-10-0. Zamen 8-16-0
Het schepel rogge van Aaltje bij haer leven geliend gaad dan hier af 1-18-0. Rest 6-18-0.
Den 1 december 1693 van Willem ontfangen 4-13-8. Rest noch 2-4-8. ende dese 2
gulden 4 ½ stuijvers zijn voldaan met ½ schepel witte weite soo Willem mij gebracht
heeft en nog ½ schepel rogge soo ick van Aaltjen ook bij haar leven geliend hadde. Dus
alles voldaan
Den 19 december overluijdt kind van Jan Alberts op de Schramate, is ½ schepel rogge
f 0-18-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
Den 23 december overluijdt het kindt van Reiner Besselinck in den Exter, is ½ schepel
rogge f 0-18-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen f 1-2-0
Den 20 september 1694 met 22 stuijvers voldaan
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Den 10 januarij overluijd Henr. op de Hombrake, is een schepel rogge off f 1-18-0, voor
’t graff maken f 0-8-0, voor ’t groevelaken 0-6-0. Zamen f 2-12-0
Den 25 februarij 1694 ontfangen het schepel rogge. Den 11 meert ontfangen de 8
stuijvers en de 6 stuijvers waar mede voldaan ende 6 stuijvers van ’t dodelaken an Arent
Stevens gegeven
Den 2 januarij [overluijd ...... Frerick] is bij avond begraven ... van Jan Ankersmit zijnde
... maals met sijn vrouw bij sijn moeder op de Horst, is mijn gerechtigheit 1 ½ schepel
rogge ad 36 stuijvers het schepel is 2-14-0, voor het graff maken 0-4-0. Zamen 2-18-0
Met de kerckmr. vereffen verrekent
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Den 30 januarij met Arent Stevens tot hier toe alles vereffent, alsmede sijn slachten in
ao. 1692 en 1693 voor mij gedaan (getekent door) Arent Stevens
Den 14 meert overluijdt het kindt van Jan Gerrits van Welbergh in de Sonneberghstraat,
is van vier gedragen waarvoor comt een schepel rogge stte om rijden maar een gulden f
1-0-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen 1-8-0
1694 den 19, 20 en 21 april Jan Gerrits met Berent drie dagen gesaagt ad 15 stuijvers
daaghs is 45 stuijvers voor Jan Gerrits f 2-5-0 (minus) 1-8-0 = 0-17-0 ende Berent sijn 45
stuijvers betaalt.
Dese 17 stuijvers an de vrouw gegeven den 1 [april]
Den 18 april overluijd het kindt van Jan Arents Vlijck op den IJperenbergh, is in de kerk
begraven waarvoor 1 ½ schepel roggee, voor ’t graff maken 0-8-0 ende het doodkisjen
gemaakt 1-10-0. Zamen 1-18-0
Den 26 december 1694 dese 38 stuijvers bij liquidatie voldaan ende den 1 ½ schepel
rogge gesonden
Den 20 april overluijd het kindt van Gerrit Berents op de Inde, is van twe gedragen
waarvan comt ½ schepel rogge, vor ’t graff maken 0-4-0
1694 den 4 december het halff schepel rogge betaalt en 4 stuijvers
Den 10 maij overluijd de pleegjongen van Henr. Bresser onsen kerckmeester, is een
schepel rogge omdat het een arme jon is 0-18-0, voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 1-6-0,
voor ’t dode laken 0-6-0. Zamen 1-12-0
Door Albert Arents voldaan den 26 maij 1694 met 32 stuijvers
Den 27 maij overluijd Steven Arents op het Sand, is een schepel rogge, voor ’t graf
maken 0-8-0
De 8 stuijvers zijn door de luijers verteerd an de brouwershuijs ende het schepel rogge
gesonden den 18 junij 1694
Den 29 maij overluijd het kind van Gerrit Janssen Eilards op het Slijckhuis, is een
schepel rogge, voor ’t graf maken 0-8-0, de doodkist voor het selve gemaakt 4 ¼ voet
groot is 3-0-0, voor ’t laken 6 stuijvers
Voldaan den 1 october op dito de 4 stuijvers van ’t dode laken an ons Do. gegeven. De 8
stuijvers door de luijers verteerd
Den 18 junij overluijd de suster van Jan Peters jonkheer Wolfs meijer, is een schepel
rogge 1-12-0, voor ’t graff maken 0-8-0, voor ’t laken 6 stuijvers. Zamen 2-6-0
Zamen voldaan. De 4 stuijvers van ’t dode laken an onsen Do. gegeven
Den 20 junij overluijd de knecht op Bruggenbosch, is een schepel rogge off 1-12-0, voor
’t graff maken 0-8-0. Zamen 2-0-0 voor ’t laken 6 stuijvers.
Dit moet Berent de Ruyselaar betaalen ende den 12 januarij 1703 verrekent
Den 9 julij overluijdt de vrouw van Jan Derx die gewoond heeft op Kleine Kranencamp,
is een schepel rogge 1-10-0, voor ’t graff maken 0-8-0
Dit voldaan den 2 october 1694 met 35 stuijvers
Den 18 julij overluijdt het kindt van Gerrit Janssen Eilards op Slijckhuijs, is ½ schepel
rogge ende het doodkisjen gemaackt f 1-10-0, voor ’t graff maken f 0-4-0.
De 4 stuijvers door de luijers an brouwershuijs verteert
Den 2 augusti overluijdt Gerrit Janssen Eilards op het Slijckhuijs, is met beide klocken
overluijdt waarvoor comt 2 schepel rogge ende de doodkist daarvoor gemaakt is met het
inleggen 8 gulden, voor ’t graff maken 0-8-0, voor ’t dode laken 6 stuijvers.
Voldaan den 1 october. Op dito 4 stuijvers van ’t dodelaken an onsen Do. gegeven
Den 16 september overluijd het kint van Herman Rutgers, is in de kerck begraven,
waarvoor 1 ½ schepel, voor ’t graff maken 0-8-0 ende de doodkist gemaakt 1-10-0
Den 17 october 1694 het kisjen met een goudgulden betaalt. Den 16 januarij 1695 de 1 ½
schepel rogge
Den 28 september ovrluijd de huijsvrouw van Fredrick in de Bijle, is een schepel rogge f
1-6-0, de doodkist daarvoor gemaakt f 6-0-0, voor ’t graff maken 0-8-0 (8 doorgehaald).
Zamen f 7-6-0
Den 5 februarij 1695 ontfangen 5 gulden. Rest 2-6-0. Den 7 april nog ontfangen die 46
stuijvers
Den 28 september ovrluijd de huijsvrouw van Teunis op Stouwgraven, is een schepel
rogge, voor ’t graff maken f 0-8-0, voor ’t dode laken 6 syuijvers.
Den 3 october het schepel rogge betaalt en de 6 stuijvers en 4 stuijvers voor ’t graff. Rest
nog 4 stuijvers. Op dito an onse Do. de 4 stuijvers gegeven van ’t laken
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Den 29 september ovrluijd Elsken toegenaamt Speck dese bij de Kleine Kranenkamp, is
een schepel rogge 1-8-0, voor ’t graff maken 0-8-0. Zamen f 1-16-0.
1696 den 8 meert door Jan Derk Pronk betaalt eenen gulden. Rest noch 0-16-0
Den 9 october overluijd de dochter van Gerrit Henrix Bontebaard, is een schepel rogge,
vor ’t graff maken f 0-8-0
Den 26 november het schepel rogge betaalt. De 8 stuijvers door de luijers bij den
brouwer verteerd
Den 24 october overluijd het kindt van Willem Henrix onsen molenaar, is ½ schepel
rogge, voor ’t graff maken 0-4-0 ende het doodkisjen daarvoor gemaakt is f 1-10-0.
1695 den 9 januarij een daalder betaalt. De 4 stuijvers door de luijers bij den brouwer
verteerd
Den 10 december overluijdt het kindt van Lucas Heimerigs op den Hoff is in de kerk
begraven, is 1 ½ schepel rogge f 1-16-0, voor ’t graff maken 0-8-0 (8 is doorgehaald),
voor ’t doodkisjen voor 3 ½ voet f 2-20-0. Zamen 4-6-0
De 8 stuijvers door de luijers bij de brouwer verteerd.
Den 17 december overluijdt den ouden Gerrit Janssen Boltert ende de doodkist voor hem
gemaakt, is zamen volgens accoord, den 13 april 1688 met de diaconie gemaakt f 6-0-0,
doch het maken van ’t graff anpart.
Dit den 8 meij 1696 met onsen Do. verrekent
Den 28 december overluijd den ouden Post Griete op rentmeester Aarsengoed, voor de
Lacmeer, is een schepel rogge, voor ’t graff maken f 0-8-0
Den 8 september 1695 door Jan voldaan met 22 stuijvers
De 8 stuijvers de luijers bij den brouwer verteert
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Den 5 januarij overluijd de oude Aaltje Meuij, schoonmoeder van Jan Jacobs bij den
Post, is een schepel rogge f 1-2-0, voor ’t graff maken f 0-8-0 (8 doorgehaald), de
doodkist gemaakt 6-0-0, voor ’t dode laken 0-6-0. Voor de kerckespraak 0-2-0. Zamen
f 7-10-0
1695 den 29 januarij dese 7 ½ gulden door Jan Jacobs betaalt. Dese 8 stuijvers door de
luijers bij de brouwer verteerd.
Den 10 januarij overluijd het kindt van Lucas Heimerigs op den Hoff, is in de kerk
begraven, waarvan comt 3 schepel rogge omdat het van 6 gedragen is ad 24 stuijvers
f 3-12-0, voor ’t graff maken f 0-6-0 (6 doorgehaald), voor de doodkist van 4 voet
f 3-0-0. Zamen f 6-12-0, het ........ 4-6-0. Zamen 10-18-0
De luijers hebben 8 stuijvers bij den brouwer verteerd
Den 13, 14 en 15 januarij overluijd de Hoogwelgeboren Heer Derck Frederick van
Renesse van Wilp, capitain .. zijnde 3 dagen ijder dag 3 posen comt voor ijder pose een
schepel rogge. Sette ijder schepel op een gulden is f 9-0-0. Nog 2 schepel rogge voor dat
het lijk in de kerk geleid i, is ook een gulden het schepel f 2-0-0. Nog voor ’t openen en
toemaken van de kelder en weder vloeren in de kerk, een Rijnd. f 2-10-0. ’s Avonds als
het lijk in de kelder gebracht wierd 2 lb keersen angestoken ad 7 stuijvers f 0-14-0.
Zamen f 14-4-0. Nog daags een daalder voor de luijers, dat is van ijder poos 10 stuijvers,
is dan 4 gulden 10 stuijvers en zijn an de brouwershuijs verteerd. Dit moet de brouwer
eijschen van de Heer van Wilp, en is an hem betaalt
Nog comt mij wegens gemaakte 85 rouwbrieven, alsnog een na dato am de Praast van
Maastricht en nog tevoren 26 brieven gemaakt die sijn Welgeboren de Heer van Wulp
(bij veranderinge) verworpen heeft zijn dan zamen 112 brieven ad 2 stuijvers het stuck
met de opschriften is f 5-12-0 ende 5 boek papijr afgesneden en [geswert] ad 6 stuijvers
f 1-0-0. Zamen f 21-6-0
1695 den 6 februarij hierop ontfangen van sijn Welgeboren Heer van het Holthuis f 1819-0. Rest nog f 2-7-0. Doch om enige dienst gequiteert, is dan voldaan. Ook het
dodewapen gemaakt f 24-0-0
Den 16 april 1695 heeft de Heer van het Holthuis voor de Heer van Wilp, hierop betaalt
f 20-17-0. Rest nog f 3-3-0
Den 18 januarij overluijd Evert Arents de knecht van Lucas op den Hoff, is een schepel
rogge f 1-2-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, de doodkist gemaakt f 6-0-0. Zamen f 7-10-0
De 8 stuijvers zijn door de luijers bij den brouwer verteerd. Comt nog 7-2-0
1695 24 februarij betaald met 7 gulden en ook 6 stuijvers voor ’t groeve laken

15 t/m 28
jan.

13 feb.

19 feb.

21 feb.

27 feb.

13 mrt.

23 mrt.

24 mrt.

14 apr.

7 mei

31 mei

24 jun.

8 jul.

Overluijd Maria Coninginne van Groot Brittanien zijnde 14 dagen uijt last van onsen
oudsten amptsjonker de Heer Renesse van het Holthuijs en onse schout Daandels, ijder
dag 3 posen, comt voor ordi. gerechtigheit van ijder poos een schepel rogge ad een
gulden is f 42,-.
Nog komt van ijder poos voor de luijers 10 stuyvers is daags een daalder bedraagd in die
14 dagen f 21,- Dit comt mij f 53,-. Soo ik de luijers gedesrojeerd hebbe en niets
gedronken
Nog hare majesteit twe dagen overluijd namentlyck den 3 en den 5 mrt. is f 6,- verteringe
f 3,- comt mij f 62,Dit den 18 feb. 1696 hebben onse heeren jonkeren hierop goed gedaan en uijtgeset 34
gulden. Ende den 8 meij 1696 door Elberti betaalt
Den 13 februarij overluijd het kindt van Berent Gerrits op Honnepergoed den Velde, is
van 4 gedragen waarvoor comt een schepel rogge, voor ’t graf maken 0-8-0 (8
doorgehaald)
Het graf maken is mij betaalt en het schepel rogge ook
Den 19 februarij overluijd het kindt van Egbert Janssen tegenwoordig woond bij Jan
Willem op Roeberscamp, is een half schepel rogge f 0-10-0, voor ’t graff maken f 0-4-0.
Zamen f 0-14-0
1695 den 21 april dit met 14 stuijvers voldaan.
Den 21 februarij is in de kerk begraven Arent Derx de swager van Herman Rutgers,
waarvan comt 2 schepel rogge ende nog een schepel voor ’t toevloeren van ’t graf is
zamen 3 schepel, voor ’t graf maken f 0-16-0
1695 den 16 augustus heeft Jan Derx dit met 3 gulden voldaan
Den 27 februarij overluijd de oudste zoon van wijlen Claas Gerrits is bij Jan Teunis in de
Noordijck gestorven, is een schepel rogge, voor ’t graf maken 0-8-0, het laken 6 stuijvers
De 8 stuijvers heeft Jan Teunis mij betaalt en ook de 6 stuijvers van ‘t laken
De 8 augustuus 1695 het schepel rogge betaalt
Den 13 meert overluijdt Jan Gerrits voor de Lacmer, is een schepel rogge f 1-4-0, voor ’t
graf maken f 0-8-0, voor ’t laken 6 stuijvers, die 6 stuijvers zijn betaalt. De 8 stuijvers
door de luijers bij de brouwer verteerd
Dit heeft Fenneken met een voer hooijs te vuijren in ao. 1695 van Gosens huijs ......
verdiendt
Den 23 meert overluijdt de vrouw van Derck Janssen op de Keurhorst, is een schepel
rogge, voor ’t graf maken 0-8-0
Den 9 meert ontfangen het schepel rogge
Den 24 meert overluijdt het maagjen op het Slijckhuis, is een schepel rogge f 1-0-0, voor
’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-8-0
Door vrouw Slijckhujs voldaan desen 28 stuijvers
Den 14 april overluijdt de dochter van Henr. op de Kleine Hombrake, is een schepel
rogge f 1-4-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, de doodkist daarvoor gemaakt van 5 ½ voet
lange is f 4-0-0
De 8 stuijvers door de luijers bij den brouwer verteerd.
Deses met 5 gulden voldaan en betaalt den 26 junij 1695
Den 7 meij overluijd de broer van de vrouw op het Slijckhuijs, , is een schepel rogge f 10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-8-0. De 8 stuijvers door de luijers bij den
brouwer verteert. Den gulden door vrouw Slijckhuijs voldaan.
Den lesten meij overluijd de huijsvrouw van Lambert Radremaker, is een schepel rogge,
voor ’t graf maken 0-8-0, voor ’t laken 6 stuijvers
Den 7 julij 1695 de 8 stuijvers en 6 stuijvers voldaan ende betaalt, en ook het schepel
rogge dus dan voldaan
Den 24 junij overluijd het kindt van Jacob Boerboom in den Dood met beide klocken, is
in de kerk begraven in Hermen Rutgers groeve, is 2 schepel rogge ad 22 stuijvers 2-4-0,
voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 2-12-0
Dit den 29 september met 2 gulden 12 stuijvers voldaan en betaalt
Den 8 julij overluijd Jan Evers op Basters Hoffste, is een schepel rogge, voor ’t graf
maken 0-8-0, voor ’t dode laken 6 stuijvers.
Den 8 stuijvers door de luijers bij de brouwer verteert
Den 11 augustus 1695 het schepel rogge betaalt. Die 6 stuijvers van ’t laken is betaald
den 8 meert 1696 en die 4 stuijvers daarvan an de diaconie gegeven
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Den 30 julij overluijd den ouden Albert Arents op de Wilperhorst, is een schepel rogge,
voor ’t graf maken 0-8-0 (acht doorgehaald), het dode laken 6 stuijvers.
Door Herman Alberts het graf maken an Willem betaald, omdat Willem hem afvorderde.
1696 den 4 februarij heeft Jacob Arents het schepel rogge betaalt, ook de 6 stuijvers voor
het laken daarvan den armen de 4 stuijvers gegeven
Den 9 augustus overluijdt het kind van Teunis Gerrits op de Wisseler in de
Sonnenberghstraat, is een half schepel rogge f 0-11-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen
0-15-0
Den 10 november 1695 met 15 stuijvers voldaan
Den 28 augustus overluijd het kind van ons dominee pastor is in de kerck begraven, is
met het toevloeren van ’t graf 1 ½ schepel rogge ad 20 stuijvers is f 1-10-0, het kisjen
daarvoor gemaakt f 1-10-0. Zamen f 3-0-0. Het graf hebbe ik selfs gemaakt. Dit is
afgedaan gemaakt den 8 meij 1696.
Dit kind is het eerste met de nieuwe klocken
Den 18 september overluijd de oude Lambert Radremaker in het Aarderbroeck, is een
schepel rogge, voor ’t graf maken 0-8-0, voor ’t laken f 0-6-0.
De 8 stuijvers en 6 stuijvers zijn betaald, het schepel rogge heeft Gerrit Lamberts ook
gebracht dus voldaan den 18 november 1695
Den 27 september overluijd het kindt van Jan Albers op de Schramate, is een half
schepel rogge f 0-11-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen 0-15-0
Den 26 december 1695 met 15 stuijvers voldaan en betaalt
Den 17 october overluijd het kindt van Berent Gerrits op Honnepergoed, is een half
schepel rogge, voor ’t graf maken f 0-4-0.
1695 den 19 october het half schepel rogge betaalt
Den 21 december de 4 stuijvers voor ’t graf maken betaalt
Den 16 december overluijd het kind van Berent op de Ruijselaar in de
Sonnenberghstraat, is een half schepel rogge f 0-12-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen
0-16-0
1703 den 12 januarij tegen holtsagen verrekent
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Den 20 januarij overluijdt Kort Jan Willems op de Roeberscamp, is een schepel rogge
1-0-0, voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 1-8-0. Het dode laken 6 stuijvers en dat hebben
sij voor ’t betaalt daarvan de 4 stuijvers an den armen gegeven
1696 den 19 meert Egbert dese 28 stuijvers voldaan met hout
Den 23 januarij overluijd de huijsvrouw van Jan Barthols in den Post, is een schepel
rogge 1-0-0, voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 1-8-0.
Den 11 februarij overluijd het kind van Jan Barthols in den Post, is ½ schepel rogge
0-10-0, voor ’t graf maken 0-4-0. Zamen 0-14-0
Den 24 februarij overluijd het kindt van meester Peter van der Wel onse smit, is ½
schepel rogge 0-10-0, voor ’t graf maken 0-4-0, het doodkisjen gemaakt 1-6-0. Zamen
2-0-0. Dit voldaan door meester Peter
Den 25 februarij overluijdt het kindt van Jacob Boerboom in den Dood, met beide
klocken is in de kerck in sijn groeve, die hij van den Heer van Holthuijsen heeft gecoft,
begraven. Is 3 schepel rogge omdat met beide klocken geluijd is en van 6 gedragen, nog
voor het graf toevloeren een schepel rogge, is 4 schepel ad 22 stuijvers f 4-8-0, voor ’t
graf maken 0-16-0. Zamen f 5-4-0
Hierbij het ander kinds begraven is van den 24 junij 1695 zaam 2-12-0. Zaam 7-16-0
1696 den 29 september is dit met 7 gulden 16 stuijvers bij liquidatie voldaan.
Den 4 meert overluijdt een kindt van Jan Barthols in den Post, is van 4 gedragen,
waarvoor comt een schepel rogge f 1-0-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Den 8 meert overluijd het kindt van Berent de wever bij het Honden alias Koeken
Berent, is een half schepel rogge off f 0-9-0, het graf maken f 0-4-0. Zamen 0-13-0.
Dit heeft Berent den 10 dito betaalt met 10 stuijvers voldaan
Den 11 meert overluijdt de vrouw van Derck Janssen Krosman in het Honden, is een
schepel rogge f 1-2-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-10-0
Den 25 meert met Arent Stevens verrekent alles wat met malcanderen te doen was,
alsmede het slachten voor mij gedaan in ao. 1694 en 1695 soodat Arent Stevens mij
schuldig blijft 2-4-10
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Den 25 meert overluijd een linnen kremer, soo gestorven is bij Arent Rutgers op het
Sand, is een schepel rogge off 1-0-0, voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 1-8-0, voor ’t
laken 6 stuijvers en is ook betaalt en de 4 stuijvers an ons diaconie gegeven
Den 30 meert betaalt met 25 stuijvers
Den 18 april is overluijd mijn kind Jan, is in de kerck begraven
Den 23 april is overluijd Jan Hagen op Rutger Herms plaats, is een schepel rogge, voor ’t
graf maken 0-8-0, het dode laken 6 stuijvers
Het schepel rogge ontfangen
Den 26 april is overluijd het kind van Berent Gerrits op den Velde Honnepergoedt, is een
schepel rogge, voor ’t graf maken 0-4-0
Het schepel rogge is voldaan. Den 22 december 1696 de 4 stuijvers betaalt
Den 16 meij overluijd Vreda Werninx woond bij Arent op Wilp, is in de kerck begraven,
waarvoor comt 2 schepel rogge ende voor het graf te lijcken en toe te vloeren ook een
schepel rogge is zaam 3 schepel rogge f 3-0-0, voor graf maken 0-8-0, de doodkist
gemaakt 5-10-0. Zamen 8-18-0
2 schepel rogge ontfangen van Arent op Wilp ad een gulden 2-0-0. Rest noch 6-18-0.
Soo Arent op Wilp sal betalen
Den 22 meij overluijd het kindt van meester Sweer Peele, is in de kerck begraven en van
6 gedragen is 2 schepel rogge en van ’t graf te lijcken en toe te vloeren een schepel rogge
is 3 schepel rogge f 3-0-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 3-8-0
Te voren overluijd de huijsvrouw van Jan Albers op de Schramate, is een schepel rogge
ad f 1-0-0, voor ’t graf maken 8 stuijvers f 0-8-0. Zamen 1-8-0
Op [Kerstijd] 1696 dit door Jan Albers voldaan met 28 stuijvers
Den 1 junij overluijd het kind van Herm. Rutgers, is in de kerck begraven, is met het graf
toe te vloeren 1 ½ schepel rogge f 1-16-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, het doodkisjen
gemaakt f 2-0-0. Zamen 4-4-0
Ontfangen een schepel rogge rest nog ½ schepel 1-4-0. Rest nog 3-0-0
Den 14 junij overluijd het kind van Jan Berents onsen brouwer, is in de kerck bergaven,
waarvoor comt 1 ½ schepel rogge f 1-16-0, het kisjen gemaakt f 1-16-0
Is bij de rekening
Den 15 junij overluijd het kind van Jan Janssen Veneman, is van 4 gedragen waarvoor
comt een schepel rogge 1-0-0, voor ’t graf maken 0-8-0. Zamen 1-8-0
Dit heeft Veneman met hooy vuyren verdiend den 5 augustus 1696
Den 18 julij overluijd het kind van Jan Arents Vlijck op den IJperenbergh in de kerck
bgraven, is van 6 gedragen en waarvoor comt 2 schepel rogge, en voor ’t graf toe te
vloeren ook een schepel rogge. Het doodkist daarvoor gemaakt is 4 voet groot is f 2-10-0
De 3 schepel rogge zijn betaalt de 11 october 1696.
De 13 februarij 1697 samen voldaan en betaalt
Den 9 augustus overluijd Herm. Werners broeder van onsen kerkmeester Wijnold
Werners is in de kerck begraven, in zijn broers als kerckmeester groeve, waarvoor komt
2 schepel rogge, en voor ’t graf toe te vloeren ook een schepel rogge zamen 3 schepel ad
24 stuijvers f 3-12-0, voor ’t graf maken 8 stuijvers, de doodkist gemaakt en bepickt is f
7-10-0. De 8 stuijvers door de luijers bij den brouwer verteert. Nog doen halen swertsel
voor 0-4-0 en ............. Zamen 11-...-...
Den 18 januarij 1697 Bartjen voldaan
Den 19 augustus 2 posen geluijd over de Hoogedele Welgeboren Heer Henr. van
Ittersum in leven Heer van de Leeuwenbergh en lieutenant-generaal der cavalerie, en den
20, 21, 22, 23 en 24 dito, ijder dagh 3 posen ijder van een uijr, comt van ijder poos een
schepel ad zijnde 17 schepel rogge en noch 2 schepel rogge voor dat het dode lichaam in
de kerck is gecomen maakt zamen 19 schepel rogge ad 22 stuijvers f 20-18-0, vor ’t
openen van de kelder ende weder toe maken is f 2-10-0, voor ’t graf maken van d’ander
kist alsmee vrouw weet f 0-16-0 en weder voor ’t toevloeren van ’t graf komt een schepel
rogge ad f 1-2-0, voor 18 rouwbrieven te maken ad 2 stuijvers comt f 1-16-0, hierbij ‘t
vette kalf bedongen voor f 4-7-0. Zamen f 31-9-0
Nog hierbij so verschotenhebbe uijt lust van haar welgeboren wegens het maken van de
wegh an 6 personen ijder 6 stuijvers f 1-16-0, Zamen f 33-5-0
Nog comt van ijder poos voor de luijers een vaan bijr oft 10 stuijvers is van de 17 posen
f 8-10-0. Zamen f 41-15-0
Het kalf is betaald met f 4-7-0. Rest nog f 37-8-0
Voor ’t lesen van den rouw en ’t voorgaan van ’t lijck stelle toe discretie van Haar

Hoogh Welgeboren f 1-8-0.
Hier sso van rekeninge an meevrouw gesonden deses heeft meevrouw van den
Leeuwenbergh voldaan, te weten de rogge tegen 21 stuijvers dan 19 stuijvers minder op
de heele rekeninge daarmede afgedaan den 9 november 1696
1697
21 feb.

21 feb.

24 feb.
12 mrt.

23 mrt.

30 mrt.

3 apr.
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-
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Den 21 februarij overluijdt de vrouw van Roeloff Willems op de Bremte is bij haar soon
Zweer Roelofs op de Gielencamp gestorven, is een schepel rogge f 1-8-0
1698 den 29 april dit door Zweer Roeloffs betaalt met een gulden, is te Voorst begraven
Den 21 februarij overluijdt het kind van Berent voor de Lacmer, is ½ schepel rogge
f 0-14-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen f 0-18-0
Dit tegen het saad vuijren afgedaan van [Gerits camp] ao. 1698
Den 24 februarij overluijdt het dochtertje van Lambert Reinders voor de Lacmer, is een
schepel rogge of f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-18-0
Den 12 meert overluijdt de dienstmeidt van Arent op Wilp, zijnde de dochter uijt de
Schilderije, is een schepel rogge f 1-6-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-14-0.
Den 1 april 1697 dit voldaan met 34 stuijvers
Den 23 meert overluijdt meester Henr. kleermaker op de Klingelbeek, is een schepel
rogge f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-18-0
Ontfangen 1000 spijlen voor 3 gulden dus haar in de hundt gegeven f 1-2-0. Waarmede
voldaan
Den 30 meert overluijdt het kindt van de oude maagt van Jacob Bresser hetwelck
gestorven is op de Klingelbeek en van 4 gedragen comt mij een schepel rogge f 1-8-0
ende voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-16-0
Dit wilde Jacob Bresser mij betalen en is bij sijn rekeninge dus hierdoor gedaan
Den 3 april overluijd de soon van Roeloff Janssen op de Loine, is een schepel rogge f 110-0, voor ’t graf maken f 0-8-0 ende de doodkist ruijm 5 voet f 5-0-0. Zamen f 6-18-0
Dit met Roelof Janssen verrekent
Den 7 meij overluijd het kindt van Jan Albers in de Keuterstraat, is van 4 gedragen
waarvoor comt een schepel rogge of f 1-8-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Met 27 stuijvers voldaan den .. december
Den 17 meij overluijd de dochter van Gerrit Lamberts op Rijnschute, is een schepel
rogge f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Den 22 meij 1697 heeft Gerrit Lamberts het schepel rogge gebracht ende de 8 stuijvers
ook gegeven
Den 7 junij overluijdt de dochter van Jans op de Huijrnekempe, van 4 gedragen is een
schepel rogge f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Zamen f 1-18-0
1697 den 5 october ontfangen f 1-3-0. Rest 0-15-0.
De rest met 10 stuijvers voldaan den 16 december
Den 7 junij overluijd het kindt van Jacob Lamberts op de Gorselaar, is ½ schepel rogge f
0-15-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Zamen f 0-19-0
Den 17 junij heeft Jacob dit voldaan met 19 stuijvers
Den 19 junij overluijd het kind van Albert Gosens op den Hoeck, is van 2 gedragen, is
een ½ schepel rogge f 0-16-0, voor ’t graf f 0-4-0. Zamen 1-0-0
Den 18 december betaalt met een gulden
Overluijd het kind van Rutger Robbertsen Cornet zijnde den 2 julij in de kerck begraven
is 1 ½ schepel rogge ad 30 stuijvers f 2-5-0, het doodkisjen gemaakt f 1-8-0, voor ’t graf
maken f 0-4-0, dit graf heb ik gemakt ende gedaan een [besem] f 0-1-0, an garen voor
een stuijver f 0-1-0, an zijde voor f 0-1-8, an spelden f 0-0-12, verschoten port van een
brief f 0-4-0 1/8 lb (pond) coffe f 0-7-0, voor taback en pijpen f 0-3-0. Zamen f 4-15-4
Dit door vrouw Cornets voldaan den 9 augustus 1697 [is] een 5 ½ stuijvers te quaad
gebleven
Den 9 augustus overluijdt het kindt van Frerick op Middeldijck, is van .. gedragen is een
schepel rogge of f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, de doodkist is f 3-10-0. Samen
f 5-8-0. 1697 den 29 november door Marijtjen betaalt f 1-0-0. Rest nog f 4-8-0
1701 den 4 december alles afgedaan
Den 21 november overluijd het kindt van Frerick in de Bijle, is een half schepel rogge 016-0, voor ’t graf maken 0-4-0, de doodkist gemaakt 1-10-0. Saam 2-10-0
Den 13 meert 1698 dit voldaan ende betaalt

31 dec.

Den lesten december ende den 1 en 2 jan. 1698 zijn 3 dagen overluijdt de Welgeboren
Vrouw Meevrouwe van Rhede, Vrouw van de Parckelaar, ijder dagh 3 posen met beide
klocken waarvoor comt van ijder poos een schepel rogge ad 30 stuijvers het schepel is f
13-10-0, noch van ijder poos een vaan bij(r) of 10 stuijvers is f 4-10-0. Saam 18-0-0
1698 den 27 januarij de Heer van de Parckelaar dit voldaan te weten tegen 21 stuijvers
het schepel dus voldaan met 14 gulden segge f 14-0-0

1698
13 jan.
17 jan.

24 jan.

8 feb.

10 mrt.
12 mrt.

12 apr.

11 mei
22 mei

12 jun.

22 jun.

12 aug.

26 sep.

14 nov.

Den 13 januarij overluijdt het kind van Gerrit Berents op de Inde, is een half schepel
rogge f 0-17-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Samen 1-1-0
Den 17 januarij overluijdt Postgrieten Evert bij sijn broer Jan voor de Lacmeer
gestorven, is een schepel rogge of t 1-14-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Samen 2-2-0
Den 22 meij door Jan betaalt de 8 stuijvers en belooft het schepel rogge te betalen als hij
de eerste maait van dit jaar 1698 en den 5 october het selve voldaan
Den 24 januarij overluijdt Willem Bresser op het Holt, is in de kerck begraven, is ½
mudde rogge ende voor ’t lijcken en toemaken van ’t graf ook een schepel rogge, is 3
schepel rogge ende de doodkist voor hem gemaakt is f 7-10-0, voor ’t graf maken 8
stuijvers
Den 8 februarij overluijdt het kindt van Jan Gerrits van Welbergen in de
Sonnenbergstraat, is ½ schepel rogge f 0-17-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
1702 dit met weinigh afgedaan
Den 10 meert overluijd het kindt van Arent Koerts de kleermaker, is voor het graf maken
in de kerck 4 stuijvers, voor ’t luijen een schepel rogge ad 28 stuijvers is f 1-8-0
Den 12 meert overluijdt de huijsvrouw van Arent Koerts in de kerck begraven is 2
schepel rogge ad 28 stuijvers f 2-16-0, voor ’t graf toe te vloeren ook een schepel rogge
30 stuijvers f 1-8-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, (10 en 12 maart samen) f 6-4-0 (Er staat
geschreven: is samen 5 gulden 16 stuijvers)
Den 19 januarij 1699 voldaan en betaalt met 5 gulden om redenen
Den 12 april overluijd het kind van Teunis Willems op Stouwgraven, is ½ schepel rogge
f 0-16-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Samen f 1-0-0
1698 den 10 junij heeft Teunis dese guldenmet hout voldaan
Den 11 meij overluijd het kind van Egbert Janssen op Klingelbeek of Kleine Vondelaar,
is ½ schepel rogge f 0-18-0, voor ’t graf maken f 0-4-0.
Den 22 meij overluijd het kind van Rutger op Sluijne sijn broer, is een half schepel rogge
f 1-2-0, voor ’t graf maken 0-4-0. Samen 1-6-0
Den 17 april 1699 door Rutger betaalt met 26 stuijvers
Den 12 junij overluijd het kind van Bartha Wijnolds weduwe van Willem Bresser op het
Holt, is in de kerck begraven, waarvoor comt 1 ½ schepel rogge, de 1 ½ schepel geset op
f 3-0-0, voor ’t graf maken f 0-4-0, het doodkisjen f 2-0-0. Samen f 5-4-0
1698 den 9 october ontfangen f 4-10-0. Rest nog f 0-14-0 en betaalt den 23 november
Den 22 junij overluijd het kind van Arent Rutgers op het Sand, is ½ schepel rogge
f 0-18-0, voor ’t graf maken f 0-4-0.
1712 den 31 october ontfangen ½ schepel rogge en 4 stuijvers voor ’t graf maken.
Den 12 augustus overluijd het kind van Derck Gerrits op ’t Slijckhuis, is een half schepel
rogge of f 1-8-0, voor ’t graf maken f 0-4-0, het kisjen gemaakt f 1-8-0. Samen f 3-0-0.
Dese 3 gulden zijn mij bij liquidatie voldaan den 11 april 1699
Den 26 september overluijdt den ouden Egbert op den Kelder die voor Deventer wierd
dood gevonden, is een schepel rogge of f 2-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0.
Samen f 2-18-0
Den 7 october 1698 heeft Jacob Bresser dit met 26 stuyvers voldaan om redenen
Den 14 november overluijdt het kindt van Frerick in de Bijle, is een half schepel rogge f
1-5-0, voor ’t graf maken f 0-4-0, voor ’t doodkisjen f 1-10-0. Samen 2-19-0
Den 26 meert 1699 heeft Frerick dit betaalt met 2 gulden 19 stujvers

1699
6 jan.

Den 6 januarij overluijd den ouden Jan Willems op Stroinck., is een schepel rogge oft f
2-10-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Het schepel rogge is door Willem betaalt en gebracht
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18 aug.

Den 14 januarij overluijd het kind van Willem Greve in het Swaantjen, is ½ schepel
rogge f 1-5-0, voor ’t graf maken f 0-4-0, voor ’t kisjen f 1-8-0. Samen f 2-17-0
Den 8 februarij 1699 dit voldaan met 2 gulden 5 stuijvers
Den 31 januarij overluijd Jacob Janssen de soon van Jan Jacobs bij de Post, is een
schepel rogge oft f 2-6-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
1699 den 24 meert is het schepel rogge betaalt met nog die 8 stuijvers en voldaan
Den 4 februarij overluijdt het kind van luitenant Robbertsen op het Huijs te Wilp, in de
kerck begraven waarvoor comt 1 ½ schepel rogge ad 46 stuijvers is f 3-9-0, voor ’t graf
maken f 0-4-0, voor ’t doodkisjen f 1-18-0. Samen f 5-1-0
Dit den 21 julij 1699 met 4 gulden 10 stuijvers voldaan en betaalt
Den 19 februarij overluijd Jan Barthols in den Post, is door ons Do. besteldt waar comt
een schepel rogge, kost nu het schepel 2 gulden 15 stuijvers doch sette maar f 2-10-0
ende het graf maken f 0-8-0. Is amen f 2-18-0 (f 3-3-0)
Dit is door onsen Do. besteld ende die het mij ook sal betalen, wegens den armen te
Wilp. Verrekent
Den 14 meert overluijd het kindt van Berent den wever, alias Koekenberent woond bij
het Honden. Heeft met mij daarover geaccordeert het lijcken ende graf maken. Samen
voor f 1-6-0 ende bij handtastinge belooft te Paschen 1699 te betalen doch heeft niet
betaalt, sette voor ½ schepel rogge 1-8-0, voor ’t graf maken 0-4-0. Samen 1-12-0
Den 23 meij 1702 betaalt met 26 stuijvers
Den 30 meert overluijd Wessel Janssen op Roeterinck, waarvoor comt een schepel rogge,
kost nu 50 stuijvers ad 56 stuijvers f 2-15-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, ende een post an
de groeve geset die behouwen met sterck vaam en .... waarvoor met de post samen 15
stuijvers en met de post te setten. Samen 3-18-0. Hierbij 2 lb cijroop ad 3 ½ stuijvers 0-70. Samen 4 -5-0
1699 den 30 april ontfangen 2 schepel boeckweit ad 2 gulden het schepel is 4-0-0. Comt
mij nog 0-5-0. Dese 5 stuijvers heeft de soon Henr. betaald
Den 15 april overluijd een kindt van een inwoonder op de Keurhorst, bij Lambert
Roeloffs., is een half schepel rogge f 1-6-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
Dit graf heb ik selffs gemaakt en comt Arent geen geld
Den 17 april overluijd onsen kerkmeester Henr. Ankersmit, met beide klocken waarvoor
mij comt 3 schepel rogge ende een schepel rogge voor het lijcken. Samen 4 schepel
rogge . Sette voor die 3 schepel rogge f 7-8-0 voor ’t graf toe te floeren sette f 0-15-0
ende voor ’t graf maken f 0-0-0. Samen f 8-3-0. Voor de luijers de 8 stuijvers hebben de
luijers bij den brouwer gedroncken
1699 den 2 meij dit door de soon Berent Anckersmit voldaan met 8 gulden 3 stuijvers
Den 18 meij zijnde Christi Heemelvaarsdagh overluijd Haar Welgeboren de Vrouw van
Hunderen, 3 posen met beide klocken, ijder poos een uijr, comt van ijder poos een
schepel rogge, kost nu het schepel rogge 56 a 57 en 58 stuijvers, sette dan ijder schepel
op 56 stuijvers zijn die 3 schepel f 8-8-0 ende volgens last door de luijers bij den
brouwer verteerd ½ vat 8 gulden bijr f 4-0-0. Samen 12-8-0
Van dese 12 gulden 8 stuijvers an vrouw Elberti soo rekeninge overgegeven den 28 junij
1699. Deses is op den 12 december 1699 betaalt ende samen voldaan met thien gulden
segge f 10 guldens
Den 13 julij overluijd de huijsvrouw van Jacob Lamberts op de Gorselaar, is een schepel
rogge f 2-12-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Den 17 december 1699 dit schepel rogge met de 8 stuijvers betaalt
Den 11 augustus overluijdt Arent Henrix Vlijck met beide klocken, zijnde dese de vader
van Jan Arents Vlijck op de IJperenbergh, is in de kerck begraven, waarvoor comt 3
schepel rogge kost nu 52 a 54 stuijvers het schepel doch sette 50 stuijvers f 5-0-0, en
voor ’t een f 1-2-0, ende voor ’t graf te lijcken en toe te vloeren ook een schepel rogge
sette f 1-2-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, de doodkist daarvoor gemaakt is f 8-0-0, met 8
schroeven toe gemaakt, die heeft ondsen smit gemaakt en moeten door de erfgenamen
betaalt worden ad 6 stuijvers is f 2-8-0. Samen f 18-0-0
1699 Den 24 september hiervan rekeninge aan Vlijck overgegeven maar de 4 schepel
rogge niet in geld uijtgetrocken
Den 15 december 1699 dit door Jan Arents Vlijck betaalt met 18 gulden
Den 18 augustus overluijdt de huijsvrouw van Albert Lucas op den Elshof, is een schepel
rogge f 2-15-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Den 11 october betaalt het schepel rogge rest nog de 8 stuijvers
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Den 24 augustus overluijdt het kindt van Willem Janssen op het Sand, is van 2 gedragen
waarvoor comt ½ schepel rogge f 1-8-0, voor ’t graff maken f 0-4-0
Op Kersavond 1699 die 4 stuijvers betaalt. 1700 Den 3 meert het ½ schepel rogge
gesonden waarmede voldaan
Den 3 september overluijd het kind van onsen Do. pastor Henricus Ninaber, is in de
kerck begraven, is 1 ½ schepel rogge kost 55, 56 ook 58 stuijvers doch sette 48 stuijvers
is f 3-12-0 ende het doodkisjen van 3 voet is f 1-10-0, voor ’t graf maken f 0-4-0 [Samen
f 5-6-0]
Dit graf onse jongen gemaakt.
Den 9 september overluijd Eva dochter van den Wenepaal, is een schepel rogge kost nu
f 2-18-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
1700 den 24 september N.S. (= Nieuwe Stijl) ontfangen het schepel rogge
Den 30 september overluijd het kind van Jan Albers op de Schramate, is ½ schepel rogge
voor ’t graf maken f 0-4-0
Dit met 24 stuijvers voldaan en betaalt
Den 29 october overluijd het kind van Jan IJperenbergh woond tegenwoordig op het
Huis te Wilp, is ½ schepel rogge cost nu de rogge 58 stuijvers is dan f 1-9-0, voor ’t graf
maken f 0-4-0, voor ’t doodkisjen f 1-8-0. Samen f 3-1-0
Jan heeft in januarij 1700 hierop met Peter Janssen 9 dagen an ons huijs gedorst en
getuijnt ad 6 stuijvers is f 2-14-0
Den 28 julij N.S. (= Nieuwe Stijl) 1700 met Geertruij dit afgerekent
Den 23 november overluijd het kind van Jan Gerrits van Welbergh in de
Sonnenberghstraat, is een halff schepel rogge f 1-8-0, voor ‘t graf maken f 0-4-0. Samen
f 1-12-0
In meij 1701 1 ½ dag notebomenhout bij mij gesaagd. Den 6 junij ontfangen 1000
tabaxplanten en an de voorsch. met 8 stuijvers betaalt den 24 junij 1701. 1703 Den 12
januarij dit tegen holtsagen verrekent
Den 20 december overluijdt Lambert Peele de soon van Sweer Peele op het Soerhuis, is
in de kerck bergaven, waarvoor komt 2 schepel rogge ad 2 gulden is f 4-0-0, voor ’t graff
lijcken uijtkruijjen en toevloeren ook een schepel rogge, doch sette daarvoor f 1-0-0,
voor ’t graf maken f 0-8-0. Samen f 5-8-0

1700
19 jan.

3 feb.

9 feb.

4 mrt.

19 mrt.

Den 19 januarij overluijdt Juffrouw Wolffs zijnde de middelste dochter van Jonker
Wolffs tot den Voorde, 3 posen ijder poos van een uijr met met beide klocken, is mijn
van ijder poos een schepel rogge ad 36 stuijvers is f 5-8-0, nog 2 schepel voor dat het
lijck in de kerck gelegt is f 3-12-0, 16 rouwbrieven gemaakt ad 2 stuijvers f 1-12-0,
wegens het openen en toemaken van de kelder f 2-10-0, voor ’t oplesen der rouwcedul
f 0-15-0 en ophangen van ’t wapen in de kerck f 0-12-0 Samen f 14-9-0. Nog hierbij van
ijder poos een vaan bijr voor de luijers ad 10 stuijvers f 1-10-0. Samen 15-19-0
Den 3 meij 1701 dit bij opgeschrevene liquidatie voldaan
Den 3 februarij overluijd de Welgeboren Vrouw, Meevrouw Wolffs tot het Voorde met
beide klocken 3 posen, ijder poos een schepel rogge ad 36 stuijvers f 5-8-0. Nog 2
schepel rogge voor het lijck in de kerck gelegt is f 3-12-0. Wegens het openen en
toemaken van de kelder f 2-10-0. 16 rouwbrieven ad 2 stuijvers f 1-12-0, voor ’t oplesen
der rouwcedul f 0-15-0 en ophangen van ’t wapen f 0-12-0. Samen 14-9-0. Hierbij
wegens ijder poos voor de luijers een vaan bijr is 10 stuijvers f 1-10-0. Samen f 15-19-0
Den 3 meij 1701 dit bij liquidatie voldaan
Den 9 februarij overluijd de zoon van Albert Lucas op den Elshof, is een schepel rogge,
voor ’t graf maken f 0-8-0
In aufustus 1700 ontfangen het schepel rogge
Den 4 meert overluijd het kind van Jan Arents Vlijck op den IJperenbergh in de kerck
begraven, waarvoor comt een schepel rogge kost nu f 2-0-0, voor ’t graf lijcken,
uijtkruijen en toefloeren ½ schepel rogge f 1-0-0, het doodkisjen f 1-16-0, voor ’t
graffmaken f 0-4-0. Samen f 5-0-0
Den 8 meij 1701 dit verrekent
Den 19 meert overluijd het kind van Jan Lamberts op den Bredelaar, is een halff schepel
rogge off f 1-2-0, voor ’t graff maken f 0-4-0
Met hout betaalt zijnde ersten qual.
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Den 20 april voor de overleden vrouw Meevrouw van de Lacmer, de doodkist gemaakt,
met 10 schroevegaten en 6 ringen van 11 duijms wagenschot, en binnen met linnen
betrocken, alsook het roofs van binnen betrocken met gebruijneerde nageltjes, en swert
lindt, is met het inleggen en toeschroeven 12 gulden f 12,Dito ‘s nachts 10 rouwbrieven geschreven ende na dato nog 5 boek papijr beschreven tot
rouwbrieven ad. 24 in de boek, is 120, maakt met die bovenstaande 10 brieven samen
130, sette ijder brief met die afschrift te maken op 2 meij is f 13,- het papier is mij
bijgedaan. Ende haar welgeboren Zal. gedachtenis 12 dagen overluijd, met beide klocken
als den 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 april ijder dagh 3 posen, ijder poos een
uijr, komt mijn gerechtigheit van ijder poos een schepel rogge kost nu de rogge 2 gulden
en meer het schepel, doch sette om reden hier 30 stuijvers voor het schepel, bedragen dan
die 36 schepel f 50. Nog comt mij 2 schepel rogge omdat het lijck in de kerk gebracht is
f 3,- Voor het openen en toemaken van de kelder f 2-10-0.
Nog comen de luijers van ijder poos een vaan bijr oft tien stuijvers: bedraagd van 36
poos 18 gulden, en bij den brouwer verteerd daarvan de brouwer moet rekeninge
overgeven en ‘t van t sterfhuis eischen. ‘
Noch het grote nieuwe wapen gemaakt, in de kerck, met de quartieren is met het
ophangen f 36-0-0. Nog het oude voor de deur met een nieuwe lijst en nieuw paneel in
gemaakt en het paneel met trijp bekleed, gelijck ook het groote in de kerck, daartoe 7 sels
trijp gehaald van Slichtenbre, is met het ophangen f 6-0-0
Nog voor het oplesen der rouwcedul ende voorgaan van het lijck als anders etc. f 2-10-0
samen f 129-0-0
Nog wegens 36 posen een ijder een vaan bijr ad 10 stuijvers is f 18-0-0
Den 23 april overluijd het kind van Werner Jacobs op de Bolte, is een halff schepel rogge
f 1-2-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
1700 den 17 december betaalt ½ schepel rogge en 4 stuijvers
Den 9 junij overluijd het kind van Jan Arents Pletsman sijn soon, is ½ schepel rogge f 017-0, voor ’t graf maken f 0-4-0. Voldaan
Den 27 junij overluijd noch een kind van Werner Jacobs op de Bolte
1700 den 17 december betaalt ½ schepel rogge en 4 stuijvers
Den 6 september N.S. (= Nieuwe Stijl) overluijd het kind van Willem Janssen op het
Sand, is van een gedragen waarvoor comt ½ schepel rogge f 0-14-0, voor ’t graf maken
f 0-4-0.
30 october 1701 het ½ schepel rogge betaalt en 2 stuijvers. Rest nog 2 stuijvers, ook
betaalt
Den 6 september N.S. (= Nieuwe Stijl) overluijd de ouden Jan Willems alias Welckpot,
is een schepel rogge f 1-6-0, voor ’t graff maken f 0-8-0. Samen 1-14-0. Verrekent
Den 9 october overluijd het kindt van Teunis op Stouwgraven, is van 2 gedragen
waarvoor comt ½ schepel rogge, voor ’t graff maken f 0-4-0

1701
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3 feb.

9 feb.

11 feb.
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Den 9 januarij overluijd Henr. Gerrits op den Hul, is een schepel rogge f 1-4-0, voor ’t
graf maken f 0-8-0. Samen 1-12-0. Den 6 october 1701 dit met 28 stuijvers voldaan
Den 3 februarij uit naam en last van Jacob Buirboom in den Dood, overluijdt met beide
klocken, sijn broer Andries Buirboom, alhier in de kerck begraven in de grafstede van
Jacob Buirboom, soo hij seid van de Heer van het Holthuisen gecoft, waarvor mij comt
omdat met beide klocken geluid is 3 schepel rogge ende voor het estenen en toevloeren
van het graff ook een schepel rogge, samen 4 schepel ad 23 stuijvers is samen f 4-12-0,
voor ’t graf maken f 0-16-0. Samen 5-8-0
Den 9 februarij overluijd de dochter van Gosen Teunis op de Kribbe, is een schepel
rogge ad 23 stuijvers is f 1-3-0, voor ’t graf maken f 0-8-0. Dit graf onse jongens
gemaakt en die daarvan betaalt
Het schepel roge betaalt den 12 januarij 1702
Den 11 februarij overluijd het kind van Lubbert Janssen op het Lollebroeck, is een ½
schepel rogge ad f 0-12-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
Den 28 april 1701 met slieten betaalt en afgerekent
Den 12 februarij nog overluijd een kind van Lubbert Janssen op het Lollebroeck, is een
½ schepel rogge f 0-12-0, voor ’t graf maken f 0-4-0
Den 28 april 1701 dit mert Lubbert Janssen verrektn tegen elsen slieten

15 feb.

14 mrt.

29 mrt.

12 apr.

6 mei

8 mei

27 mei

Den 15 februarij overluijd de huijsvrouw van Henrick in de Post, is een schepel rogge f
1-4-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
1701 den 21 september ontfangen het schepel rogge en de 8 stuijvers ook voldaan
Den 14 meert overluijdt het kind van Willem Gosens op de Richter ten Nuijl sijn goed, is
van 4 gedragen waarvoor comt een schepel rogge f 1-4-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Dit graf heeft Albert gemaakt en die daar van betaalt
Den 29 meert overluijdt Jan Arents op het Nijenhuijs oft Diepenveen, is een schepel
rogge f 1-5-0, voor ’t graf maken f 0-8-0
Den 22 meij heeft Arent Janssen de zoon voldaan met 2 schepel boekweit en 10 stuijvers
in hand gegeven
Den 12 april overluijd demoeder van Arent Coerts kleermaker bij Jonker Wolffs huis, is
in de kerck begraven, waarvoor comt 2 schepel rogge ad 24 stuijvers f 2-8-0, wegens ’t
graf lijcken aarde uijtkruijen en toevcloeren een schepel rogge f 1-4-0, voor ’t graff
maken f 0-16-0. Samen 4-8-0
8 stuijvers bij den luijers verteerd
Den 6 meij overluijd de huijsvrouw van Jan Brouwer woont tegenwoordig op het Huis te
Wilp, is een schepel rogge f 1-4-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, de doodkist gemaakt
f 7-0-0, voor kerckenspraak f 0-2-0, 1701 den 28 meij een expresse na de schout
gesonden f 0-3-0. Samen f 8-17-0.
Den 11 september 1701 heeft Jan dit betaalt met 8 gulden 17 stuijvers
Den 8 meij overluijd het kind van Gerhardus Kock hovenier op den Leeuwenbergh, is
van 6 gedragen, waarvoor comt een schepel rogge f 1-0-0, voor ’t graf maken f 0-8-0, het
doodkisjen van 3 voet langh gemaakt is f2-0-0. Samen 3-8-0
Den14 augustus 1701 dit met 3 gulden 8 stuijvers voldaan
Den 27 meij overluijd Jan Arents Vlijck op den IJperenbergh, met beide klocken,
waarvoor de custos comt voor ’t klepp en omdat met beide klocken geluid is 3 schepel
rogge ad 24 stuijvers f 3-12-0, voor ’t graf maken f 0-16-0. Noch wegens ’t graf te
lijcken, aarde uitkruijen en toevloeren een schepel rogge is ook f 1-4-0, de doodkist
daarvoor gemaakt is f 8-0-0, voor 8 schroeven daarmede toegemaakt ad 6 stuijvers
f 2-8-0. Samen 15-12-0
Die 8 schroeven heeft onse smit gemaakt en bij sijn rekeninge selffs ingebracht dus
hieraf f 2-8-0. Blijft 13-4-0
Hiervan soo rekeninge overgesonden den 27 junij 1701

De jaren 1702 tot 1750 ontbreken

Nederduitsch Gereformeerde gemeenteWilp Overledenen 1750 - 1805
R.B.S. 1601
Koster ontvangboek van luigeld, begrafenisrechte enz. van Wilp
11 september 1750 – 26 mei 1805
(Vanaf 13 oktober 1751 wordt niet R.B.S. 1601 maar R.B.S. 1603 gevolgd)
1750
11 sep.
26 okt.
4 nov.
5 nov.
12 nov.
28 nov.
3 dec.
6 dec.
21 dec.
23 dec.
23 dec.

Den 11 september overluijd ‘t kind van Berent Willems op den Leeuwenberg
in het bouhuijs
Den 26 october overluijd Jan Egberts kostganger in de Pannekoek
Den 4 november overluijd het soontjen van Jenneken Willems op de Hege
Den 5 november overluijd de huijsvrouw van Gerrit Hendrijks op het
Hontschaten
Den 12 november overluijd het kind van Samuel van Beijnum hovenier op de
Lathmer
Den 28 november overluijd de vrouwen broer van Jan Mulder op het Stenen
Camer
Den 3 december overluijd het oude R.. ken kostgangerse bij Jan Derks op
Diepenveen
Den 6 december overluijd den kok van den Hoogwelgeboren Heer van de
Latmer, met name [Keuleen]
Den 21 december overluijd de doghter van Willem Janssen brouwer, en word
in de kerk bgraven
Den 23 december overluijd de moeder van Willem Tonnis in het
Zwaalvenneust
Den 23 december overluijd het kind van Garrit Arens op Kosverlooren

1751
4 jan.
18 jan.
18 jan.
19 jan.
15 feb.
15 feb.
17 feb.
5 mrt.
8 mrt.
27 mrt.
29 mrt.
29 mrt.
6 apr.
10 apr.
13 apr.
15 apr.
23 apr.
26 apr.

Den 4 januarij overluijd Harmen Dercks op Schepersplaats
Den 18 januarij de doodschuld van Jan Egberts jager bij den
Hoogwelgeboren Heer van de Latmer
Den 18 januarij overluijd het zoontje van Wolter Aalbers op de Ooje, wort in
de kerk begraven
Den 19 januarij overluijd Johannes Harms van den Barg
Den 15 februarij overluijd het kind van Waander Haremes kleermaker op den
Kleijnne Kelder
Den 15 februarij overluijd het kind van Ruetger Janssen op de Gorsseler
Den 17 februarij overluijd het kind van Garijt Janssen op den Kruijtbos
Den 5 maart overluijd het kind van de weeduwe op de Zwarte Kolk
Den 8 maart overluijd de huijsvrouw van Harmen op de Krasseplukkerie
Den 27 maart overluijd de zoon van Thuennis Janssen woont op het goet van
de Heer van Voorde
Den 29 maart is overluijd het kind van Jan Cornelus op Sandesteijn
Den 29 maart het kraamkind van Beerent Jan op Roetrink
Den 6 april is overluijd Cornelus Dercks in de Sonenbergsstraate
Den 10 april is overluijd de weduwe Zwaluwen Klaas
Den 13 april overluijd Arent Everts op de Kribbe en word in de kerk
begraven
Den 15 april overluijt het kind van Jan Cornelus op Sandesteijn
Den 23 april overluijd de huijsvrouw van Rijkeld Willems in de camer van
Gerrit op het Hontschaten
Den 26 april overluijd het kind van Jan Cornelus op den Santsteijn

26 apr.
6 mei
17 mei
20 mei
2 jun.
3 jun.
4 jun.
18 jun.
19 jun.
22 jul.
26 jul.
10 aug.
19 aug.
24 aug.
30 aug.

Den 26 april overluijd het kind van Ariaan klompenmaker in de kamer van
Jan Janssen op het Grotenhuijs
Den 6 maij overluijd de huisvrouwe van Hendrijkes Lambers woond op den
Groeten Wissellaer
Den 17 maij overluijd het kind van Tonnis Beerens Dulker
Den 20 maij is overluijd de weudwe van Willem Roelof de moeder van
Garrit Willems
Den 2 junij overluijd Steeven Garris Krit
Den 3 junij overluijd de moeder van Jan Ruetgers in den Veennis
Den 4 junij overluijd Hendrijk Giellen op den Helmig
Den 18 junij overluijd het kind van Harmen Janssen op den Kleijnen
Bleumink
Den 19 junij is overluijd een kind van Albert Janssen bij Harmanus Ooijtink
en in de kerk begraven
Den 22 julij is begraven het kind van Jacob Brink en in de kerk begraven
Den 26 julij is begraven de zoon van Willem Theunus op het Lollebroek
Den 10 augustuis overluijd Albert Beerens op den Noordyk
Den 19 augustus overluijd juffrouw Dienna Wijnnas en word in de kerk
begraven
Den 24 augustus overluijd de huijsvrouwe van Garit Garis op Kosverloren
Den 30 augustus de doodlakens afgerekent en soo verre voldaen

Copia:
Getrokken uit het boek der aantekeningen der doden zo mijn grootvader Th. Renssen getrokken uit het doodboek
van Harmen .... in leven custos te Wilp en zulks gedaan op den jare 1620, wat de custor komt voor elke doden.
En doden die van vier of meerder gedragen word: is voor luyden 1 mud rogge Arnhemse mate off tegens
markgang te reken, van het grafmaken 8 stuyver en van het aantekenen komt 2 stuyver.
En die met een of twee werd gedragen is een schepel rog: grafmaken 4 stuyver, aantekenen 2 stuyver.
Doch die van de diaconie werden gealimenteerd off arms gelijk zijn geven maar half geld.
Die in de kerk begraven worden is voor luyden als boven maar het graf maken 16 stuyvers, en voor het opnemen
en het weer toe floeren comd den custor 1 schepel rogge
Thomas Renssen custor te Wilp 1750

Overledenen 1751-1811 (R.B.S. 1603 met aanvullingen uit R.B.S. 1601)
13 okt.

18 oct.

15 okt.

20 okt.

7 nov.
8 nov.
25 nov.
10 dec.
12 dec.
13 dec.

12 nov.
12 nov.
30 nov.
16 dec.
18 dec.
20 dec.

Den 13 oct. overluijd de huisvrouw van Egbert Goossens in de camer van Harem Janssen
zijn Nieuwgetimmer in Zonnenbergsstraat
Den 15 oct. overluijd het kind van Jan Berents Keijzer in de Voorstege
Den maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 8 dito overluijt de huijsvrou van Theunis Berents Deuker
Theunis Berents voornoemd overluijd en den 12 dito bijde begraven
Cornelus Klaassen in de camer op ’t Gansehuijs en den 26 overluijd
Den 10 dec. overluijt de huijsvrou van Hendrijkes Deuker op den Leeuwenberg
Den 12 dec. overluijt de huijsvrou van Theunus Janssen op de Linthorst
Den 14 dec. overluijt de huijsvrou van meester Jan Wijjers op ‘t Gansehuijs
De maandlijst tot hier toe overgegeven

1752
1 jan.
7 jan.

4 jan.
11 jan.

31 jan

5 feb.

3 feb.
11 feb.
12 feb.

8 feb.
17 feb.
18 feb.

18 feb.

23 feb.

19 feb.
19 feb.

25 feb.
24 feb.

19 feb.

24 feb.

21 feb.

26 feb.

3 mrt.
24 mrt.

7 mrt.
30 mrt.

5 apr.
9 apr.

11 apr.
11 apr.

8 mei
18 mei

12 mei
20 mei

17 jul.

21 jul.

14 aug. 18 aug.

22 aug. 26 aug.
22 aug. 26 aug.
26 sep.
30 sep.

29 sep.
4 okt.

Den 3 jan. overluijd het kind van Willem Janssen op den Kreeftenberg
Den 7 dito is overluijt Gerrit Willems in de camer bij Theunus Lubbers in de Keuterstraat
Tot hier toe de maandlijst overgeven
Den 2 febr. overluijt het onechte kind van de dogter van Jan van Welbergen in de
Zonnenbergstrate
Den 3 feb. is overluijd het kind van Gerrit Janssen op den Streppel
Den 11 feb. overluijd meester Jan Wijjers kleermaker op het Gansehuijs
Den 12 feb. overluijd de huijsvrouw van Henderijk Frederijks op de Huernecamp of
Eijkenkamp
De ¼ jaars lijst tot hier toe overgegeven
Den 18 feb. overluijd Lambert Weseveld kostganger bij Jan Geurs op Besselink in Voorst.
Nagelaten neven
Den 19 feb. overluijd Gerrt Lubberts op de Holthoeven
Den 19 feb. overluijd de meijt van den bouwman op de Mars zijnde een dogter van wijlen
Jochem Dix
Den 19 feb. overluijd Hendersjen Janssen kostgangerse bij Willem Henderijks op de
Pannekoeke
Den 21 feb. overluijd Lubbert Janssen in de Pikkerswijde
De maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 3 maart overluijd de zoon van wijlen Willem Nijnaber op Naggen hofstee
Den 24 maart overluijd de weduwe van Lambert Reijnders op den Bredelaar
De maantlijst tot hier toe overgegeven
Den 5 apr. overluijd Hendrijca Kock op Ruijtenbershofstee
Den 10 overluijd het kind van Berent Jan Alberts op het Grotenhuijs
De maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 8 maij overluijd de huijsvrouw van Willem Tonis op het Zwaluwennest
Den 18 maij overluijd Hendrijk Eijlers in de Sonenbergsstraat op Melhorst. Nagelaten
broers
De ¼ jaars lijst tot hier toe overgegeven
De maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 17 julij is overluijd de dogter van Hermanus Ooijtink aan den Beijsendijk en is in de
kerk begraven
De maand julij tot hier toe overgegeven
Den 14 aug. overluijd Hendersjen Berends ten huijze van de wed. Steven Krijt op den
Lochem in de kerk begraven
De ¼ jaars lijst tot hier toe overgegeven
Den 22 aug. overluijd de huijsvrouw van Jan Bartelds timmerman in het Klooster
Den 22 aug. overluijd de huijsvrouw van Berent Jan Alberts op het Grotenhuis
De maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 26 sep. overluijd het kind van Hendrijk Janssen op Roeterink
Den 30 sep. overluijd Berent Derks op Wollebos
De maandlijst hier overgegeven

5 nov.

10 nov.

11 nov. 13 nov.
12 nov. 17 nov.
18 nov. 24 nov.
24 nov. 30 nov.

Den 6 nov. overluijd de huisvrou van Helmigh van Schelen in den Dood is in de kerk
begraven
Den 11 nov. overluijd het kind van Jacob Theunus in den Spaarpot
Den 13 nov. overluijd Harmen Gerrits ten huijze van Gerrit Garrits op den Kostverloren
De ¼ jaars lijst tot hier toe overgegeven
Den 18 nov. overluijd Harmen Janssen in de Zonnenbergsstraat
Den 25 nov. overluijd Jan Hendrijks ten huijze van Gerrit Gerrits op den Kostverloren

1753
10 jan.

15 jan.

27 jan.

2 feb.

21 mrt.
22 mrt.
22 mrt.

27 mrt.
27 mrt.
26 mrt.

11 apr.
26 apr.
7 mei

17 apr.
30 apr.
11 mei

21 mei

25 mei

28 mei

1 jun.

18 jun.
2 jul.
21 jul.
25 jul.

21 jun.
6 jul.
25 jul.
30 jul.

14 aug. 18 aug.
28 aug. 31 aug.

10 sep.
15 sep.
17 sep.

14 sep.
19 sep.
20 sep.

28 sep.
4 okt.

1 okt.
9 okt.

12 nov. 17 nov.
21 nov. 24 nov.
28 nov.
15 dec.
17 dec.
21 dec.
20 dec.

3 dec.
21 dec.
20 dec.
24 dec.
27 dec.

Den 10 jan. overluijd het kind van Jan Berents Keyzer in de Voorstege
Den maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 27 jan. is overluijdet mr. Arent Janssen (kleermaker) op het Gansehuis
De maandlijst van febr. overgegeven
De ¼ jaars overgegeven tot den 20 februarij
Den 21 maart overluijt de vrouwenmoeder van Jan Tioenk op de Kleijnen Kranencamp
Den 22 maart overluijdt het kind van Elbert Hissink op de Zwarte Kolk
Den 22 maart overluijdt het kind van Hendryk Frederix op den Eykencamp
Den maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 11 april overluijd de zoon van Willem Mensink op ‘t Zant
Den 26 april overluijd het kind van Jan Derks Slijkhuijs op de Klei
Den 7 maij overluijd het kind van Gerrit Theunus op den Leeuwenbergh en word in de kerk
begraven
De ¼ jaars overgegeven tot hier toe overgegeven
Wijjer Jochems op den Zonnenbergh en word in de kerk begraven
De maandlijst tot hier toe overgegeven
Den 28 maij overluijd de dochter van de wed. van Willem Cornelus Klaassen op het
Gansehuijs
Den 18 juny overluijd het kind van Goosen Wolters op den Helmig
Den 2 july overluijd het kind van de wed. van Wijer Jochems Hofenk op den Zonnenberg
Den 21 july overluijd het kind van Marten in den Exter
Den 25 july overluijd Berent de Wever op ’t Pannekoekenveltje van de diaconie
De maandlijst overgegeven
Den 14 aug. overluijd de huijsvrouw van Willem Willems op den Haselenberg
De ¼ jaars lijst tot hier toe overgegeven
In Voorst overleden Jan Hendrijks zoon van Hendrijk Willems op het Grotenhuijs en den 31
aug. tot Wilp begraven
De maandlijst overgegeven
Den 10 sep. overluijd de dogter van Arent Arents op de Teuytert
Den 15 sep. overluijd de huijsvrouw van Jan Hissink op Schepersplaats op de Klei
Den 17 sep. overluijd het kind van Jan Lubberts op den Noordijk
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 sep. overluijt het kind van Willem Hendrijks op de Pannekoeke
Den 4 oct. overluijd Jan Meyer ten huijze van Lambert Oostendorp in zijn Nieuwgetimmer
bij de Meule
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 12 nov. overluijd het kind van Harmen Zwiers op de Stougrave (op de Keurhorst)
De ¼ jaarslijst tot hiertoe overgegeven
Den 21 nov. overluijd het kind van Willem Janssen op de Loynstraat bij de smit
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 nov. overluijd het kind van Jan Goossens op de Waterfloijte
Den 15 dec. is overluijd Willem de Vrieze bouwman op de Hinde
Den 17 dec. overluijd het kind van Hendrijk Heerdink op de Meulen
Den 21 dec. overluijd het kind van Hendrijk Heerdink op de Meulen
Den 27 dec. is begraven maar tot Voorst overluijd de huijsvrouw van Wessel Stevens bij de
brouwerie van Kronius (zie ook Begraafboek Voorst)

1754
3 jan.
8 jan.

8 jan.
11 jan.

11 jan.

17 jan.

22 feb.

23 feb.

28 feb.

6 mrt.

15 apr.
19 apr.

19 apr.
23 apr.

1 mei

3 mei

26 mei

30 mei

28 mei
4 jun.
24 jun.
25 jun.

1 jun.
8 jun.
28 jun.
29 jun.

30 jun.

4 jul.

6 jul.

10 jul.

29 jul.
1 aug.

2 aug.
5 aug.

7 sep.

11 sep.

17 okt.

22 okt.

23 nov. 25 nov.
29 nov. 4 dec.
5 dec. 11 dec.
12 dec. 18 dec.

Den 3 jan. overluijd de soon van Jan Lamberts op de Wilperweijde
Den 8 jan. overleden de zoon van Arent op den Beld bij het landt van de Diaconie en den 9
jan. overluijd en den 11 begraven
Den 11 jan. is overleden en de 12 overluijd Garrit Janssen te huijze van Jan Lamberts in de
Wilperweijde en den 17 jan. begraven
Tot hiertoe overgegeven de ¼ jaarslijst
Den 22 feb. overleden het jong geboren kind van Hilmig Eerlig (Vrouw) van Schelen in de
Dood in de kerk begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 feb. overluijd het kind van Willem Janssen Hoegen op Harmen Regtsholts
Nieuwgetimmer
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 15 apr. overleden en den 16 dito overluijd Arent Janssen op den Belt
Den 19 apr. overluijt Willem Janssen op de Kreeftenberg
Tot hiertoe overgegeven de maandlijst
Den 1 maij overluijd het kind van Jan Rutgers in den Fenus
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 26 maij is overleden en de 27 dito overluijd de zoon van Jan Berents Koekenbrij
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 maij overluijd de huijsvrouw van Garrit Krosse op ‘t Honden
Den 4 junij overluijd het kind van Gerrit Hendrijks op het Hontschaten
Den 24 junij overluijd het kind van Gerhardus Kock smit te Wilp in de kerk begraven
Den 25 junij overluijd het kind van de dogter van Dorenweert op ‘t Kuijlerhoff
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 jun. overleden en den 1 julij overluijd het kind van Willem Hendrijks op de
Pannekoeke
Den 6 jul. overluijd het kind van Jan Thomas op de Pikkershorst
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 jul. overluijd Gerrit Hendrijks in de Keuterstraat
Den 1 august. is overluijd de wed. van Willem Janssen op den Kreeftenberg
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 7 sept. is overluijd het kind van Arent Hendrijks de wever bij de Gemenen Paal
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 17 october overluijd de huijsvrouw van Hendrijk Janssen bouman op den Hoff
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 23 november overleden een kind van Hendrijk Frederijks op de Eijkencamp
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 nov. overluijd Willem Janssen op de Pletze
Den 5 dec overluijd het kind van Klaas Gerrits op den Kleijne Wisselaar
Den 12 dec overluijd het kind van Jan Berents Keyser in de Voorstege
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1755
27 jan.
28 jan.
30 jan.

1 feb.
3 feb.
6 feb.

5 feb.
12 feb.
13 feb.
14 feb.

11 feb.
17 feb.
19 feb.
19 feb.

Den 27 jan. overluijd Lambert Oostendorp bij de Wilpse Meulen
Den 28 januarij overluijd de wed. Gerrit Hendrijks in de Keuterstraat
Den 30 jan. overleden des avonds den 31 januarij overluijd Arent Lamberts op de Rijte en is
in de kerk begraven
Den 5 feb. overluijd het kind van Ariaan Timmer (klompenmaker) in de Zonnenbergsstraat
Den 12 feb. overluijd het kind van Gerrit Bartelt Krijt op den Zonnenberg
Den 13 feb. overluijd Wessel Harms in den Klok
Den 14 feb. overluijd de wed. van Jan Gerrits Bosch op den Elshof
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven

23 feb.

27 feb.

1 mrt.

4 mrt.

19 mrt.

25 mrt.

30 mrt.
30 mrt.
24 apr.

5 apr.
3 apr.
28 apr.

20 mei

23 mei

21 jun.

25 jun.

2 jul.

5 jul.

9 jul.

14 jul.

27 jul.

1 aug.

9 aug.

13 aug.

18 sep.

22 sep.

26 sep.

30 sep.

30 sep.

4 okt.

29 sep.

2 okt.

20 okt.
25 okt.

24 okt.
29 okt.

27 nov. 3 dec.

Den 23 feb. overleden en de 24 dito overluijd het kind van Hendrijk Arents op de Kleijne
Paal
Den 1 maart is overleden het kind van Gerrit Theunus de Haan op den Hoek in de kerk
begraven
Den 19 maart is overleden het kind van Elbert Hissink op de Zwarte Colk
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 maart is overleden de huijsvrouw van Berent Egberts op de Hege
Den 30 maart is overleden het kind van Rutger Geurs op ‘t Hondschaten
Den nagt tussen den 23 en 24 april is overleden de huijsvrouw van Willem Janssen op het
Pannekoekenveltje
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Tussen den 19 en 20 maij des avonds is overleden Derkjen Sanders op den Belt uit order
van de Diaconie
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 21 junij overleden het kind van Willem Janssen op de Papenmate onder Twello
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 2 julij overleden het kind van Hendrijk Lokin op den Ouden Tiggelavond of
Muijlemansland
Den 9 julij overleden het kind kind van Hendrik Lokin op den Ouden Tiggelavond of
Muijlemansland
Den 27 julij overleden de Hoogwelgeboren Heer de Wolff tot het Voorde en de 28 dito
overluijd en den eerste augustus begraven in de kerk begraven
Den 9 aug. overleden het kind van Wolter Martens op het Zuijtwijk
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 18 sep. is overleden het kind van Gerrit Theunus de Haan op den Hoek in de
Sonnenbergsstraat in de kerk begraven
Den 26 sep. is overleden het kind van Albert Arents op de Rijte
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 sep. is overleden dogter van Harmanus Ooytink aan den Bergsendijk in de kerk
begraven
Den 29 sep. is dood ter wereld gekomen het kind van Hendrijk Frederijks op den
Eijkenkamp
Den 20 oct. is dood ter wereld gekomen een kind van Jan Cornelus op de Sandsteijn
Den 25 october is overleden Hendrijk Lokin op de Ouden Tiggelavond of Muijlemansland
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 27 nov. is overleden de huijsvrouw van Willem Janssen op den Olden Pol in de camer
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1756
9 jan.

13 jan.

17 feb.

23 feb.

23 feb.

27 feb.

8 mrt.

12 mrt.

9 mrt.

15 mrt.

14 apr.

20 apr.

17 mei. 21 mei

Den 9 jan. is overleden het kind van Hendrijk Heerdink de moolenaar
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Des avonds den 17 feb. is overleden de huijsvrouw van Jan Eijlers op Methorststee in de
Sonnenbergstraat
Den 23 feb. is overleden Roelof Willems in het Nieuwgetimmer bij de Pletze en van de
Diaconie begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Hendrijca Gerrits ten huize van Hendrijk Berents in het Zwaantje en van de Diaconie
begraven
Den 9 mrt. is overleden de huijsvrouw van Berent Janssen op de Vellermate
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 14 april is overleden Rijkeld Willems in de camer op het Hondschaten in de
Zonnenbergsstraat
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 17 maij is overleden de broer van Albert Engberts op de Coninenbeld
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven

28 mei
5 jun.
8 jun.
12 jun.

1 jun.
8 jun.
11 jun.
16 jun.

8 jul.
25 jul.

12 jul.
29 jul.

13 aug. 16 aug.

26 sep.

29 sep.

3 okt.
4 okt.
11 okt.
12 okt.
13 okt.
17 okt.
22 okt.

6 okt.
8 okt.
14 okt.
15 okt.
18 okt.
22 okt.
-

30 okt.
30 okt.
4 nov.

5 nov.
4 nov.
10 nov.

22 nov.
27 nov.
1 dec.
4 dec.
9 dec.
15 dec.
27 dec.
28 dec.

29 nov.
3 dec.
(7 dec.)
7 dec.
15 dec.
21 dec.
30 dec.
30 dec.

De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 maij is overleden de zoon van Willem Oostendarp bij de Wilpse Windmolen
Den 5 junij is overleden het kind van Gerrit Janssen op de Holthoeven
Den 8 junij is overleden het kind van Jan van Welbergen in de Zonnenbergsstraat
Den 12 junij is overleden de huijsvrouw van Goossen Willems in het Nieuw getimmer bij de
Pletse
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 8 julij overleden Wolter Goossen klompenmaker op ’t Dummenste land
Den 25 julij is overleden de weduwe Hendrijk Lokin op Muijlemans land
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 13 augustus overleden Goossen Willems in het nieuwgetimmer bij de Pletze
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 26 september is overleden het kind van de Hendrijk van Wijhe predicant te Wilp in de
kerk begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 3 october is overleden het kind van Arent Janssen op de Stenen Camer
Den 4 october is overleden de dochter van de wed. van Albert Berents op de Noordijk
Den 11 october is overleden het kind van Arent Janssen op de Stenen Camer
Den 12 october is overleden den ouden man op de Zwarte Colk
Den 13 october is overleden Seijno Wienolds op den Leeuwenberg
Den 17 october is overleden de huijsvrouw van Gerrit Hendrijks op de Clavercamp
Gerrit Clavercamp den Hoek en in Twello begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 october is overleden Klaas Gerrits op de Wisselaar
Den 30 october is overleden Gerrit Hendrix Clavercamp
Den 4 nov. is overleden de huijsvrouw van Hendrijk Gerrits timmerman op den Hogecamp
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 22 nov. is overleden Theunus Peters op de Sluene (Sluijne)
Den 27 nov. is overleden het kind van Reijnder Gerrits op den Zonneberg
Den 1 december is overleden Jan Berents Keijzer in de Voorstege en in Twello begraven
Den 4 december is overleden Joseph Frans kostganger op ‘t Roeterdink
Den 9 dec. is overleden Egbert Goossens op het nieuwgetimmer op de Morgengave
Den 15 dec. is overleden de dogter van Rutger Rutgers op den Paal
Den 21 dec. is overleden het kind van Jacob Wind op den Doorneweerd
Den 28 dec. is overleden het kind van Hendrijk Harms van Brummen op de Horst
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1757
19 jan.
14 feb.
10 mrt.
21 mrt.

25 jan.
18 feb.
15 mrt.
23 mrt.

3 apr.
14 apr.
17 apr.

7 apr.
20 apr.
21 apr.

7 mei

11 mei

15 jul.

19 jul.

5 aug.

6 aug.

29 aug. 2 sep.

Den 19 jan. is overleden het kind van Berent Jan Alberts op het Grotenhuis
Den 14 feb. is overleden het kind van Hendrik Heerdink molenaar
Den 10 mrt. is overleden het kind van Evert Wullink op het Veen
Den 21mrt. is overleden het kind van Jan Geelinks op de Morgengave
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 3 april is overleden de huijsvrouw van Wolter Martens op de Zuijtwijk
Den 14 april is overleden Jan Eijlers op de Methorststee
Den 17 april is overleden het kind van Willem Hendrijks op de Haarcamp
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 7 maij is overleden het kind van Evert Wullink op ‘t Veen
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 15 julij is overleden de huisvrouw van Jan Wiendels in de Zonnenbergstraat
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 5 aug. is dood ter wereld gekomen het kind van Berent Zangers op de Naggenhofstee
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 aug. overleden het kind (zoon) van Peter Schutten op de Mars

7 nov.

14 nov.

29 nov. 5 dec.
22 dec. 24 dec.
25 dec. 31 dec

Den 7 nov. is overleden de dogter van Jacob op den Bolt (Beldt)
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 nov. overleden het kind van Gerrit Derks op de Kleijne Blanke
Den 22 dec. is overleden het kind van Berent Goossens op de Stenen Camer
Den 25 dec. is overleden Derck uijt de Exter
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1758
28 jan.

2 feb.

21 feb.

27 feb.

15 mrt.
29 mrt.
22 apr.

20 mrt.
4 apr.
24 apr.

23 apr.
11 mei
15 mei

27 apr.
16 mei
19 mei

22 mei

26 mei

5 aug.

9 mei

17 sep.

21 sep.

2 okt.
10 okt.
13 okt.

6 okt.
14 okt.

15 okt.
15 okt.

18 okt.
19 okt.

30 okt.
3 nov.

6 nov.
7 nov.

17 nov. 23 nov.
27 nov. 4 dec.
30 nov. 6 dec.
7 dec.

9 dec.

13 dec. 19 dec.
13 dec.
24 dec.
26 dec.
31 dec.

14 dec.
30 dec.
30 dec.
4 jan.
1759

Den 28 jan. is overleden de huijsvrouw van Hendrijk Willems op Stroonk
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 21 feb. is overleden het kind van Jacob Wind op den Doorneweerd
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 15 maart is overleden het kind van Gerrit Hendrijks op het Hondschaten
Den 29 maart is overleden het kind van Jan Arents de onderschout
Den 22 april des nagts is dood ter wereld gekomen het kind van Hendrijk Harms van
Brummen op de Horst
Den 23 april is overleden Jan Roelof Kamphorst onder Voorst. Nagelaten de zwager
Den 11 maij is overleden de dochter van Derk Goossens in de Weerd (op de Kribbe)
Den 15 maij is overleden de wed. van Jan Lamberts op de Wilperweijde. Nagelaten neven
en nigten
Den 22 maij is overleden de huijsvrouw van Jan van Schoten op de Keurhorst
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 5 aug. is overleden de huijsvrouw van Gerrit Berents in het Agterland
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
En de maandlijste ook
Den 17 sep. is overleden het kind van Jacob Brink op het Zoerhuijs in de kerk begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 2 october is overleden Hendrijk Hendrijks Meijlink alias Soese op de Stenen Camer
Den 10 oct. is overleden de huijsvrouw van Jan Arents de onderschout in de Beele
Den 13 october overluijdt de Hoogwelgeboren Heer Baron Torck Vrijheer van Rosendaal
en Petcum Landrost van Veluwen
Den 15 oct. is overleden de weduwe van Hendrijks Hendrijks Meijlink alias Soese
Den 15 oct. is overleden Hendrijk Janssen op de Papenmorgen
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 oct. is overleden Gerrit Brink op de Kribbe is in de kerk begraven
Den 3 nov. is overleden het kind van Willem Hendrijks op de Haarcamp
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 17 nov. is overleden de zoon van Arent Arents op den Tuijtert
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 27 nov. is overleden Helmig Eerlig van Schelen hospes in den Dood
Den 30 nov. is overleden de Hoogwelgeboren Heer Reyner Engelbartijs van Dorth Heer van
de Zuijdenenge (Snenge) en den 6 december te Voorst begraven. Nagelaten neven en nigten
Den 7 dec. is overleden het kind van Rutger Hendrijks in de Voorstege
Den 13 dec. is overleden het kind van de kerkmeester Jacob Hissink op ’t erf Wilp is in de
kerk begraven
Den 13 dec. is overleden het kind van Evert Wullink op ‘t Veen
Den 24 dec. is overleden de dogter van Willem Janssen in de Klock
Den 26 dec. is overleden de huijsvrouw van Arent Arents op de Teuijtert
Den 31 dec. is overleden het kind van Hendrijk Zwanenberg op den Hogencamp

1759
1 jan.

8 jan.

3 feb.

9 feb.

Den 1 jan. is overleden het kind van de kerkmeester Jacob Hissink is in de kerk begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 3 feb. overleden de dogter van Waander Berents op de Blazebarg

18 feb.

23 feb.

26 feb.
1 mrt.

5 mrt.?
8 mrt.

4 mrt.
12 mrt.

9 mrt.
16 mrt.

30 mrt.
10 apr.

2 apr.
17 apr.

28 apr.

1 mei

6 jun.
17 jun.

11 jun.
21 jun.

4 jul.
17 jul.

9 jul.
17 jul.

24 jul.

28 jul.

2 aug.

4 aug.

10 sep.

13 sep.

29 sep.

3 okt.

7 okt.
17 okt.
24 okt.

8 okt.
19 okt.
30 okt.

22 nov. 28 nov.
17 dec. 21 dec.

De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 18 feb. is overleden de dogter van Hendrijk Janssen op de Keijzerije in de Voorstege
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 26 feb. overleden Antonij Hendrijks op het Voorde
Den 1 maart is overleden Arent Cornelus ten huijze van Steven Hendrijks op de Wollebosch
(op het spijker bij de Latmer). Nagelaten neven en nigten.
Den 4 maart is overleden de meijt van den bouwman op de Marsch. Nagelaten de moeder.
Den 12 maart is overleden het kind van Hendrijk Theunus op het Honden
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 maart is overleden het kind van de dogter van Berent Hendrijks op den Hul
Den 10 april is overleden het kind van Peter Schutte op de Mars
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 28 april is overleden Albert Janssen ten huijze van Rutger Hendrijks op den Rozedaal
van de Diaconie
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst ook
Den 6 junij is gestorven de zoon van Berent Jan Alberts op het Grotenhuis
Den 17 junij is overleden Hans Jeurjen Bredelaar ten huijze van Theunus Janssen op den
Elshoff. Nagelaten kinder
Den 4 julij is overleden de zoon van Gerrit Willems in de Zonnenbergstraat bij de Wisselaar
Den 17 julij is dood van Deventer gehaalt de Hoogwelgeboren freulen de Wolfs is in de kerk
in de kelder begraven
Den 24 julij is overleden de huijsvrouw van Theunus Derks op de Kopoff
Ontvangen van Tunnis Dercks voor dootschuldt van zijn overleden huisvrouw, 13 september
Den 2 augustus is overleden het kind van Willem Gerrits op den Roebertscamp
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst ook
Den 10 sept. is overleden het kind van de weduwe van Anthonij Hendrijks in de Biele
De maandlijste overgegeven
Den 29 sept. is overleden de huijsvrouw van Derk Cornelus op Kruijsvoorde in de
Keuterstraat
Den 7 october is dood ter wereld gekomen het kind van Peter Schutten op de Mars
Den 17 october is dood ter werelt gekomen het kind van Albert Engberts op de Coninenbelt
Den 24 october is overleden de huijsvrouw van Theunus Arents op den Bruggenbosch aan ’t
Pannekoeken Veltjen
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst ook
Den 22 nov. is overleden Jan Thomas op Papenmate van de Diaconie
Den 17 dec. is overleden het kind van Marten Roessink in den Exter
De maandlijste tot hoertoe overgegeven

1760
21 jan.
28 jan.

25 jan.
31 jan.

9 feb.

12 feb.

30 mrt.
7 apr.
10 apr.
22 apr.
23 apr.
25 apr.

5 apr.
14 apr.
16 apr.
25 apr.
26 apr.
29 apr.

2 mei
7 mei

5 mei
12 mei

25 mei
25 mei

29 mei
29 mei

Den 21 jan. is overleden de vrouwenmoeder van Jan van Welbergen in de Zonnenbergstrate
Den 28 jan. is overleden Jan Hendrijks kostganger bij Hendrijkus Hendrijks in de
Zonnenbergstraat
Den 9 feb. is overleden het kind van Gerrit Hendrijks in de Weert bij zijn vrouwenvader
[Derk Goosen]
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst
Den 30 maart is overleden Jan Lamberts op den Hoek in de Zonnenbergstraat
Den 7 april is overleden Wander Berents op den Blazebalg
Den 10 april is overleden Hendrijk Cornelus bij zijn broer op Vijfhuisstee
Den 22 april is overleden het kind van Jan Rutgers in den Venus
Den 23 april is overleden Harmen Jan Bode op de Hege
Den 25 april is overleden Rutger Harms op den Paal
De maandlijst overgegeven
Den 2 maij is overleden het kind van Garrit Janssen op den Kruijtbos
Den 7 maij is overleden Theunus Dercks op den Kopoff
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 25 maij is overleden Jan Lamberts in de Wilperweyde
Den 25 maij is overleden de huijsvrouw van Gerrit Gerrits op ‘t Kostverloren

2 okt.
30 okt.

6 okt.
30 okt.

3 nov.
4 nov.
6 nov.

8 nov.
12 nov.
12 nov.

12 nov. 14 nov.
20 nov. 25 nov.
1 dec. 4 dec.
25 dec. 27 dec.

De maandlijst tot hiertoe overgegeven
De ¼ jaars lijst overgegeven tot den 20 augustus
Den 2 october is overleden het kind van Gerrit Hendrijks op het Hondschaten
Den 30 october is overleden een kind van een arme vrouw die de weg passeerden en op den
zelven dato begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 3 november is overleden Jan Janssen alias Jan Huyskes op den Kleijnen Paal
Den 4 november is overleden het kind van Gerrit Gerrits op den Kostverloren
Den 6 november is overleden Wiendeld N.N. Cornelus ten huijze van Jan Willems op den
Hoornebrink
Den 12 november is overleden het kind van Reijnier Rondeel in de Zonnenbergstrate
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 20 november is overleden Arnoldus Weijdemeester op den Doorneweerd
Den 1 december is overleden het kind van Hendrijk Romeijn op de Pletze
Den 25 december is overleden het kind van Willem Berents op de Robbertscamp
De maandlijst tot hiertoe overgegeven en de ¼ jaars lijst ook

1761
15 mrt.

20 mrt.

7 apr.

11 apr.

2 mei
6 mei

6 mei
9 mei

19 mei

23 mei

25 mei
5 jun.
15 jun.
23 jun.

28 mei
6 jun.
19 jun.
26 jun.

4 sep.
9 sep.
17 sep.

8 sep.
14 sep.
21 sep.

27 sep.

29 sep.

27 sep.
7 okt.
19 okt.
1 nov.

1 okt.
12 okt.
23 okt.
6 nov.

18 dec. 22 dec.
31 dec. 6 jan.
1762

Den 15 maart is overleden de zoon van Willem Oostendorp op ’t Nieuwgetimmer bij de
Molen
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 7 april is overleden de weduwe van Seijno Wienolds op den Hoogadelijke Huijze de
Latmer
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 2 maij is overleden het kind van Hendrijk Theunis op het Honden
Den 6 maij is overleden het kind van Jan Derks Kapelle op het Ganzehuis
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 19 maij is overleden Mechteld Janssen van de Diaconie van Wilp [betaalt] bij
Hendrijkus Hendrijks in de Zonnenbergsstraat
Den 25 maij is overleden de vrouw van Jan Spieck op den Hilder
Den 5 junij is dood ter werelt gekomen het kind van Cornelus Harms op de Keurhorst
Den 15 junij is overleden de huijsvrouw van Cornelus Harms op de Keurhorst
Den 23 junij is overleden de weduwe van Berent Janssen ten huijze van Peter Hissink op
Telgens Nieuwgetimmer te Gietello van de Wilpse Diaconie
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijste ook
Den 4 september is overleden het kind van Jan Spijk op den Hilder
Den 9 september is overleden Willem Theunus op het Lollebroek
Den 17 september is overleden de weduwe van Derk Brink op de Kribbe in de kerk
begraven
Den 27 september is overleden het kind van Reijnier Rondeel in de Zonnenbergstrate
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 27 september is overleden de moeder van Hendrijk Romeijn op de Pletze
Den 7 october is overleden het kind van Jan Rutgers in de Venus
Den 19 october is overleden de vrouw van Jan Gerrits op den Kelder
Den 1 november is overleden de huijsvrouw van Jan Roelofs van Enter op den Noordijk
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijste ook overgegeven
Den 18 december is overleden het kind van Derk Aallink kleermaker op den Beld
Den 31 december is overleden Arent Hendrijks ten huijze van A. Arents op de Inde

1762
13 jan.

19 jan.

11 mrt.

17 jan.

25 mrt.

29 mrt.

Den 13 januarij is overleden het kind van Hendrijk Janssen op de Veldermate
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 11 maart is te Harderwijk overleden de Hoogwelgeboren freulen de Wolf in de kelder
begraven
Den 25 maart is overleden Roelof Janssen op den Ouden Tiggelavond

26 mrt.
26 mrt.
26 mrt.

1 apr.
31 mrt.
30 mrt.

4 mei
10 mei
13 mei

6 mei
15 mei
16 mei
23 mei

30 mei
1 jun.
2 jun.

3 jun.
5 jun.
7 jun.

22 jul.
22 jul.

26 jul.
24 jul.

11 okt.
23 okt.
27 okt.

15 okt.
29 okt.
29 okt.

10 nov. 13 nov.
16 nov. 22 nov.
24 nov. 29 nov.

9 dec. 15 dec.
19 dec. 23 dec.

31 dec. 6 jan.
1763

Den 26 maart is overleden Reutger Janssen op den Bolt
Den 26 maart is overleden de huisvrouw van Jan Spijk op den Hilder
Den 26 maart is overleden het kind van Jan Gerrit de Haan op den Hilder
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 4 maij is overleden het kind van Gerrit Hendrix op den Stenencamer
Den 10 maij is overleden het kind van Albert Egberts op den Coninenbeld
Den 13 maij is dood ter werelt gekomen het kind van Evert Wullink op ‘t Veen
De vrouw van Gerrit Hendrijks
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 30 maij is overleden de zuster van Jannus (Johannes) Janssen op het Voorde
Den 1 junij is overleden Willem Hendrix op den Haarcamp
Den 2 junij is overleden de weduwe van (Hendrix) Bressers in het bouwhuijs bij den
Zonnenberg in de kerk begraven
Den 22 julij is overleden de weduwe Steven Krijt op den Lochem
Den 22 julij is dood ter wereld gekomen het kind van Reijnier Rondeel
De maandlijst tot hiertoe overgegeven en ¼ jaars
Den 11 october is overleden Jacob Bloemink in de Fiool
Den 23 october is overleden de huijsvrouw van Jacobus Rondeel op den Hilder
Den 27 october is overleden ’t kind van de dogter van Berent Boerboom uijt den Dood en is
op den Stenencamer overleden
De maandlijst overgegeven
Den 10 november is overleden het kind van Arijaan Timmer op de Morgengave
Den 16 november is overleden Wolter Aalders bouwman op de Ooje is in de kerk begaven.
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 24 november is overleden het kind van de weduwe wijlen Willem Hendrijks op den
Haarcamp
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 9 dec. is overleden de wed. wijlen Jan Janssen alias Jan Huyskes bij den Paal
Den 19 december is overleden het kind van Egbert Elberts op den Elshoff (In RBS 1601
staat: op den Pletse)
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 31 december is overleden de wed. van Schars in de Lazeres Huijskes

1763
4 jan.
15 jan.

10 jan.
21 jan.

8 feb.
10 feb.

10 feb.
16 feb.

1 mrt.
12 mrt.
12 mrt.

7 mrt.
17 mrt.
18 mrt.

29 mrt.
7 apr.
19 apr.

5 apr.
13 apr.
23 apr.

29 apr.

3 mei

10 mei

10 mei

17 mei

21 mei

Den 4 jan. is overleden het kind van Gerrit Janssen in de Wilperweijde
Den 15 jan. is overleden de vrouw van Jan Hendriks op het Ganzehuijs
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 8 feb. is overleden het kind van Jacob Roelofs op den Wollebos
Den 10 feb. is overleden Berent Egberts op de Heege
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst
Den 1 maart is overleden Willem Willems op Stroonk
Den 12 maart is overleden Albert Janssen ten huijze van Hendrijk Janssen op het Roeterink
Den 12 maart is overleden Egbert Harms op de Schramate
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 maart is overleden de vrouw van Evert Janssen op den Bredelaar
Den 7 april is overleden Jan Lamberts op het Middelberg onder Voorst
Den 19 april is overleden de huijsvrouw van Jan Janssen op den Beld
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 april is overleden de Hoogwelgeboren Heer Willem Harmen baron van
Broeckhuisen Heer tot de Latmer (Ridder der Duitsen order, Commandeur van
Schoonhoven en bergaven in de kelder)
Den 10 maij is overleden het kind van Gerrit Peters op het Gorselaar en op den zelven dato
begraven
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 17 maij is overleden Jacob Wanders op de Zwarte Colk
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

2 jun.

6 jun.

12 jun.

16 jun.

4 jul.
21 jul.

8 jul.
25 jul.

31 jul. 4 aug.
10 aug. 15 aug.
17 aug.
18 aug.
21 aug.
24 aug.

22 aug.
22 aug.
25 aug.
29 aug.

6 okt.
25 okt.

10 okt.
31 okt.

7 nov.

11 nov.

25 nov. 28 nov.
29 nov. 5 dec.
2 dec.

8 dec.

15 dec. 20 dec.
22 dec. 27 dec.

Den 2 junij is overleden Harmken Zwiers aan den Bergsendijk van de Diaconie is in de kerk
begraven
Den 12 junij is overleden het kind van Jan Theunus op de Sluijne
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 4 julij is overleden het kind van Evert Wullink op het Veen
Den 21 julij is overleden het kind van de weduwe Jan Thomas ten huijze van Lutgert Arents
op de Teuytert
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 31 julij is overleden Jan Wentholt op den Hongerbeld bij de Pletze
Den 10 aug. is overleden Jan Berents ten huijze van Harmen Berents op ‘t Klooster
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 17 aug. is overleden het kind van Theunus Willems in de Voorstege
Den 18 aug. is overleden het kind van Hendrijcus op de Veldermate
Den 21 aug. is overleden de huijsvrouw van Jan Gerrits op den Kleine Vundelaar
Den 24 aug. is overleden de huijsvrouw van Berent Zangers op de Kleijnen Wollebos
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 6 october is overleden Jan Willems op den Vijfhoek
Den 25 october is overleden Berent Janssen op de Vellermate
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 7 nov. is dood ter werelt gekomen het kind van Marten Roesink in den Exter
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 25 nov. is overleden het kind van Roelof Otten op den Stenencamer
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 nov. is overleden Hendrijk Hissink ten huijze van Elbert Hissink op de Pannecoeke.
door Derck Hissink voldaan
Den 2 dec. is overleden Jacob Janssen op het Hondschaten in de camer
Den 15 dec. is overleden de huijsvrouw van Gerrit Theunus de Haan in Gietello in den Haan
is in de kerk begraven
Den 22 dec. is overleden het kind van Hendrijk Klaasen op de Kuijlershoff
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1764

9 mrt.
17 mrt.
24 mrt.
24 mrt.

15 mrt.
20 mrt.
29 mrt.
30 mrt.

12 apr.

14 apr.

26 mei
28 mei

29 mei
30 mei

20 jun.
22 jun.

23 jun.
25 jun.

1 jul.
18 jul.
25 jul.

5 jul.
21 jul.
28 jul.

1 aug.

4 aug.

22 aug. 25 aug.

De ¼ jaars lijst tot den 20 februarij 1764 overgegeven
Den 9 maart is overleden de weduwe van Albert Berents op den Noordijk
Den 17 maart is overleden het kind van Jan Hendrix op het Ganzehuijs
Den 24 maart is overleden Willem Janssen op den Geutencamp
Den 24 maart is overleden Barteld Krijt op den Zonnenberg
De maandlijst overgegeven
Den 12 apr. is overleden het kind van Abraham Bode op ’t Nieuwgetimmer bij de smit
De maandlijst overgegeven en de ¼ jaars ook
Den 26 maij is overleden Hans Hendrijks aan de Bergsendijk
Den 28 maij is overleden het kind van Hendrijk Arents bij de Paal
De maandlijst overgegeven
Den 20 junij overleden het kind van de weduwe Jacob Janssen op de Hilder
Den 22 junij overleden het kind van Abraham Andries Bode kleermaker bij de Smitshuys
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 1 julij is overleden de vrouw van Harmen Harms in de kamer op de Keurhorst
Den 18 julij is overleden het kind van Klaas Gerrits op den Blazebalg
Den 25 julij is overleden het kind van Jan Hendrix Dix op den Hilder
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 1 augustus is overleden het kind van de weduwe Jan Wentholt op den Hongerbeld bij
de Pletze
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 22 augustus is overleden Hendrijna Egberts op het Ganzehuijs van de Wilpse Diaconie
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

9 sep.

13 sep.

1 okt.
4 okt.
20 okt.

5 okt.
8 okt.
25 okt.

23 okt.

27 okt.

3 nov. 9 nov.
14 nov. 20 nov.
26 nov.
27 nov.
28 nov.
1 dec.

1 dec.
3 dec.
4 dec.
7 dec.

7 dec. 13 dec.
10 dec. 13 dec.
10 dec. 14 dec.
14 dec. 20 dec.
22 dec. 29 dec.

De wed. van Jan Gerrits bij Reinder Rondeel op den Hilder en den (13 sep.) te Twello
begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 1 october is overleden Jenneken weduwe Stegemans op de Holthoeven
Den 4 october is overleden Jan Goossens Janssen op de Kappe
Den 20 october is overleden het zoontjen van de Heer Hendrijcus van Wijhe predicant te
Wilp
Den 23 october is overleden Jan Gerrits op den Kelder
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 3 november is overleden de huijsvrouw van Derk Harmen Aallink op den Beld
Den 14 november is overleden de zoon van Gerrit Karman op den Noordijk
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst ook
Den 26 november is overleden de dogter van Harmen Janssen op de Pikkersweijde
Den 27 november is overleden het zoontje van Henderijk Frederix op den Eijkencamp
Den 28 november is overleden de huijsvrouw van Harmen Arents op den Spaarpot
Den 1 december overleden de wed. van Lambert Derks op den Wisselaar en in Twello
begraven de 7 dito
Den 7 december overleden de vrouw van Willem Gerrits op den Yperenberg
Den 10 december overleden ‘t kind van de wed. Jacob Jansen op den Hilder in de camer
Den 10 december overleden het kind van Berent Jan Alberts op het Grotenhuijs
Den 14 december overleden de zoon van Jan Willems Brouwer op ’t Bergel in de kerk
begraven
Den 22 december is te Goor overleden de Hoogwelgeboren Heer Joh. Otto van
Broeckhuisen en den 29 dito alhier begraven
Is in de kelder van het huis te Wilp begraven
De maandlijst tot hiertoe overgegeven

1765
1 jan.
3 jan.
4 jan.
6 jan.
9 jan.

7 jan.
9 jan.
10 jan.
12 jan.
15 jan.

28 feb.
17 mrt.

5 mrt.
22 mrt.

27 apr.

1 mei

19 mei

23 mei

5 jun.
16 jun.

10 jun.
20 jun.

14 jul.
16 jul.

18 jul.
20 jul.

24 aug. 28 aug.
4 sep.
15 sep.

9 sep.
19 sep.

17 dec. 23 dec.
23 dec. 27 dec.
25 dec. 31 dec.

Den 1 januarij is overleden de dogter van Willem Goossens op de Biele in de camer
Den 3 januarij is overleden het kind van Jan Janssen op de Biele
Den 4 januarij is overleden de zoon van Theunis Dries op het Zand
Den 6 januarij is overleden Jan Bartels timmerman in het Klooster
Den 9 januarij is overleden het kind van Jan Hendrijks Stegeman op de Keurhorst
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 28 februarij is overleden het kind van Abraham Andries Bode op den Blazebalg
Den 17 maart is overleden Hendrik Janssen bouwman op ’t Erff den Hoff
De maandlijst overgegeven
Den 27 april is overleden het kind van Jan Gerrits op den Beld
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven
Den 19 maij is overleden de dogter van de weduwe Reutger Janssen op den Bolt
De maandlijst overgegeven
Den 5 junij is overleden de dogter van Evert Wullink op het Veen
Den 16 junij is overleden het kind van Evert Wullink op het Veen
De maandlijst overgegeven
Den 14 julij is overleden Hendrijk Hendrijks Slijkhuijs op het Grotenhuijs
Den 16 julij is overleden de wed. van Jan Willems op den Vijfhoek
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 24 augustus is overleden Arent Arents op de Inde
De maandlijst overgegeven
Den 4 september is overleden de vrouw van Gerrit Willems op de Linthorst
Den 15 september is overleden Jan Wiendels in de Zonnebergstrate
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst ook
Den 17 december is overleden het kind van Jacob Derks op de Horst
Den 23 december is overleden het kind van Evert Wullink op het Veen
Den 25 december is overleden Henders Lamberts op den Bredelaar

De maandlijst overgegeven
1766
2 jan.

7 jan.

23 jan.

27 jan.

1 feb.
6 feb.
17 feb.

7 feb.
12 feb.
21 feb.

10 mrt.

17 mrt.

4 apr.

10 apr.

2 mei

6 mei

24 jun.

28 jun.

9 jul.
27 jul.

13 jul.
31 jul.

30 jul.

4 aug.

28 sep.
9 okt.
13 okt.
19 okt.

2 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.

30 dec. 5 jan.
1767

Den 2 januarij is dood onder ’t ijs weer gevonden op de kolk bij den Huijze Pol Hendrijk
Willems knecht bij Gerrit Gerrits op de Brempte
Den 23 januarij is overleden het kind van Jacob Berents op de Hege
De maandlijst overgegeven
De 1 februarij is overleden Willem Gerrits op den Yperenberg
De 6 februarij is overleden Gerrit Janssen op de Kleijnen Vondelaar
De 17 februarij is overleden het kind van Hendrijk Arents op de Keurhorst
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
De 10 maart is overleden Jan Jansen op den KleijnenVondelaar
De maandlijst overgegeven
Den 4 april is overleden de weduwe van Jan Wiendels in de Zonnebergstrate
De maandlijst overgegeven
Den 2 maij is overleden de weduwe Willem Tonis op het Lollebroek
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 24 junij is overleden de zoon van Harmen Willems op den Bruggenbos
De maandlijst overgegeven
Den 9 julij is overleden het kind van Jan Hendrix op den Kruitbosch
Den 27 julij is overleden het kind van Thomas Renssen custos te Wilp
De maandlijst overgegeven
Den 30 julij is overleden Berent Janssen op den Hoeck
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 28 sep. is overleden de weduwe van Willem Mensink op het Zand
Den 9 october is dood ter wereld gekomen het kind van Jan Hendrijks op het Gansehuijs
Den 13 october is overleden de weduwe van Wolter Goossens op het Hummenze Land
Den 19 october is overleden de zoon van Gerrit Vasters bij de Stougraven
De maandlijst overgegeven en de ¼ jaars lijst ook
Gerrit Vasters bij de Stouwgraven

1767
11 jan.
20 jan.
20 jan.

17 jan.
26 jan.
26 jan.

9 feb.

16 feb.

19 feb.

25 feb.

24 feb.
20 mrt.

2 mrt.
26 mrt.

16 apr.

21 apr.

16 apr.

21 apr.

19 apr.
21 apr.

23 apr.
25 apr.

2 mei
6 mei
12 mei

5 mei
11 mei
16 mei

20 mei

23 mei

Den 11 jan. is overleden Arent Janssen op den Hommelenbrink
Den 20 jan. is overleden het kind van Theunus op het Snenge
Den 20 jan. is overleden de wed. Willem Janssen in de Klokke
De maandlijst overgegeven
Den 9 feb. is overleden het kind van Hendrik Zwanenberg op den Pauwencamp
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 19 feb. is overleden de vrouw van Willem Oostendorp bij de Wilpze Meulen
De maandlijst overgegeven
Den 24 feb. is overleden de dogter van Harmen Arents in de Spaarpot
Den 20 maart is overleden de huijsvrouw van Willem Willems op het Erff den Hoff
De maandlijst overgegeven
Den 16 april is overleden de zuster van Willem Willems op den Hoff namelijk Aaltje
Willems
Den 16 april is overleden Jan Willem Kappert knegt bij Derk Harmen Alink op den Beld in
‘t dorp
Den 19 april is overleden de vrouw van Goossen Wolters op den Helmig
Den 21 april is overleden de vrouw van Albert Arents op de Reijte
De maandlijst overgegeven
Den 2 maij is overleden het kind van Gerrit Willems op den Vijfhoek
Den 6 maij is overleden de zoon van Jan van Welbergen in de Zonnenbergstrate
Den 12 maij is overleden Jan Hendrijks kostganger op het Zoerhuis bij Jan Gerrits
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 20 maij is overleden het kind van Reutger Peters op het Zuijtwijk

31 mei

3 jun.

4 jun.
8 jun.

6 jun.
12 jun.

29 jun.
30 jun.
2 jul.
12 jul.

3 jul.
4 jul.
6 jul.
16 jul.

9 aug.

13 aug.

31 aug. 4 sep.
23 sep. 28 sep.
12 okt.

16 okt.

9 nov.

12 nov.

26 nov. 28 nov.
26 dec. 31 dec.

De maandlijst overgegeven
Den 31 maij is overleden het kind van Egbert Bosch te Gietello aan den allee van Huijze de
Pol
Den 4 junij is overleden Jan van Welbergen in de Zonnenbergstrate
Den 8 junij is overleden de zoon van Harmen Harms van den Barg in de kamer op de
Keurhorst
De maandlijst overgegeven
Den 29 junij is overleden Jan Fredrix bij de dogters op den Bellinkhoff
Den 30 junij is overleden de vrouw van Berent Hageman in het Aarderbroek
Den 2 julij is overleden Gerhardus Kock smit te Wilp
Den 12 julij is overleden de vrouwenmoeder van Gerrit Hendrix op de Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 9 aug. is overleden de dogter van Abraham Janssen op het Vlijtberg
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 31 aug. is overleden het kind van Gerrit Willems op den Yperenberg
Den 23 sep. is overleden het kind van Albert Engberts op den Conienenbeld
De maandlijst overgegeven
Den 12 october is overleden het kind van Roelof Egberts in ‘t dorp
De maandlijst overgegeven
Den 9 november is overleden het kind van Jan Gerrijts op Jan Wendels Plaats in de
Zonnenbergstrate
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven en de maandlijst
Den 26 november is overleden het kind van Abraham Andries Bode op den Blazebalg
De maandlijst overgegeven
Den 26 december is overleden Jan Gerrits op het Kerkenhofstee in den Posterenk
De maandlijst overgegeven

1768
12 jan.

18 jan.

25 jan.
28 jan.
9 feb.

1 feb.
3 feb.
15 feb.

14 mrt.

19 mrt.

28 mrt.

1 apr.

7 apr.

12 apr.

4 mei
6 mei

9 mei
10 mei

12 mei

16 mei

22 jun.

27 jun.

27 jun.

1 jul.

1 aug.

5 aug.

13 sep.
20 sep.

17 sep.
23 sep.

Den 12 januarij is overleden het kind van Gerrit Wolters op het Hummenzeland
De maandlijst overgegeven
Den 25 januarij is overleden Lutgert Jacobs op den Theuyterd
Den 28 januarij is overleden Jenneken Frederix aan den Bergsendijk van de Diaconie
Den 9 feb. is overleden de weduwe Willem Michiel Renssen in ’t dorp te Wilp
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 14 maart is overleden het kind van Jan Gerrits op den Beld
De maandlijst overgegeven
Den 28 maart is overleden de Heer Nicolaas Keer kostganger bij de weduwe Kock Smitse te
Wilp (betaald) is in de kerk begraven
Den 7 april is overleden de weduwe Roeloff Janssen op den Tempel in de Voorstege onder
Twello
De maandlijst overgegeven.
Den 4 maij is overleden de vrouw van Jannes (Johannes) Janssen in den Pikkert in de camer
Den 6 maij is overleden de juffrouw wed. Swams kostgangerse op den Bellinkhof in de kerk
begraven
Den 12 maij is overleden het kind van Lambert Knaap op den Stenencamer (betaald)
De maandlijst overgegeven, de ¼ jaars lijst ook
Den 22 junij is overleden mevrouw douariere de Wolf op ’t Voorde in de kerk begraven
De maandlijst overgegeven
Den 27 junij is overleden het kind van Rutger Hendrix alias Swarten op den Bloemendaal
De maandlijst overgegeven
Den 1 augustus is tot Vollenhove overleden de zoon van wielen Jan Gerrits op de
Kerkenhofstee in de Posterenk. Alhier begraven
De maandlijst overgegeven
Den 13 september is overleden Derk Cornelus op Vijfhuijsstee in de Keuterstraat
Den 20 september is overleden de weduwe Harmen Haak bij de Smitshuijs te Wilp
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook

16 dec. 19 dec.
19 dec. 23 dec.

Den 16 december is overleden het kind van Derk Harms Kollemijer in de kamer in de
Pannekoeke
Den 19 december is overleden het kind van Arent Janssen in den Venus
De maandlijst overgegeven

1769
3 jan.

9 jan.

Den 3 januarij is overleden het een kind en den 8 dito het 2 kind van Willem Willems op
den Hof. Den 9 dito beijde begraven
11 jan. [13] jan. Den 11 januarij is overleden het kind van Hendrijk Theunus op het Honden (betaald)
14 jan. 18 jan.
Den 14 januarij is overleden Thuenus Derks off ouden Bruggebos op den Hagen
De maandlijst overgegeven
27 jan. 1 feb.
Den 27 januarij is overleden Willem Janssen op den Elshoff
6 feb.
10 feb.
Den 6 febr. is overleden het kind van Hendrik Janssen in de Holthoeve
8 feb.
14 feb.
Den 8 febr. is overleden Jacobus Rondeel in de Zonnenbergstrate
14 feb. 18 feb.
Den 14 febr. is overleden het kind van Hendrijk Janssen in de Holthoeve
16 feb. 20 feb.
Den 16 febr. is overleden het kind van Reijnier Rondeel in de Zonennbergstrate
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
21 mrt. 25 mrt. Den 21 maart is overleden Trientjen op den Hongerbeld bij den Hulle in het Aarderbroek
De maandlijst overgegeven
29 mrt. 4 apr.
Den 29 maart is overleden de vrouw van Gerrit Bosch op het Nieuwgetimmer in den Haan
te Gietello
De maandlijst overgegeven
11 mei 13 mei
Den 11 maij is dood ter wereld gekomen het kind van Hendrijk Arents op de Keurhorst
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
24 jun. 28 jun.
Den 24 junij is overleden de vrouw van Hendrijk Janssen op den Kruijtbos (betaald)
De maandlijst overgegeven
7 jul.
10 jul.
Den 7 julij is overleden het kind van Gerrit Gerrits op den Kostverloren
9 jul.
13 jul.
Den 9 julij is overleden het kind van Goossen Wolters op den Helmig
De maandlijst overgegeven
30 jul. 4 aug.
Den 30 julij is te Deventer overleden de Hoogwelgeboren freulen Anna Margrieta Baronesse
van Coverden van het Wegdam, dochter van Wielen de Heer Jan Heijdentrijk en vrouwe
Margrieta Eliezabet Heer en Vrouw van ’t Wegdam en den 4 augustus te Wilp begraven
Is in den kelder van het huis te Wilpe welke de Heer W.J. van Broekhuisen toebehoort,
bijgezet de HWG van het Wegdam freule
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
6 sep.
9 sep.
Den 6 september is overleden het kind van Klaas Gerrits in de Nieuwgetimmer de Hutte bij
de Zwarte Colk
20 sep. 23 sep. Den 20 september is overleden de vrouw van Berent Hendrix op den Hul
De maandlijst overgegeven
29 okt. 1 nov.
Den 29 october is overleden het kind van Gerrit Wolters op het Hummenzeland
1 nov. 6 nov.
Den 1 november is overleden de weduwe van Willem Nieuwnaber op Naggenhofstee
De ¼ jaars lijst overgegeven
23 nov. 28 nov. Den 23 november is overleden het kind van Johannus Janssen in den camer op den Pikkert
23 nov. 29 nov. Den 23 november is overleden Jacob Groen op den Kopoff
De maandlijst overgegeven
12 dec. 18 dec. Den 12 december is overleden de wed. van Jan Gerrits op Kerkenhofstee
16 dec. 21 dec. Den 16 december is overleden de dogter van Willem Oostendarp aan de Brouwershuijs te
Wilp van de Wilpse Diaconie
18 dec. 23 dec. Den 18 december is overleden Albert Derks knegt op het Zoerhuis
De maandlijst overgegeven
26 dec. 4 jan.
Den 26 december is overleden Gerrit Wolters op het Hummenzeland en om ’t hoge waters
1770
halven. De 4 januarij 1770 begraven
1770
29 jan.
2 feb.

3 feb.
8 feb.

Den 29 januarij is overleden Arent Hendrix van Brummen knegt op de Loijne
Den 2 februarij is overleden Hendrijk Frederix op de Eijkencamp

15 feb.

18 feb.

8 mrt.

12 mrt.

4 apr.
8 apr.

7 apr.
12 apr.

12 mei

16 mei

18 mei

22 mei

31 mei
2 jul.
10 jul.
18 jul.

2 jun.
6 jul.
13 jul.
23 jul.

29 jul.

2 aug.

25 okt.

29 okt.

29 nov.
30 nov.
6 dec.
20 dec.

5 dec.
6 dec.
8 dec.
26 dec.

29 dec. 2 jan.
1771

Den 15 februarij is overleden het kind van Jan Kopoff bij de Smitshuijs te Wilp
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven. De maandlijst ook
Den 8 maart is overleden Berent Hendrijks op den Hul
De maandlijst overgegeven
Den 4 april is overleden het kind van Jacob Berents op de Hege
Den 8 april is overleden het kind van Harmen Lamberts op de Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 12 maij is overleden het kind van Klaas Gerrits de Vrieze aan de Wetering bij de
Zwarte Colck van de Diaconie
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 18 maij is overleden het kind van Goossen Wolters op den Helmig
De maandlijst overgegeven
Den 31 maij is overleden het kind van Jacob Roelofs van de Graaff op de Wollebos
Den 2 julij overleden Hendrijcus Lamberts op den Wisselaar (betaald)
Den 10 julij overleden het kind van Jan Grotenhuis tuijnman op de Latmer (betaald)
Den 18 julij overleden Gerrit Derks Krosse op den Vondelaar (betaald)
De maandlijst overgegeven
Den 29 julij overleden de huijsvrouw van Harmen Lamberts op den Stenencamer
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven. De maandlijst ook
Den 25 october is overleden het kind van Hendrijk Janssen op de Kleijne Holdhoeve
De ¼ jaars lijste overgegeven. De maandlijst ook
Den 29 november is overleden de zoon van Jan Janssen op het Kleijn Zuijtwijk
Den 30 november is overleden Theunus Janssen op de Lindhorst
Den 6 december is overleden het kind van Jan Hendrix op het Ganzehuijs
Den 20 december is overleden Jan Tiook op de Kleijne Kranecamp zijn vrouw
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 29 december is dood ter wereld gekomen het kind van Reijnier Rondeel in de
Zonnenbergsstrate

1771
9 jan.

14 jan.

29 jan.

4 feb.

30 jan.
3 feb.

5 feb.
9 feb.

22 feb.

28 feb.

26 feb.
3 mrt.
11 mrt.
20 mrt.

(4 mrt.)
8 mrt.
18 mrt.
26 mrt.

23 mrt.

25 mrt.

30 mrt.
5 apr.
6 mei

5 apr.
8 apr.
10 mei

10 mei

Den 9 januarij is overleden de weduwe van Gerrit Hulshoff ten huijze van de weduwe
Hendrijcus Lambs op den Wisselaar
De maandlijst overgegeven
Den 29 januarij is overleden Hendrijk Janssen ten huize van Jan Hendrix Keijzer in de
Klokke
Den 30 januarij is overleden de vrouw van Hendrijk Berents in het Zwaantje
Den 3 februarij is overleden Hendrijk Janssen op den Kleijnen Vondelaar
De ¼ jaars lijste overgegeven
Den 22 februarij is overleden Jan van Essen op de Schramate
De maandlijst overgegeven
Den 26 februarij is overleden Berent Gerrits op den Noordijk is in Twello begraven
Den 3 maart is overleden het kind van Reutger Peters op het Zuijtwijk
Den 11 maart is overleden de weduwe Derk Janssen op het Diepenveen
Den 20 maart is overleden de wed. van Harmen Gerrits Dekker bij haar zoon op den Hilder
en is in Twello begraven
Den 23 maart is overleden het kind van Gerrit Janssen op den Doorneweerd
De maandlijst overgegeven
Den 30 maart is overleden de weduwe van Theunus Reutgers op het Sluijne
Den 5 april is overleden het kind van Gerrit Berents op den Zonnenberg
Den 6 maij is overleden Theunus Lubberts op Willemken Harms Hofstee in de Keuterstraat
De maandlijst overgegeven
Den 10 maij [
] de Hoogwelgeboren [ ] Heer dijkgraaff tot den Cannenburg des
morgens van 9 tot 10 en van 11 tot 12 en des nademiddags van 2 tot 3 uur des 3 posen daags
is voor kosters geregtighe... is elke pose ½ mud rogge ad 2 gld ’t schepel en 10 stuivers
frojement f 13-10-0
Den 11 dito
f 13-10-0
Den 15 dito des morgens van 10 tot 11 en nademiddag van 1 tot 2 en van 3 tot 4 uur idem f

15 mei

18 mei

20 jun.
23 jun.

24 jun.
27 jun.

28 aug. 2 sep.
11 sep. 16 sep.
26 okt.

30 okt.

13-10-0
Den 15 maij is overleden de vrouwenzuster van Jan Theunus op ‘t Lollebroek
De ¼ jaars lijst tot hiertoe overgegeven. De maandlijst ook
Den 20 junij is overleden Johannes van der Beek [ ] in den Dood in de kerk begraven
Den 23 junij is overleden Gerrit Berents op Zandsteijn bij zijn kinder
De maandlijst overgegeven. De ¼ jaars lijst ook
Den 28 augustus is overleden Gerrit Berents wever in het Agterland
Den 11 september is overleden de zoon van Wilen Theunus Lubberts in de Keuterstraat
De maandlijst overgegeven
Den 26 october is overleden de zoon van Willem Berents op de Waterfloijte
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook

1772
10 jan.

16 jan.

Den 10 januarij is overleden de huijsvrouw van Jan Derks Slijkhuijs op ’t Slijkhuijs in de
kerk begraven
13 jan. 20 jan.
Den 13 januarij is overleden de moeder van wilen Berent Gerrits op den Noordijk
De weduwe van Gerrit Janssen ten huise van de weduwe Berent Gerrits op den Noordijk
26 jan. 31 jan.
Den 26 januarij is overleden Hendrijk Harms van Brummen op de Rijte in de camer
De maandlijst overgegeven
1 feb.
6 feb. te Den 1 feb. is overleden de weduwe Hendrijk ... die voor plaijzier heeft geweest bij Gerrit
Bathmen Arents op de Horst en is den 4 dito na Battem gehaald om den 6 dito te Battem te begraven
De moeder van Gerrit Arents op de Horst
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
19 mrt. 25 mrt. Den 19 maart is overleden Theunus Theunussen op de Snenge (betaald)
De maandlijst overgegeven
30 mrt. 4 apr.
Den 30 maart is overleden de wed. van Theunus Lubberts in de Keuterstraat (betaald)
De maandlijst overgegeven
13 mei 16 mei
Den 13 maij is overleden het kind van Albert Arents op de Rijte
17 mei 20 mei
Den 17 maij is overleden het kind van Hendrijk Janssen op den Hul
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
25 jun. 27 jun.
Den 25 junij is overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst (betaald)
De maandlijst overgegeven
18 jul. 22 jul.
Den 18 julij is overleden de vrouw van Willem Gerrits op den Hoek
De maandlijst overgegeven
5 aug. 10 aug. Den 5 augustus is overleden het dogtertjen van de Heer Hendrijk van Wijhe predicant van
Wilp
De ¼ jaars lijst overgegeven
24 aug. 28 aug. Den 24 augustus is overleden Waander Ossenkop op den Vlijtberg
De maandlijst overgegeven
14 sep. 18 sep. Den 14 september is overleden de zoon van Berent Willems op de Hombrake (betaald)
16 sep. 21 sep. Den 16 september is overleden ‘t kind (de dochter) van Hendrik Klaasen op het Kuijlershoff
16 sep.
Den 16 september is overleden overleden Heer Hendrik Budde lid van de gezworen
gemeente te Deventer op ’t Zand (op de Brokhorst) en den 17 dito na Deventer gehaald
De maandlijst overgegeven
3 okt.
7 okt.
Den 3 october is overleden ’t kind van Gerrit Theunus op de Pletze
5 okt.
9 okt.
Den 5 october is overleden Gerrit Janssen Borg op Methorststee
18 okt. 23 okt.
Den 18 october is overleden het kind van Gerrit Janssen Kaal in den Bosch
23 okt. 29 okt.
Den 23 october is overleden het kind van Roeloff Egberts in het dorp in den Roscam
De maandlijst overgegeven
9 nov. 12 nov. Den 9 november is overleden een oud vrou van den huijsarmenstaat van Deventer bestaat bij
Albert Bloemink op den Kreeftenberg
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
18 dec. 23 dec. Den 18 december is overleden Roelof bij zijn zoon Willem Mander op het Hummenzeland
24 dec. 30 dec. Den 24 december is overleden Gerrit Gerrits op het Kostverloren (betaald)
25 dec. 31 dec. Den 25 december is overleden de dogter van Jan Willems Brouwer bij haar grootvader in
het Wilpze dorp in de kerk begraven
De maandlijst overgegeven
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6 jan.

12 jan.
11 jan.

7 jan.
16 jan.

11 jan.
22 jan.

24 feb.

1 mrt.

7 mrt.

12 mrt.

29 mrt.
1 apr.

5 apr.
7 apr.

29 apr.

3 mei

23 mei
24 mei

27 mei
28 mei

25 mei

28 mei

2 jun.
16 jun.

7 jun.
19 jun.

11 jul.

15 jul.

2 aug.

6 aug.

6 sep.
14 sep.

10 sep.
18 sep.

18 sep.
18 sep.
23 sep.

22 sep.
22 sep.
25 sep.

3 okt.
4 okt.

7 okt.
8 okt.

4 okt.

8 okt.

6 okt.

9 okt.

5 nov.

11 nov.

12 dec. 18 dec.
26 dec. 29 dec.

Den 6 januarij is overleden de huijsvrouw van Jan Gerrits op de Doorneweerd (betaald)
Den 6 januarij is overleden het kind van de weduwe Gerrit Gerrits op den Kostverloren
(betaald)
Den 7 januarij is overleden het kind van Willem Roelofs op den Kranencamp (betaald)
Den 16 januarij is overleden het kind van Jan Theunis op de Sluijne (betaald)
De ¼ jaars lijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 24 februarij is overleden het kind van Jan Janssen aan den Bergsendijk in de Lazeres
huyskes (betaald)
Den 7 maart is overleden het kind van Wicher Arents op het Schol
De maandlijst overgegeven
Den 29 maart is overleden het kind van Marten Janssen op den Kranencamp
Den 1 april is overleden de zoon van Willem Janssen brouwer in het Wilpze dorp en is in de
kerk begraven
De maandlijst overgegeven
Den 29 april is overleden de vrouw van Willem Berents Greve op de Waterfloijte
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 23 maij is overleden het kind van Wiggert van Welbergen op de Papenmate (betaald)
Den 24 maij is overleden het kind van de weduwe Teunus Teunussen op de Snenge
(betaald)
Den 25 maij is overleden het kind van Albert Arents op de Rijte
De maandlijst overgegeven
Den 2 junij is overleden de weduwe Willem Janssen op den Elshoff
Den 16 junij is overleden het kind van Jan Dix op den Klavercamp
De maandlijst overgegeven
Den 11 julij is overleden het kind van Jan Janssen op de Biele
De maandlijst overgegeven
Den 2 augustus is overleden de huijsvrouw van Gerrit Willemsen op den Yperenberg
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 6 september is overleden de huijsvrouw van Jan Janssen op Zielshofstee
Den 14 september is overleden ‘t kind van Jan Goossens Aalders op de Oye kerkmeester te
Wilp in de kerk begr.
Den 18 september is overleden Gerrit Willems op de Wisselaarshoeve
Den 18 september is overleden Willem Berents op den Robbertscamp
Den 23 september is dood ter werelt gekomen het kind van Teunus Janssen op de Holcamp
De maandlijst overgegeven
Den 3 october is overleden Harmen Janssen op de Pikkert
Den 4 october is overleden de vrouw van Theunus Janssen op de Bloemendaal in de
Voorstege
Den 4 october is overleden de zoon van de kerkmeeester Jan Goossens Aalders op de Ooye
in de kerk begaven.
Den 6 october is overleden het dogtertje van de Welgeboren Heer R.C. de Wolf van
Westerrode burgemeester van Herderwijk op ‘t Voorde in de grafkelder begraven
De maandlijst overgegeven
Den 5 november is overleden Jan Arents de onderschout in de Biele
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 12 december is overleden Berent Hendriks in het Zwaantje
Den 26 december is overleden het kind van Jannes Janssen op de Pannekoeke
De maandlijst overgegeven

1774
4 jan.

10 jan.

26 jan.

1 feb.

Den 4 januarij is overleden meester Jan Janssen op de Beld (betaald)
De maandlijst overgegeven
Den 26 januarij is overleden het kind van Reijnder Geurt van Neck molenaar te Wilp
(betaald)

30 jan.
14 feb.
16 feb.

4 feb.
21 feb.
19 feb.

1 mrt.
13 mrt.
15 mrt.
22 mrt.

5 mrt.
18 mrt.
21 mrt.
25 mrt.

5 apr.
6 apr.

11 apr.
12 apr.

3 mei
3 mei

6 mei
7 mei

6 mei

9 mei

10 mei

13 mei

25 mei

30 mei

3 jun.

6 jun.

11 jul.
18 jul.

15 jul.
22 jul.

31 jul.

4 aug.

2 aug.

6 aug.

8 aug.

11 aug.

19 sep.

21 sep.

16 nov. 22 nov.
28 nov. 5 dec.
19 dec. 24 dec.
27 dec.

28 dec. 2 jan.
1775
31 dec. 31 dec.

Den 30 januarij is overleden het kind van Wigcher Arents op het Schol
Den 14 februarij is overleden de vrouw van Theunus Janssen op de Holcamp
Den 14 februarij is dood ter wereld gekomen het kind van Rijnier Meylers op Kleijn
Zuijtwijk
De ¼ jaars lijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 1 maart is overleden twee kinder van Evert Willems op de Klavercamp
Den 13 maart is overleden het kind van Evert Alberts op de Hilder
Den 15 maart is overleden Jan Willems op de Grote Blanke
Den 22 maart is overleden het kind van Derk Temmelman (Tempelman) op de Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 5 april is overleden Gerrit Theunus op de Pletze
Den 6 april is overleden de huijsvrouw van Hendrijk Janssen op de Kleijne Holdhoeve
De maandlijst overgegeven
Den 3 mei is overleden het kind van Gerrit Willemsen op de Yperenberg
Den 3 mei is overleden het kind van Gerrit Willems op de Vijfhoek (betaald)
Dito is overleden de Hazinne
Den 6 mei is dood ter wereld gekomen het kind van Willem Berents Greve op den
Kostverloren
Den 10 mei is overleden het kind van de wed. Gerrit Theunus op de Pletze
De ¼ jaars lijst overgegeven
Den 25 mei is overleden het kind van Jannus Janssen op de Pannekoeke
De maandlijst overgegeven
Den 3 junij is overleden het kind van Johan Rudolf van der Ahe op de Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 11 julij is overleden Gerrit Willems op het Vrijeeland
Den 18 julij is overleden de huijsvrouw van de Heer A. van Otterloo vaandrig ten dienste
dezer landen
De maandlijst overgegeven
Den 31 julij is overleden Hendricus Hendriks op Petersensstee, de dogter van wijlen Jan
Brouwer
Den 2 augustus is overleden ten huise van de kerkmester Jan Goossens Aalders op de Oije
Aaldert Aalders in de kerk bergaven
Den 8 augustus is overleden het kind van de Heer A. van Otterloo vaanderig ten dienste
dezer landen
De maandlijst overgegeven. De ¼ jaarslijst ook
Den 19 september is overleden het kind van Albert Arents op den Rijte
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 16 november is overleden Derk Goossen in de Weerd
De maandlijst overgegeven
Den 28 november is overleden Hendrik Zwanenberg op het Nieuwgetimmer bij den
Wisselaar in de Zonnebergstraat
Den 19 december is overleden Gerrit Hendriks Rosendaal ten huijze van Hendrik Klaassen
op het Kuylershoff
Den 27 december is overleden ten huijze van de weduwe Berent Gerrits op den Noordijk
een gepensioneerd canonnier met namen Jan Harmen Hem en is op dato na Deventer
gehaald om aldaar begraven te worden
Is dood na Deventer gehaald Jan Harmen Hem gegaseerd canonnier die overleden was bij
de wed. van Berent Gerrits op den Noordijk en heeft betaald met f 16 gulden
De maandlijst overgegeven
Den 28 december is overleden het kind van Wander Boejenk op de Pikkers
Den 31 december is dood ter wereld gekomen een kind van Gerrit Willems op den Vijfhoek
en denzelven dato begraven

1775
2 jan.

9 jan.

Den 2 januarij is overleden de vrouw van Marten Janssen op de Kranencamp

4 jan.

5 jan.

10 jan.

13 jan.

17 jan.

23 jan.

28 jan.

3 feb.

14 feb.
16 feb.

20 feb.
20 feb.

19 feb.
21 feb.
21 feb.

22 feb.
23 feb.
27 feb.

14 mrt.
17 mrt.
20 mrt.
25 mrt.
26 mrt.

20 mrt.
20 mrt.
27 mrt.
31 mrt.
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31 mrt.
3 apr.

6 apr.
8 apr.

17 apr.

21 apr.

29 apr.
8 mei

3 mei
12 mei

3 jun.
3 jun.
16 jun.
19 jun.

7 jun.
7 jun.
20 jun.
23 jun.
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1 jul.
13 jul.

5 jul.
4 jul.
17 jul.

2 aug.

7 aug.

11 sep.
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3 okt.
12 okt.

5 okt.
5 okt.
6 okt.
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31 okt.

2 nov.

29 nov. 2 dec.
2 dec.

4 dec.

Den 4 januarij is overleden het kind van Harmanus Berents op het Nieuwgetimmer op den
Geutencamp
Den 10 januarij is overleden het kind van Harmanus Berents op het Nieuwgetimmer op den
Geutencamp
Den 17 januarij is overleden het kind van Willem Willems op den Hoff
De maandlijst overgegeven
Den 28 januarij is overleden op den Klavercamp de weduwe van wilen Jan Thomas van de
Diaconie
Den 14 februarij is overleden Hendrik Janssen op de Kleijne Holdhoeve
Den 16 februarij is overleden het kind van Evert Alberts op den Hilder de onderschout
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 19 februarij is overleden het kind van Reijnier op het Kleijn Zuijtwijk
Den 21 februarij is overleden de zoon van Arent Olofs op het Gorselaar
Den 21 februarij is overleden Gerrit Jacobs in de Voorstege
De maandlijst overgegeven
Den 14 maart is overleden Hendrik Janssen op den Kruijtbos
Den 17 maart is overleden het kind van Gerrit Janssen op de Doornenweerd
Den 20 maart is overleden de vrouw van Jacob Graafman in de camer op den Teuyterd
Den 25 maart is overleden Jan Tioonk op den Kleijnen Kranecamp (betaald)
Den 26 maart is overleden Willem Janssen Brouwer kerkmeester te Wilp in de kerk
begraven
Den 31 maart is overleden de dogter van Marten Roesink in den Exter
Den 3 april is overleden Machteld Hoff weduwe Kock ten huijze van Theunus Dries van
Beld op de Brokhorst
Den 17 april is overleden de zuster van Arent Gerrits in het Agterland of de Darlers
De maandlijst overgegeven
Den 29 april is overleden de dogter van Willem Gerrits op den Hoek
Den 8 mei is overleden het kind van Gerrit Hendrix op de Groten Kranencamp (betaald)
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 3 junij is overleden Roeloff Gerrits op den Sandsteijn
Den 3 junij is overleden de zoon van Willem Gerrits op den Hoek
Den 16 junij is overleden Arent Janssen in den Zwaan
Den 19 junij is overleden de zoon van Harmen Arents van den Teuijterd
De maandlijst overgegeven
Den 1 julij is overleden het kind van Arent Wijers op den Kreeftenberg
Den 1 julij is overleden het kind van Gerrit Janssen op den Doorneweerd (betaald)
Den 13 julij is overleden de zoon van Wander Berents op de Kleijne Kranecamp
De maandlijst overgegeven
Den 2 augustus is overleden Arent Janssen in den Venus (betaald)
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 11 september is overleden het kind van Willem Aalders op de Marsch in de kerk
begraven
De maandlijst overgegeven
Den 1 oktober is overleden Marten Roesink in den Exter (betaald)
Den 1 oktober is overleden de huijsvrouw van Harmanus Ooytink aan den Bergsendijk
Den 3 oktober is overleden het kind van Claas Gerrits de Vriese van de Diaconie
Den 12 oktober is overleden Peter Gerrits op de Loijne
De maandlijst overgegeven
Den 31 oktober is overleden het kind van Jan Gerrits op Jan Wiendelsstee in de
Zonnenbergstrate
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 29 november is overleden het kind van Hendrik Derks op het Nieuwgetimmer op het
Hummenzeland
Den 2 december is overleden het zoondjen van de Hoogwelgeboren Heer R.J. Baron van der
Capellen Heer van de Marsch en de Latmer en is den 4 dito na Zutphen gebragt om
begraven te worden
De maandlijst overgegeven
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Den 10 januarij is overleden het kind van Cornelus Derks op de Pannekoek
Den 25 januarij is overleden de weduwe van Berent Brilleman op den Kelder en is na
Deventer gehaald om den 30 dito begraven te worden
Den 30 januarij is overleden Wessel Janssen op Holt
Den 3 februarij is overleden de weduwe van Roelof Lubberts bij haar zoon op de
Wilperweijde
Den 3 februarij is overleden het kind van Jan Kopoff kleermaker op de Wollebos
Den 12 februarij is overleden het kind van Heymerik Janes Hendriks op den Olden
Tiggelavond
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 24 februarij is overleden de zoon van wijlen Gerrit Willems op den Wisselaar
Den 27 februarij is overleden de weduwe van wijlen Gerrit Willems op den Wisselaar
De maandlijst overgegeven
Den 28 maart is overleden Maria zijnde een oude vrijster kostgangerse bij Gerrit Willems op
het Vrije Land
Den 11 april is overleden Klaas Gerrits de Vrieze op de Pletze
Den 11 april is overleden de vrouw van Jan Teunus op de Sluijne
Den 17 april is overleden de vrouw van Elbert Hissink op de Kleijne Pannekoeke
De maandlijst overgegeven
Den 28 april is overleden Gerrit Willems den dekker op het Nieuwgetimmer bij het Stroonk
aan den Posterenk
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 1 julij is overleden Christijna Bressers op Nieuwgetimmer bij den Hul
Den 4 julij is overleden de vrouw van Gerrit Jan Janssen in het Nieuwgetimmer in de bij het
Stroonk
Den 8 julij is overleden Jan Hassink op het Slijckhuijs (betaald)
Den 12 julij is overleden het kind van Gerrit Janssen op den Doorneweerd
Den 20 julij is overleden de dochter van Willem Gerrits op den Hoek
Den 27 julij is overleden het kind van Gerrit Janssen op den Doorneweerd
De maandlijst overgegeven
Den 29 julij is overleden het kind van de kerkmeester Jan Goossens Aalders op de Ooije in
de kerk begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 19 augustus is overleden de dogter van Teunis Dries van den Beld op de Brokhorst
Den 21 augustus is overleden de vrouw van Gerrit Krijt op den Zonneberg (betaald)
Den 22 september is overleden het kind van Evert Alberts op den Hilder
De maandlijst overgegeven
Den 7 october is overleden het kind van Willem Willems op de Hazelenberg
Den 9 october is overleden de vader van Teunus Janssen in de Voorstege
De maandlijst overgegeven
Den 4 november is overleden Evert Janssen bouwman op den Bredelaar
Den 8 november is overleden het kind van Berent Neusink op den Kostverloren
Den 19 november is overleden Rutger Geurs Mulder op het Hondschaten in de
Zonnenbergstrate
De Hgw. heer baron Schimmelpeenninck van der Oye heer van de beyde Polen, landdrost
van Veluwen
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 30 december is overleden de huijsvrouw van Wolter Janssen op den Elshof
Den 30 december is overleden Willem Theunus ten huijze van Henrik Janssen op den
Wisselaarhoeve (betaald)
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6 jan.

13 jan.

Den 6 januarij is overleden Anthoni Everds ten huijze van Egbert Harms op den Hoff
De maandlijst overgegeven
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Den 6 februarij is overleden de weduwe Wessel Janssen ten huijze van Albert Arends op de
Rijte.
N.B. Ontwaar geworden zijnde dat den 14 dito bij Peter Kock is overleden een ouden vrouw
van Deventer dog is niet aangegeven. En is den 15 dito na Deventer gehaald
Den 15 februarij is overleden Willem Janssen en van de Wilpze Diaconie bestaat gewoond
bij Albert Arents op de Ryte
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 21 februarij is overleden Jan Rozebos kostganger bij Thomas Renssen custos te Wilp
De maandlijst overgegeven
Den 17 april is overleden Gerrit Janssen Kaal in den Bosch
De maandlijst overgegeven
De doodslakens tot hiertoe met met Rutger Peters verrekend
Den 1 mei is overleden het kind van Lambert Janssen op de Eijkencamp
Den 8 mei is overleden Willem Willems op den Hazelenberg
Den 11 mei is overleden het zoondjen van de Heer S.J. Kutschreutter op den Zonnenberg en
is in Twello begraven
Den 11 mei is overleden het kind van Jan Janssen op de Inde
Den 12 mei is overleden de huijsvrouw van Maas Harms op de Zwarte Colk
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 21 junij is overleden de weduwe van Cornelus Klasen op het Gansehuijs van de
Diaconie
De maandlijst overgegeven
Den 13 julij is overleden Harmen Berents op den Kleijne Vondelaar
Den 15 julij is overleden de vrouw van Egbert Broekhoff op de Wollebos
Den 21 julij is alhier begraven den Hoogwelgeboren Heer R.C.W. de Wolff van Westerode
burgemeester der stat Harderwijkdewelke den 16 dato te Harderwijk was overleden
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 19 augustus is overleden Hendrik Berents in het Zwaantje
Den 21 augustus is overleden het kind van Jan Derks op den Blazebalg
De maandlijst overgegeven
Den 5 september is overleden de dogter van de weduwe van Marten Roesink in den Exter
Den 17 september is overleden de huijsvrouw van Marten Priesterink in de camer op de
Beld
Den 20 september is overleden Lambert Arents op den Kleijne Kranecamp
De maandlijst overgegeven
Den 15 october is overleden het kind van Harmen Hendriks Keijzer op den Wollebos
De maandlijst overgegeven
Den 29 october is dood ter wereld gekomen het kind van Jan Derks op den Blazebalg
Den 13 november is overleden de vrouw van Jan Derks op den Blazebalg
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 17 november is overleden het kind van Jan Diks op den Hongerbeld (betaald)
Den 19 november is overleden Harmen Willems op den Bruggenbos (betaald)
De maandlijst overgegeven
Den 24 december is overleden Arent Winkels ten huijze van Albert Arents op de Rijte
De maandlijst overgegeven

1778
3 jan.
10 feb.
7 mrt.
9 mrt.
7 apr.
18 apr.

Den 3 januarij is overleden de vrouw van Derk Harmen Alink op den Beld
Den 10 februarij is overleden het kind van Jan Wijnrooks op de Pannecoek
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
13 maart Den 7 maart is overleden Waander Berents op den Kleijne Kranecamp
15 mrt. Den 9 maart is overleden Willem Willems op den Hazelenberg
De maandlijst overgegeven
13 apr.
Den 7 april is overleden de vrouw van Gerrit Derks op de Kleijne Blanke
22 apr.
Den 18 april is overleden het kind van Zwier Harms op het Gorselaar (betaald)
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
16 feb.

3 jul.

7 jul.

19 jul.

23 jul.

29 aug. 31 aug.
8 sep.
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4 nov.
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25 nov.
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3 dec.
26 dec.

1 dec.
3 dec.
7 dec.
30 dec.

31 dec. 6 jan.
1779

Den 3 julij is overleden de weduwe Bernadus Philippus van Ommen ten huijze van haar
zoon Bernadus van Ommen op het Nieuwgetimmer bij de Meule
Den 13 julij is overleden het kind van Willem Aalders op de Mars is in de kerk begr.
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 29 augustus is overleden Gerrit Nijveld werkbaas op den huijze Latmer
De maandlijst overgegeven
Den 8 september is overleden de vrouw van Albert Arents op de Rijte is in de kerk begraven
De maandlijst overgegeven
Den 7 october is overleden de vrouw van Heijmerik Heijmeriks op den Leeuwenberg
(betaald)
Den 8 october is overleden het dochtertjen van den Hoogwelgeboren Heer R.J. baron van
der Capellen Heer van de Mars en de Latmer en zo [......] geworden den 10 dito na Zutphen
gebragt om begraven te worden
en is op dezelfde manier als in het jaar 1775 2 dec. begraven te Zutphen
Den 10 october is overleden de vrouw van den Hoogwelgeboren Heer Anthonius Johannes
Knopperd op het Nienhuis
Den 13 october is overleden het kind van Jan Zwanenberg op den Wisselaar
De maandlijst overgegeven
Den 29 october is overleden de vrouw van Hendricus Hendriks op de Petersensstee
Den 31 october is overleden het kind van de weduwe Willem Willems op de Hazelenberg
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 25 november is overleden de weduwe Wander Berents op den Kleijne Kranecamp
Den 27 november is overleden het kind van Jan Derks op het Diepenveen
Den 3 december is overleden het kind van Lubbert Derks op den Spaarpot
Den 26 december is overleden het kind van Aaltjen Roesink in den Exter
De maandlijst overgegeven
Den 31 december is overleden te Voorst in de Withagen Jan Alberts en is den 6 januarij
1779 alhier te Wilp begraven
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7 jan.
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14 feb.
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9 mrt.
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7 mei
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27 mei

31 mei

10 jun.
18 jun.

14 jun.
22 jun.

Den 4 januarij is overleden het kind van Willem Berents op den Hagen
Den 25 januarij is overleden de dogter van Wiger Arents op het Schol (betaald)
De maandlijst overgegeven
Den 5 februarij is overleden de weduwe van wijlen Harmen zwiers op den Haarcamp of
Bleumink
Den 14 februarij is overleden het kind van Jan Alberts op de Kleijne Holthoeve
De maandlijst en de ¼ jaarslijst overgegeven
Den 2 maart is overleden het kind van Willem Peters in den Bosch
Den 3 maart is overleden Albert Engberts op de Coninenbeld
Den 6 maart is overleden het kind van Willem Peters in den Bosch
Den 13 maart is overleden het kind van Teunus Hassink op het Slijkhuis
Den 22 maart is overleden het kind van Willem Berents Greve op de Huijsstee
Den 24 maart is overleden het kind van Egbert Arents op Klompsstee
Den 29 maart is overleden het kind van Egbert Harms op den Hoff
Den 31 maart is overleden het kind van Jan Hendriks op den Kruijtbos
Den 16 april is overleden het kind van Willem Gerrits op het Vrije Land
De maandlijst overgegeven
Den 3 maij is overleden het kind van Jan Janssen in de Laseraars Huiskes
Den 9 maij is overleden de zoon van Willem Gerrits op het Zwaluwennest
De doodlakens tot hiertoe met Gerrit Krosse verrekend
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 27 maij is overleden het kind van de Hoogwelgeboren Heer Anthonius Johannes
Knoppert op het Nienhuis (Nieuwenhuis)
De maandlijst overgegeven
Den 10 junij is overleden Hendrik Teunussen in den Venus
Den 18 junij is overleden de huijsvrouw van Jan Teunis op den Lagen Latmer in de
Keuterstraat in de kraam overleden
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De maandlijst overgegeven
Den 6 julij is overleden het kind van Gerrit Gerrits op den Logchem
De maandlijst overgegeven
Den 13 augustus is overleden een kind dat bestaed was bij Jan Willems op het
Nieuwgetimmer bij den Kelder door Gerrit van Brummen te Deventer (betaald)
Den 15 augustus is overleden het kind van Evert Alberts de onderschout op den Hilder
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 22 augustus is overleden het kind van Derk Gerrits in het Zwaantje (betaald)
Den 23 augustus is overleden Teunus Pannekoek op het Voorde
Den 25 augustus is overleden het kind van Jan Gerrits op den Doorneweerd (betaald)
De maandlijst overgegeven
Den 5 september is overleden de dogter van Jan Dix op den Hongerbeld
Den 10 september is dood ter wereld gekomen het kind van Hendrik Harms op de Kleijnen
Vondelaar
Den 14 september is in de kraam overleden de vrouw van Hendrik Harms op de Kleijnen
Vondelaar
Den 15 september is dood ter wereld gekomen het kind van Harmen Alink kleermaker op
den Beld
Den 26 september is overleden het kind van Gerrit Broekhof in het Nieuwgetimmer bij den
Latmer off Bosmanshuijs
De maandlijst overgegeven
Den 3 october is overleden het kind van Hendrik Harms op den Kleijnen Vondelaar
Den 12 october is aan de loop overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst
Den 13 october is aan de loop overleden de zoon van Evert Gielen knegt bij Arent Jan
Everds op de Keurhorst
Den 15 october is overleden het kind van Harmen Everts op de Weerd
Den 17 october is aan de loop overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst
Den 23 october is aan de loop overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst
Den 25 october is aan de loop overleden twee kinder van Arent Jan Everts op de Keurhorst
en den zelven dato begraven
Den 25 october is overleden het kind van Derk Tempelman op den Stenen Camer
Den 25 october is overleden de Roo True bij de Pletze
Den 25 october is overleden Hendrik Lubberts zoon van de Roo Truy bij de Pletze
Den 28 october aan de loop overleden Hendrik Arents op de Kleijne Keurhorst
De maandlijst overgegeven
Den 29 october is overleden Gerrit Meijberg in den Exter
Den 1 november is overleden het kind van Jan Teunus op de Holthoeve
Den 6 november aan de loop overleden Lambert Zwiers op den Haarcamp en den 7 dito
begraven
Lubbert Zwiers op den Haarcamp doch niet overluid dat zulks van de Heren Amptsjonkers
wierd verboden dat alle die aan de loop storven niet zouden worden overluid, geen laken
gehad also zulke ook verboden wierd
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 2 december is overleden de zoon van de weduwe Hendrik Teunis in den Venus
Den 5 december is overleden het kind van Hendrik Willems op den Hogencamp
Den 19 december is overleden de weduwe Egbert Harms op de Schramate
De maandlijst overgegeven. De ¼ jaarslijst ook

1780
24 feb.
23 mrt.

2 mrt.
24 mrt.

26 mrt.
8 mei

1 apr.
12 mei

4 jun.
11 jul.

6 jun.
15 jul.

Den 24 februarij is overleden Jan Gerrits op den Wisselaar
Den 23 maart is overleden het kind van Gerrit Jan Willems op Kleijnmans Plaats in de
Voorstege
Den 26 maart is overleden de weduwe wijlen Rutger Janssen op den Bolt
Den 8 mei is overleden de moeder van Jan Hendriks Keijzer in de Klock in de Hilderstraat
De ¼ jaars en maandlijsten overgegeven
Den 4 junij is overleden het kind van Johan Rudolf van der Ahe op den Stenencamer
Den 11 julij is overleden de vrouw van Ariaan Timmer op den Blazebalg
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24 jul.

2 aug.

7 aug.

3 sep.

7 sep.

2 okt.
8 okt.
11 okt.

6 okt.
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8 nov.

11 nov.

8 dec.

11 dec.

10 dec. 15 dec.
29 dec. 30 dec.

Den 20 julij is overleden Gerrit Jans Tolkamp in het Klooster
De maandlijst overgegeven
Den 2 augustus is overleden het kind van Waander Boyink op den Pikkert
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 3 september is overleden de vrouw van Jan Hendriks op het Ganzehuijs
De maandlijst overgegeven
Den 2 october is overleden het kind van Teunis Jolink op Ruijtenbergshofstee
Den 8 october is overleden het kind van Reinder Geurs van Neck op de Wilpze Molen
Den 11 october is overleden het kind van Jan Derks op den Blazebalg
De maandlijst overgegeven
Met Teunis Hassink de doodlakens tot hiertoe verrekend
Den 8 november is overleden het kind van Jacob Graafman op den Teuijterd in de camer
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 8 december is overleden het kind van Willem Aalder op de Marsch is in de kerk
begraven
Den 10 december is overleden de zoon van Hendricus Hendriks op Petersensstee in de
Zonnenbergstrate
Den 29 december is overleden het kind van Gerrit Hendriks op den Ouden Tiggelovond
De maandlijst overgegeven
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Den 11 januarij is overleden Jan Alberts op de Kleijne Holthoeve
Den 25 januarij is overleden Teunis Gerrits op het Voorde
De maandlijst overgegeven
Den 8 februarij is overleden de dogter van de weduwe wijlen Gerhardus Kock bij de
Smitshuijs te Wilp
De maandlijst en de ¼ jaarslijst overgegeven
Den 9 maart is overleden de dogter van Marten Biezeman op den Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 29 maart is overleden de dogter van Marten Biizeman op de Stenencamer
Den 8 april is overleden de huijsvrouw van Bernadus van Ommen bij de Wilpze Molen
Den 8 april is overleden Maria Janssen in de camer bij Jan Beekman op den Hoek
Den 10 april is overleden de weduwe wijlen Willem Janssen in de camer bij Jan Beekman
op den Hoek
Den 10 april is overleden de huijsvrouw van Gerrit Janssen op de Holthoeve
Den 18 april is overleden Gerrit Janssen op de Holthoeve
De maandlijst overgegeven
Den 18 maij is overleden Lambert Cornelus van de Wilpze Diaconie bestaand op den
Bruggenbosch
De ¼ jaars en de maandlijst overgegeven
De doodlakens tot hiertoe verekend met Willem Harms
Den 27 maij is overleden het kind van Thomas Peters op de Loijne
Den 29 maij is overleden Johannes Petrus Thonissen in het Zwaandjen
De maandlijst overgegeven
Den 2 julij is overleden het kind van Egbert Harms op den Hoff
De maandlijst overgegeven. De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 22 augustus is overleden de huijsvrouw van Teunus Derks op het Kleijn Zuijtwijk
Den 30 augustus is overleden Jan Everts bij zijn zoon Jan Derks op den Blazebalg
De maandlijst overgegeven
Den 23 september is overleden Jan Bessels bouwman op het Soerhuijs
De maandlijst overgegeven
Den 3 october is overleden de zoon van Jan van den Berg bouwman op de Mars
Den 3 october is overleden de huijsvrouw van Harmen Everts in de Weerd
Den 6 october is overleden de weduwe van Gerrit Jan Tolkamp op het Nieuwgetimmer bij
de Smitshuijs
Den 20 october is dood ter wereld gekomen het kind van Teunis Jolink op
Ruitenbergshofstee

25 okt.

30 okt.

12 nov. 17 nov.

30 nov. 3 dec.

7 dec.
7 dec.

11 dec.
10 dec.

15 dec. 18 dec.

Den 25 october is overleden de huijsvrouw van Teunis Jolink op Ruitenbergshofstee
De maandlijst overgegeven
Den 12 november is overleden bij Christiaan Swarthoff aan de Emperbrugge onder Voorst
de zoon van Jacob Berents op de Hege
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 30 november is overleden Peter Teunis knegt bij Theunis Dries van den Beld op de
Brokhorst
De maandlijst overgegeven
Den 7 december is overleden Teunis Hendriks knegt op het Voorde
Den 7 december is dood ter wereld gekomen het kind van Jan Janssen op het Kleijn
Zuijtwijk
Den 15 december is overleden het kind van Jacob Roelofs Graafman op den Teuijterd
De maandlijst overgegeven

1782
14 jan.

21 jan.

15 jan.
22 jan.

21 jan.
28 jan.

20 feb.
21 feb.
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13 jul.
26 jul.
29 jul.
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Den 14 januarij is overleden te Zutphen de weduwe wijlen Gerhardus Kock in leven smit in
Wilp in de kerk begraven
Den 15 januarij is overleden Jan Derks in den Exter
Den 22 januarij is overleden Harmen Jacobs op den Kopoff
De ¼ jaarslijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 20 februarij is overleden Derk Tempelman hospis op den Stenencamer
Den 21 februarij is overleden de weduwe wijlen Roelof Janssen bij haar zoon op den Kappe
Den 21 februarij is overleden Waander Boejenk kleermaker op den Pikkerd
Den 22 februarij is overleden de dochter van Arent Jan Everts op de Keurhorst
De maandlijst overgegeven
Den 22 maart is overleden de zoon van de weduwe Derk Tempelman op den Stenencamer
Den 24 maart is overleden Arent Hageman kostganger op den Coninenbeld de Roomse kerk
betaald
Den 25 maart is overleden de moeder van Hendrik Janssen op den Kleijnen Cranecamp en
den 2 april begraven omdat op Paassen de dag van begraven invil
Den 29 maart is overleden het kind van Willem Peters in den Bos
Den 30 maart is overleden het kind van Jan Hendriks op het Hoffstede aan de Voorstege
De maandlijst overgegeven
Den 13 april is overleden de dogter van Peter Janssen op de Kleijne Keurhorst
Den 13 april is overleden Marten Janssen op de Grote Kranecamp
Den 15 april is overleden het kind van Wijer Arents op het Schol
Den 20 april is overleden de weduwe van Harmen Berents op den Klijnen Vondelaar
De wed. Wolters en is op den Yperenberg overleden
Den 8 maij is overleden het kind van Jan Gerrits de Haan op Nieuwgetimmer bij de
Pannekoek
Den 10 maij is overleden het kind van Gerrit Gerrits op het Lollebroek
Den 13 maij is overleden het kind van Lambert Willems op den Elshoff
Den 14 maij is overleden het kind van Reijnder Geurs van Neck op de Wilpze Mole
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 25 maij is overleden Hendrik Willems ten huijze van den onderschout Evert Alberts op
den Hilder
De doodlakens met Hendrik Beumer als diacon hier verekend
De maandlijst overgegeven
Den 18 junij is overleden het kind van Arent Janssen de Wilde kleermaker op de Blazebalg
Den 19 junij is overleden het kind van Marten Berents op den Kleijnen Noordijk
De maandlijst overgegeven
Den 5 julij is overleden het kind van Marten Gerrits op het Hummenzeland
Den 10 julij is overleden het kind van Marten Gerrits op het Hummenzeland
Den 22 julij is overleden het kind van Gerhardus Zuijthoff op het Holt
Den 25 julij is overleden het kind van Marten Gerrits op het Hummenzeland
De maandlijst overgegeven
Den 13 augustus is overleden het kind van Harmen Hendriks op den Geutencamp
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1783

De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 19 augustus is overleden de huijsvrouw van Klaas Hendriks inwoonder in het Klooster
Den 31 augustus is overleden de huijsvrouw van Jan Janssen op den Kleijnen Paal
De maandlijst overgegeven
Den 11 september is overleden de huijsvrouw van de Heer Derk Kamerlink gepeinsioneerd
luijtenant onder de Melarie ten dienste deser landen bij de Smitshuijs aan de Arnhemzeweg
Den 16 september is overleden Gerrit Berents knegt bij Peter Kock smit te Wilp en den 17
dito na Voorst gehaald om aldaar begraven te worden (zie Begraafboek Voorst)
De maandlijst overgegeven
Den 9 october is overleden de huijsvrouw van Lambert Derks op het Ganzehuis
Den 20 october is overleden de huijsvrouw van Jan Geerlinks op de Morgengaav
De maandlijst overgegeven
Den 1 november is overleden de huijsvrouw van Jan Albert Dekker op de Poorte van den
Leeuwenberg
Den 7 november is overleden de huijsvrouw van Egbert Harms bouwman op het Erff den
Hoff
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 10 december is overleden het kind van Jan Derks op het Venne
Den 14 december is overleden Berent Neustink op den Kostverloren
Den 16 december is overleden het kind van Berent Hendriks inwoonder bij Bernardus van
Ommen bij de Wilpze Molen
Den 26 december is overleden Elizabeth Kruijtbosch weduwe op de Veldermate
Den 28 december is overleden Gerrit Willems op de Lindhorst
De maandlijst overgegeven
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Den 1 januarij is overleden de dogter van wijlen Theunis Theunissen op de Snenge
Den 8 januarij is overleden het kind van Johan Rudolff van der Ahe op den Stenencamer
Den 12 januarij is overleden Waander Harms kleermaker op den Streijler
Den 17 januarij is dood ter wereld gekomen het kind van Egbert Broekhoff op de Wollebos
Den 23 januarij is overleden Theunis Ditmer op het Kleijn Zuijtwijk
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 24 maart is begraven Jannes Zwanenberg welke den 17 dito op den Bleumink onder
Voorst is overleden
De maandlijst overgegeven
Den 25 maart is overleden het kind van Hendrik Klopman op de Rijte
Den 30 maart is overleden de zoon van de weduwe wijlen Waander Boejenk in de camer op
den Hoek
Den 2 april is overleden Henricus Deuker kostganger bij Teunis Jolink op
Ruitenbergshofstee
Den 7 april is overleden Jan Teunis op den Sluine
Den 14 april is overleden het kind van Willem Geurs op de Lagen Latmer in de camer bij
Jan Teunis
Den 28 april is overleden Wolter Janssen op den Elshoff
De maandlijst overgegeven
Den 3 maij is overleden de weduwe wijlen Jan Goossens Rensink op den Deventer
Tiggelövond
Den 13 maij is overleden Hendrik Derks ten huise van Jan Janssen op de Boercamp
Den 14 maij is overleden het kind van Lambert Derks op het Ganzehuis
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 18 maij is overleden het kind van Willem Gerrits op het Vrije Land
De maandlijst overgegeven
Den 3 junij is overleden de weduwe wijlen Rutger Geurs Mulder op het Hondschaten
Den 23 junij is overleden de weduwe wijlen Albert Engberts in den Venus
De maandlijst overgegeven
Den 1 julij is overleden het kind van Teunis Hendriks op den Kleijne Holthoeve
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Den 5 julij is overleden Jan Janssen in de Lazerushuiskes in de kerk begaven.
Den 12 julij is begraven de Hoogwelgeboren Mevrouw Mechteld Jacomina baronesse van
Linden douariere van Broekhuisen welke den 8 dito te Twello is overleden in de kelder
begraven
Den 19 julij is overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst
Den 25 julij is overleden het kind van Hendrik Hendriks op de Lindhorst
De maandlijst overgegeven
Den 11 augustus is overleden het kind van Jan Teunis op den Lagen Latmer in den
Keuterstraat
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 23 augustus is overleden Arnoldus Lugtenberg bestaat van de huisarmen van Deventer
bij Goossen Wolters op den Helmig
Den 24 augustus is aan de loop overleden het kind van Jacob Graafman op den Teuijterd in
de camer
De maandlijst overgegeven
Den 7 september is aan de loop overleden het kind van Jan Arents op het Spijker bij de
Latmer
Den 11 september is aan de loop overleden het kind van Jacob Graafman op den Teuiterd in
de camer
Den 14 september is aan de loop overleden de zoon van wijlen Jan Teunis op de Sluijne
Den 14 september zijn aan de loop overleden twee kinder van Jan Arents op het Spijker bij
de Latmer
Den 21 september is overleden het kind van Rutger Peters op het Nieuwgetimmer bij de
Pannekoek
Den 30 september is overleden aan de loop de zoon van wijlen Jan Teunis op de Sluijne
De maandlijst overgegeven
Den 2 october is aan de loop overleden de zoon van Lambert Lamberts op de Stouwgraven
Den 3 october is aan de loop overleden het kind van Lambert Lamberts op de Stouwgraven
Den 6 october is overleden het kind van Gerrit Rutgers Mulder op het Hondtschaten
Den 8 october is aan de loop overleden de weduwe van wijlen Hendrik Frederix in de camer
op den Lochgem
Den 8 october is aan de loop overleden Hendrica Bressers in de Hutte bij den Drieehoek
Den 8 october is aan de loop overleden Christoffer Berents knegt op de Stouwgraven van de
Voorster Diaconie
Den116 october is overleden het jonggeboren kind van Evert Alberts onderschout op den
Hilder
Den 14 october is aan de loop overleden het kind van Jan Hendriks op den Hul
Den 16 october is overleden het kind van Marten Biezeman op den Stenencamer voor
Deventer
Den 16 october is aan de loop overleden het kind van Jan Janssen op Kerkenhofstee
Den 17 october is aan de loop overleden het kind van Jan Janssen op den Kleijne Paal
Den 21 october is aan de loop overleden Berend Gerrits op de camer op den Beld
Den 25 october is aan de loop overleden de zoon van wijlen Gerrit Janssen Kaal knegt bij
Jan Everts op den Drieehoek
Den 25 october is aan de loop overleden de zoon van Evert Alberts de onderschout op den
Hilder
Den 27 october is aan de loop overleden Berend Koerts bij Bernardus van Ommen op het
Nieuwgetimmer bij de Wilpze Meulen
Den 30 october is overleden het kind van Jan Hendriks van Brummen in de camer op den
Beld
De maandlijst overgegeven
Den 6 november is aan de loop overleden de huisvrouw van Aaldert Waanders op den Bolt
Den 13 november is overleden het kind van wijlen Derk Tempelman op den Stenencamer
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 3 december is overleden de huijsvrouw van Aaldert Willems op het Zoerhuis
Den 26 december is overleden Everdina Janssen op den Deventer Tiggelavond
De maandlijst overgegeven
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Den 11 januarij is overleden het kind van Jan Anthonissen op den Holcamp
Den 19 januarij is overleden het kind van Evert Alberts onderschout op den Hilder
De maandlijst overgegeven
Den 13 februarij is overleden het kind van Egbert Broekhoff op den Wollebos
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 15 februarij is overleden het kind van Thomas Peters op de Loijne
Den 19 februarij is overleden Jan Derks Slijkhuis op de Hege
Den 25 februarij is overleden van de Wilpze Diaconie Jan Everts ten huijze van Andries
Essen in de Voorstege
Den 28 februarij is overleden Jan Karkemeier op de Kleijne Keurhorst
Den 29 februarij is overleden het kind van Egbert Harms op den Hof
De maandlijst overgegeven
Den 4 maart is overleden de zoon van Jan Gerrits de Haan op het Nieuwgetimmer bij de
Pannekoek
Den 15 maart is overleden het kind van Albert Dekker op de Poorte van de Leeuwenberg
Den 22 maart is overleden de weduwe wijlen Jan Roelofs op de Geutencamp
De maandlijst overgegeven
Den 5 april is overleden het kind van Gerrit Jan Willems op de Kleijne Keurhorst
Den 26 april is overleden Gerritje van Welbergen bestaad bij Jan Geelings op de
Morgengaave van de Wilpse Diaconie
Den 30 april is overleden de weduwe van Teunis Janssen bij Hendrik Zwiers op den
Haarcamp
De maandlijst overgegeven en de ¼ jaarslijst ook overgegeven
Den 21 maij is overleden Aaltjen Willems Maatacker op den Bellinkhoff in de kerk
begraven
De maandlijst overgegeven
Den 6 junij is overleden de weduwe wijlen Jan Kerkenmeijer op den Kleijne Keurhorst
Den 30 junij is overleden de zoon van Jan Willems Brouwer op het Bergel
De maandlijst overgegeven
Den 4 augustus is overleden het kind van Arent Alberts in den Venus
Den 4 augustus is overleden de dogter van Jan Diks in de camer op den Hoek bij J.
Beekman
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 30 augustus is overleden Arent Janssen op den Vlijtberg
De maandlijst overgegeven
Den 7 september is overleden Hendricus Rijkels knegt bij Willem Alferink op den
Hazelenberg
Den 11 september is overleden de huisvrouw van Balthazar Zwhartz gepensijoneerd
cergiant van het Battaljon Oranjen Drenthe op Ruitenbergshofstee
Den 14 september is overleden Jan Janssen op d Kerkenhofstee
De maandlijst overgegeven
Den 1 october is overleden Jan Gerrits kostganger bij Teunis Dries op het Zand
Den 3 october is overleden de dogter van de weduwe Jan Janssen op Kerkenhofstee
Den 14 october is overleden Albert Bloemink bestaad van de Diaconie op de Stouwgrave
De maandlijst overgegeven
Den 2 november is aan de loop overleden het kind van Arent Janssen kleermaker op den
Blazebalg en op denzelven dag begraven
Den 2 november is overleden het kind van Hendrik Gerrits Wassink knegt bij Harmen
Everts op de Weerd
Den 8 november is overleden de dogter van wijlen Reijnder Bleumink ten huize van de
weduwe Hendricus Lamberts op den Wisselaar
Den 10 november is aan de loop overleden het kind Arent Janssen kleermaker op den
Blazebalg
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 19 november is overleden de dogter van de weduwe Egbert Berends in de camer op de
Bijle

25 nov. 1 dec.
26 nov. 27 nov.

15 dec. 20 dec.
23 dec. 24 dec.
29 dec. 30 dec.

Den 25 november is overleden de weduwe Willem Janssen Brouwer in het Wilpse dorp
Den 26 november is aan de loop overleden Geertrui Hurnencamp bestaat van de Roomse
gemeente bij Arent Janssen op den Blazebalg
De maandlijst overgegeven
Den 15 december is overleden het kind van de weduwe Berend Gerrits in de camer op den
Beld
Den 23 december is overleden het kind van Jan Suithoff op het Erff Wilp
Den 29 december is overleden Hendrik van Zwolle bestaat van den Huisarmen staad van
Deventer bij Klaas Willems in het Klooster
De maandlijst overgegeven
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Den 5 januarij is overleden Teunis Hassink op het Slijkhuis
Den 7 januarij is overleden het kind van Gerrit Broekhoff in het bouwhuis op den Lathmer
Den 10 januarij is overleden de broer van Arent Alberts in den Venus
Den 29 januarij is overleden Evert Jan Willems knegt bij de weduwe Hendricus Lamberts
op den Wisselaar
Den 30 januarij is overleden het eerstgeboren kind van Willem Barend jongeman ten huise
van zijn schoonvader Hendrik van Zalk op het Kuijlershof
Den 30 januarij is overleden Willem Gerrits op de Kleijne Blanke
De maandlijst overgegeven
Den 2 februarij is overleden het kind van Albert Dekker op de Poorte van den Leeuwenberg
Den 7 februarij is overleden het kind van Jan Groenewold in de kamer bij Jan Teunis op den
Lagen Latmer
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 1 maart is op het Ganzehuis overleden een manspersoon welke den 2 dito voor de
provisoren van het Kinderhuijs is na Deventer gehaald genaamd Leendert Giesen
Den 10 maart is overleden de weduwe wijlen Jacob Gerrits bij Jan Janssen op de Boercamp
Den 29 maart is overleden het zoontjen van Gerhardus Zuithoff op het Holt
De maandlijst overgegeven
Den 1 april is overleden Berent Derks bij zijn broer Lambert Derks op het Ganzehuis
Den 21 april is overleden Berent Willems Greve in het Klooster
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 29 meij is overleden Anthonij Zwiers in het Zwaantjen
De maandlijst overgegeven
Den 16 junij is overleden de dogter van Jan Janssen op het Bosmansgoed bij de Latmer
De maandlijst overgegeven
Den 1 julij is overleden het kind van de Evert Alberts onderschout op den Hilder
Den 25 julij is overleden het kind van Rutger Peters op het Nieuwgetimmer bij de
Pannekoek
De maandlijst overgegeven
Den 9 augustus is overleden de huisvrouw van Jan van den Berg op de Mars
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 23 augustus is overleden Marten Priester op het Nieuwgetimmer aan de Arnhemsenweg
Den 28 augustus is overleden de dogter van Aaldert van Wechel op ter Hinde
Den 31 augustus is overleden het kind van Maria Janssen Klaauwenberg op de Huisstee
De maandlijst overgegeven
Den 12 september is op het Ganzehuis overleden de weduwe wijlen Leender Giesen welke
aldaar van het Kinderhuis bestaat was en is den 13 dito na Deventer gehaald om begraven te
worden
Den 14 september is overleden het kind van Hendrik Harms op den Veller
De maandlijst overgegeven
Den 28 october is overleden de weduwe wijlen Egbert Berents bij haar zoon in het
Kerkenhuisjen
Den 29 october is overleden Gerrit Janssen op de Kleijne Lindhorst
Den 30 october is overleden de dogter van wijlen Teunis Teunissen op de Snenge
De maand en ¼ jaarslijst overgegeven, de maand november mede

7 dec.

13 dec.

Den 7 december is overleden de zoon van Jan Anthonissen op den Holcamp
De maandlijsten tot de maand februarij 1785 en de ¼ lijst tot den 20 dito afgegeven
Deze personen zijn int jaar 1785 overleden
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Den 26 februarij is overleden het kind van Jan Teunis op den Lagen Latmer
De maandlijst overgegeven
Den 20 maart is overleden de vrouw van Willem Willems op den Kopoff
De maandlijst overgegeven
Den 1 april is overleden ten huize van Derk Wegels op de Pletze gegaseerde soldaat
Christiaan Oostendorp
Den 8 april is overleden de vrouw van Jan Janssen op Bosmansplaats bij de Latmer
Den 18 april is overleden Hendrica Willems Maatakker op den Bellinkhoff
Den 19 april is overleden het kind van Cornelus Derksen in de camer op den Elshoff
Den 19 april is overleden Jurjen Gerrits knegt bij Theunis Alberts Holterman op het
Slijkhuis
Den 2 maij is overleden de vrouw van Jan Derks op den Groten Vondelaar
Den 9 maij is overleden de vrouw van Jacob Ankersmit op den Hoff te Wilp in de kerk
begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 31 maij is overleden het kind van Jan Aars Hissink op het Veen
De maandlijst overgegeven
Den 8 junij is overleden het kind van Lambert Derks op het Ganzehuis
Den 8 junij is overleden de vrouw van Goosen van Gent in de camer van het
Nieuwgetimmer van Marten Priester aan den Arnhemsenweg
Den 12 junij is overleden het kind van Gert Jan Hendriks op de Huisstede
Den 16 junij is overleden het kind van Johan Rudolf van der Ahe op den Stenencamer
Is door order van de Heer Scholtius, welke daartoe de ingesetenen heeft laten boden,
beginnen te overposen den Hoogwelgeboren Gest. Heer Goossen Geurt Baron Bentink Heer
van Brieller Aller ende Berencamp Lamddrost van Veluwen op de Hoge Heerlijkheid het
Loo
De maandlijst overgegeven
Den 4 julij is overleden de dogter van wijlen Teunis Teunissen op de Snenge
Den 27 julij is overleden de dogter van wijlen Teunis Teunissen op de Snenge
Den 27 julij is overleden het kind van Jan Janssen Scholten op Zielshofstee
De maandlijst overgegeven
Hendrik Janssen op het Nieuwgetimmer op den Geutencamp
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 9 september is overleden het kind van de dogter van Aaldert van Wechel op ter Hinde
De maandlijst overgegeven
Den 4 october is overleden Hendrik Janssen op het Roeterink
Den 8 october is overleden Willem Gerrits op den Hoek
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Deze zijn in ’t jaar 1786 overleden
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21 feb.

27 feb.

Den 3 januarij is overleden Willemijne Willems op den Bellinkhof in de kerk begraven
Den 7 januarij is overleden de weduwe Jan Gerrits op de Grote Blanke
De maandlijst overgegeven
Den 2 februarij is overleden het kind van Willem Gerrits op het Vrije Land
Den 3 februarij is overleden Gerrit Derks Krijt is in de kerk begraven
Den 3 februarij is overleden kerkmeester Jan Brouwer op den Bergel is in de kerk begraven
Den 7 februarij is dood ter wereld gehaald het kind van Jan Hendriks op de Geutencamp
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 21 februarij is overleden de huisvrouw van Gerrit Lubberts op Vijfhuisgoed in de
Keuterstraat
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1788

De maandlijst overgegeven
Den 10 april is overleden op den Bellinkhof Jan Derks Kapelle
Den 11 april is overleden Johanna Gerrits de suster van Hendrik op de Lindhorst
De maandlijst overgegeven
Den 3 maij is dood ter wereld gehaald het kind van Lambert Hendriks op de Papenmorgen
Den 3 maij is overleden bij haar broer Harmen Arents op het Nieuwgetimmer bij het
Zutphense tolhek de weduwe van Jan Alberts
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 21 maij is overleden Arnoldus van Weteringen knegt op den Bellinkhof
De maandlijst overgegeven
Den 3 junij is overleden de zoon van Albert Aarsen op de Rijte in de kerk begraven
Den 8 junij is overleden het kind van Jan Aars Hissink op het Veen
Den 11 junij is overleden het kind van Jan Aars Hissink op het Veen
Den 22 junij is overleden het kind van Hendrik Harms op den Veller
De maandlijst overgegeven
Den 9 julij is overleden het kind van Jan Aars Hissink op het Veen
Den 10 julij is overleden het kind van Hendrik Groen op den Conienenbeld
Den 25 julij is overleden het kind van Jan Goossen Aalders op de Biele
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 13 september is overleden Jan Willems kostganger bij Evert op den Hilder
Den 18 september is overleden het kind van Gerrit Hendriks op het Nieuwgetimmer op den
Geutencamp
Den 28 september is overleden het kind van Hendrik Jan Egberts Panhuis op het
Nieuwgetimmer aan de Arnhemseweg
De maandlijst overgegeven
Den 8 october is overleden Willem Rutgers knegt bij Dries Willems op Aart Coersstee in de
Voordersteeg
Den 9 october is overleden het kind van Gerrit Jan Willems op de Kleine Pletse off
Geutencamp
Den 17 october is overleden de dogter van Jan van den Berg bouwman op de Mars
Den 23 october is overleden het kind van Gerrit Jan Willems op de Kleine Pletze off
Geutencamp
De maandlijst overgegeven
Den 11 november is overleden de zoon van Jan Hoedemaker op den Spaarpot
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 24 december is overleden het kind van Hendrik Janssen Klopman op de Rijte
Den 27 december is overleden de wed. Berend Gerrits op den Noordijk
De maandlijst overgegeven
Deze zijn in ’t jaar 1787 overleden
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Den 26 januarij overleden het kind van Gerrit Jan Hendriks op de Huistee
Den 31 januarij overleden het kind van Jan Janssen op den Kleinen Paal
Den 1 februarij is overleden het kind van Aaldert Waanders op den Bolt
Den 2 februarij is overleden de vrouw van Berent Jan Veltwijk op den Bosch
Den 15 februarij is alhier begraven Gerrit Boxs welke den 9 dito te Gietello voor de allee
van den Huise Pol is overleden is in de kerk begraven
Den 10 februarij is overleden Marten Biezeman op Ruitenbershofstee off Stenencamer
Den 11 februarij is overleden de zoon van wijlen Willem Willems op den Hazelenberg
Den 11 februarij is overleden het kind van Hendrik Jan Willems op de Loine
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 2 maart is overleden de vrouw van Arent Alberts op den Venus (Is in de kraam
overleden)
Den 6 maart is overleden de weduwe wijlen Gerrit Janssen op de Kleijne Lindhorst
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Den 7 maart is overleden Willem Bleumink kostganger bij Dries Willems op den Hilder in
de Voorstege
Den 17 maart is overleden het kind van Evert Alberts de onderschout op den Hilder
Den 20 maart is overleden de weduwe Albert van den Beld bij haar schoonsoon Willem
Berents op den Hagen (de vrouwenmoeder van Willem Berents)
De maandlijst overgegeven
Den 1 april is overleden de zoon van wijlen Gerrit Jacobs van Gurp bij zijn stiefvader Jan
Kroes in de Voorstege
Den 1 april is overleden het kind van Arent Jan Everts op de Keurhorst
Den 10 april is overleden de vrouw van Jan Hendriks Keijser in de Zonnenbergstraat
(aantekenen betaald)
Den 27 april is dood ter wereld gekomen het onegte kind van de dogter van Wichgert van
Welbergen op den Pikkert
Den 30 april is overleden de weduwe wijlen Berent Willems Greve in het Klooster
De maandlijst overgegeven
Den 13 maij is overleden Fenneken Janssen ten huise van haar zwager Geerlig Janssen op
den Beld
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 3 juni is overleden de vrouw van Thomas Renssen custos te Wilp
Den 3 juni is overleden Fenneken Willems ten huise van Antoni Derks op den Wollebos
Den 14 juni is overleden de vrouw van Hendrik Klopman op de Rijte in de kerk begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 21 augustus is overleden de weduwe van Harmen Zwiers bij haar schoonsoon Cornelus
Derks op den Hoek
De maandlijst overgegeven
Den 2 september is overleden Hendrik Derks bij zijn zoon op het Strooink
Den 23 september is begraven den Hoogwelgeboren Heer W.H. Baron van Broekhuisen
Heer van den Queekborn en Bele. Welk te Harderwijk is overleden.
In de kelder van het huis Wilp is begraven den Welgeboren Heer W.H. Baron van
Broekhuisen enzv.
Den 2 october is begraven de Hoogwelgeboren Mevrouw Sloet geboren Van Broeckhuisen
welke te Deventer is overleden in de kelder begraven
Den 10 october is overleden het kind van Albert Waanders op de Pannekoeke
Den 26 october is overleden de dogter van Harmen Everts op de Weerd
Den 26 october is overleden Hendrik Groen op den Conienenbeld
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 6 december is overleden Juffer Jacoba van Daatselaar gewezen vrouwe Pesters bij
Rutger Peters op de Pannekoek
Den 18 december is begraven de vrouw geboren Van Broeckhuisen van de Weleedel
gestrenge Heer Hocudt luitenant ten dienste dezer landen welke te Deventer is overleden
Den 18 december is overleden Reulfken welke van de Roomse Diaconie was besteed bij
Hendrik Zwiers op de Kleine Pannekoek
De maandlijst overgegeven
Deze zijn in het jaar 1788 overleden
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Den 2 januarij is overleden het kind van Lambert Hendriks op de Papenmorgen
Den 28 januarij is overleden Gerrit Hendriks op het Hondschaten
De maandlijst overgegeven
Den 15 februarij is overleden het kind van Jan Aars Hissink op het Veen
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 9 maart is overleden het kind van Roelof Henriks op de Wisselaar hoeve
Den 9 maart is overleden de zoon van Rutger Peters op de Pannekoek
Den 23 maart is overleden de weduwe van Harmen Willems op den Bruggenbos
De maandlijst overgegeven
Den 9 april is overleden de vrouw van Jan Janssen op de Boerencamp
Den 10 april is overleden de vrouw van Geerling Janssen op den Beld

12 apr.
21 apr.
21 apr.
23 apr.

17 apr.
25 apr.
25 apr.
27 apr.

10 mei
11 mei

14 mei
15 mei

7 jun.
7 jun.

10 jun.
11 jun.

24 jun.

29 jun.

10 jul.
22 jul.

11 jul.
27 jul.

21 sep.
22 sep.

25 sep.
24 sep.

2 okt.

5 okt.

23 okt.
4 nov.
11 nov.
19 nov.

28 okt.
6 nov.
14 nov.
24 nov.

6 dec. 12 dec.
25 dec. 31 dec.

Den 12 april is overleden het kind van Willem Martens op de Cranencamp
Den 21 april is overleden het kind van Jan Bleumink op de Holthoeve
Den 21 april is overleden Egbert Brink ten huise van Arent ten Have op de Kribbe
Den 23 april is overleden Ariaan Timmer op de Kijkebos bij den Noordijk
De maandlijst overgegeven
Den 10 maij is overleden het kind van Arent Janssen op de Kleine Keurhorst
Den 11 maij is overleden de dogter van wijlen de kerkmeester Jan Brouwer op het Bergel in
de kerk begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 7 junij is overleden het kind van Marten Berents op den Noordijk
Den 7 junij is overleden de zoon van Reinder Geurs van Neck kerkmeester en molenaar te
Wilp in de kerk begraven
Den 24 junij is overleden de vrouw van Maas Harms op de Zwarte Colk
De maandlijst overgegeven
Den 10 juli is overleden het kind van Dellis Knippenberg op de Wollebos
Den 22 juli is overleden de vrouw van Jan Willems op de Wisselaarhoeve
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 21 september is overleden de vrouw van Derk Gerrits op de Vijffhoek
Den 22 september is overleden het kind van Jan Lamberts op het Nieuwgetimmer bij de
Rijtte
Den 2 october is overleden het kind van Wernerus Adams Lankhorst op het Nieuwgetimmer
bij de Pannekoek
Den 23 october is overleden het kind van Hendrik Klopman op de Rijte
Den 4 november is dood ter wereld gekomen het kind van Henrik Klopman op de Rijte
Den 11 november is overleden het kind van Albert Waanders op de Pannekoek
Den 19 november is overleden Maria Maas kostgangerse bij Gerrit Janssen op den
Doorneweerd
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 6 december is overleden Gerrit Wassink in de Lazenaarshuiskens
Den 25 december is overleden de vrouw van Gerrit Jan Hendriks op de Huisstee
De maandlijst overgegeven
Deze zijn in het jaar 1789 overleden

1790
14 jan.
16 jan.
20 jan.

20 jan.
19 jan.
26 jan.

5 feb.

11 feb.

24 feb.

27 feb.

8 mrt.
22 mrt.

11 mrt.
25 mrt.

31 mrt.

3 apr.

18 apr.
28 apr.

22 apr.
1 mei

1 mei
14 mei
19 mei
20 mei

5 mei
18 mei
22 mei
25 mei

Den 14 januarij is overleden Gerrit Willemsen op den Yperenberg
Den 16 januarij is overleden het kind van Aaldert Willems op het Soerhuis
Den 20 januarij is overleden Jan Willems Nijenhuis op den Kleinen Teuiterd (solvit febr.
1790)
De maandlijst overgegeven
Den 5 februarij is overleden de vrouw van Teunis Holterman op het Slijkhuis
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 24 februarij is overleden het kind van Albert Beekman op de Blanke
De maandlijst overgegeven
Den 8 maart overleden het kind van Lambert Willems op de Boercamp
Den 22 maart overleden het kind van Antoni Arents op den Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 3 april is begraven de Hoogwelgeboren Mevrouw geboren van den Begh douariere van
wijlen den ook Hoogwelgeboren Heer Joan Otto van Broekhuisen welke den 31 maart te
Deventer is overleden in de kelder begraven
Den 18 april is overleden Wilm Harms op den Bruggenbos
Den 28 april is dood ter wereld gekoomen het kind van Marten Gerrits op het
Hummenseland
De maandlijst overgegeven
Den 1 maij is overleden het kind van Anthoni Derks op den Bold
Den 14 maij is overleden Klaas Willems in het Klooster
Den 19 maij is overleden de vrouw van Evert Stemfert op den Geutencamp
Den 20 maij is overleden de vrouw van Harmen Broekhoff op de Haarcamp

21 mei
25 mei
26 mei
30 mei

25 mei
27 mei
31 mei
2 jun.

30 jun.

5 jul.

6 jul.

10 jul.

1 aug.

4 aug.

15 aug. 19 aug.
18 aug. 20 aug.
4 sep.
21 sep.

7 sep.
27 sep.

4 okt.
8 okt.
20 okt.
26 okt.

6 okt.
9 okt.
21 okt.
26 okt.

9 nov.

10 nov.

3 dec.
9 dec.

9 dec.
14 dec.

17 dec. 23 dec.

De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 21 maij overleden de zoon van Gerrit Vestman bouwman op den Robberscamp
Den 25 maij overleden het kind van de weduwe Willem Harms op den Bruggenbos
Den 26 maij overleden Jan Hendrix alias Ganzeman op de kaamer in de Heege
Den 30 maij is overleden het kind van Hendrik Hendrix Lokin op het Klein Zuijtwijk
De maandlijst overgegeven
Den 30 juni is overleden Willem Teunis op den Streppel
De maandlijst overgegeven
Den 6 julij is overleden de weduwe van Jan Willems Nijenhuis op den Kleinen Teuijterd
De maandlijst overgegeven
Den 1 augustus is overleden Goossen van Gent in de kamer op het Nieuwgetimmer aan den
Arnhemsenweg bij de smid van de Diaconie
Den 15 augustus is overleden de weduwe van wijlen Gerrit Wassink in de
Lazenaarshuiskens
Den 18 augustus is overleden het kind van Jan Hoedemaker op den Spaarpot
De maandlijst en de ¼ jaarslijst overgegeven
Den 4 september is overleden het kind van Hendrik Kolkman op den Kleijn Suitwijk
Den 21 september is overleden Margareta Brink bij Berend Jan Veltwijk op den Bosch
De maandlijst overgegeven
Den 4 october is overleden het kind van Gradus Beekman op Peterssenstee
Den 8 october is overleden het kind van Lambert Teunis van den Beld op den Bellinkhoff
Den 20 october is overleden het kind van Grades Suethoff op het Holt
Den 26 october het kind van Evert Lingeveen op Kleijnmansplaats overleden en den zelven
dag begraven
Den 9 novembert is overleden het kind van Marten Berents Greve in het Klooster
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 3 december is overleden de weduwe Rutger Rutgers op den Paal
Den 9 december is overleden Berent Berents Sandcamp bestaad van de Wilpze Diaconie bij
Marten Gerrits op het Hummenzeland
Den 17 december is overleden David Barla gepensioneerd sergiand onder het regimend van
den Hoogwelgeboren gestrenge Heer Stuaard (bij Jan Teunis )
Deze zijn in het jaar 1790 overleden
De maandlijst overgegeven

1791
10 feb.

16 feb.

27 feb.

5 mrt.

12 mrt.

18 mrt.

1 apr.

7 apr.

4 apr.
6 apr.
20 apr.

11 apr.
8 apr.
26 apr.

28 apr.
28 apr.
29 apr.

30 apr.
2 mei
2 mei

22 mei

26 mei

8 jun.

10 jun.

8 jun.
22 jun.

14 jun.
27 jun.

Den 10 februarij is overleden de vrouw van Willem Martens op de Groten Cranecamp
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 27 februarij is overleden de zoon van Jan Everts op den Grooten Vondelaar
De maandlijst overgegeven
Den 12 maart is overleden Willem Roelofs kostganger op den Kopoff
De maandlijst overgegeven
Den 1 april is overleden Diena Kruijtbosch bij Albert Beekman op de Kleine Blanke van de
Wilpse Diaconie
Den 4 april is overleden Derk Wessels op de Pletze
Den 6 april is overleden het kind van Marten Greve in het Klooster
Den 20 april is overleden Mejuffrouw weduwe van den Velde ten huise van Hendrik van
Zalk op het Kuilershoff
Den 28 april is overleden het kind van Lambert Derks op het Gansehuis
Den 28 april is overleden Hendrik Driessen Leusink op den Hoek
Den 29 april is overleden het kind van Evert Lingeveen op Kleinmans Plaats (solvit)
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 22 maij is overleden de weduwe Hendrik Janssen op het Roeterink
De maandlijst overgegeven
Den 8 junij is overleden het kind van de dogter van Jan Ariaans Timmer op het
Nieuwgetimmer bij den Noordijk
Den 8 junij is overleden Hendricus Hendriks op Petersenstee
Den 22 junij is overleden de weduwe van Arend Janssen in de Zwaan

18 jul.

29 jul.

2 aug.

2 aug.

2 aug.

8 aug.

12 aug.

23 sep.

27 sep.

24 sep.

28 sep.

20 okt.

26 okt.

2 nov. 8 nov.
10 nov. 16 nov.
12 nov. 18 nov.
21 nov. 25 nov.
24 nov. 30 nov.
28 nov. 5 dec.
3 dec. 9 dec.
14 dec. 16 dec.
15 dec. 20 dec.

Is op deselve wijse als in het jaar 1786 overpoosd de Heer Land: Bentink beginnen te
overposen den Hoogwelgeb. Gest. Heer Baron van Haarsolt Heer van Gers Landdrost van
Veluwen
De maandlijst overgegeven
Den 29 julij is overleden de dogter van Rutger Peters in de Krommejakke
De maandlijst overgegeven
Den 2 augustus is overleden de vrouw van Jan Beekman op het Nieuwgetimmer bij het
Nienhuis
Den 8 augustus is overleden de vrouw van Peter Egberts in de Fiole
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 23 september is overleden Hendrik Eijbak gepensioneerd soldaat, kostganger op den
Doorneweerd
Den 24 september is overleden Jan Teunis op het Kleijn Suijtwijk
De maandlijst overgegeven
Den 20 october is overleden Hendrik Dekker Smit op den Hilder
De maandlijst overgegeven
Den 2 november is overleden Jan Goossen Aalders op de Biele in de kerk begraven
Den 10 november is overleden Lambert Zwanenburg kostganger bij Jan Kroes in de
Voorstege
Den 12 november is overleden de dogter van Reinder Gerrits op de Streijler
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 21 november is overleden Jannes van Essen gegageerde ruiter ten huise van Peter
Egberts in de Phijole
Den 24 november is overleden Geertruij Dekker bij haar broeder Antonij Dekker op den
Hilder
Den 28 november is overleden de vrouw van Hendrik Hendriks op den Groote Lindhorst
De maandlijst overgegeven
Den 3 december is overleden de zoon van Hendrik Teunissen op de Kleinen Vondelaar
Den 14 december is overleden het kind van Hendrik Wassink op den Kostverloren
Den 15 december is dood gevonden in de heetweide bezijden den Doornewaard Jan Dix (in
de camer bij Jan Beekman)
De maandlijst overgegeven
Deze zijn in het jaar 1791 overleden

1792
10 jan.

16 jan.

14 feb.

19 feb.

25 feb.

2 mrt.

27 feb.

1 mrt.

30 apr.

2 mei

10 mei

12 mei

17 jun.

19 jun.
9 jul.

16 aug. 20 aug.
16 aug. 18 aug.

16 sep.

20 sep.

Den 10 januarij is overleden Hendrik van Zalk timmerman op het Kuijlershoff
De maandlijst overgegeven
Den 14 februarij is overleden Jan Janssen de op de Heger kamer (van de Diaconie)
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 25 februarij is overleden de weduwe Jan van Welbergen in de kamer op den Pikkerd
van de Diaconie
Den 27 februarij overleden het kind van Arend Schoonheten op den Hoek
De maandlijst overgegeven
Den 30 april is overleden het kind van Hendrik Hendriks op de Papenmorgen
De maandlijst overgegeven
Den 10 maij is overleden het kind van Arend Janssen de Leeuw op de Kleine Lindhorst
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 17 junij is dood ter wereld gekomen het kind van Gerrit Rutgers Mulder op het
Hondschaten
Den 9 julij is begraven een drenkeling welke gevonden is in den IJssel aan de Sandweide bij
het Slijkhuis (door de Heer Scholtis voldaan)
Den 16 augustus is overleden de dogter van wijlen Marten Biezeman op Ruitenberg off
Stenencamer
Den 16 augustus is dood ter wereld gekomen het onegte kind van de dogter van wijlen Klaas
Vriese op den Geutencamp
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 16 september is overleden Jan Janssen Scholten op het Venne

24 okt.

30 okt.
30 okt.

5 nov.
5 nov.

4 nov.

9 nov.

13 nov. 14 nov.
17 nov. 22 nov.
25 nov. 1 dec.
26 nov. 3 dec.
22 dec. 24 dec.
26 dec. 29 dec.

De maandlijst overgegeven
Den 24 october is dood van Harderwijk gebragt het kind van wijlen der Hoogwelgeboren
Heer W.H. baron van Broeckhuisen in leven Heer van den Queekborn en Beele en op dato
bijgeset in de kelder van het Huis te Wilp
Den 30 october is overleden Jan Dingshof bouwman op het Voorde
Den 30 october is overleden de moeder van Jan Henriks op de Kruitbos
De maandlijst overgegeven
Den 4 november is overleden Jan Beekman op het Nieuwgetimmer op het heetvelt bij het
Nijenhuis
Den 13 november is overleden het kind van Wander Adams Lankhorst op het
Nieuwgetimmer op het Pannekoekenveld
Den 17 november is overleden Jochem Janssen knegt op het Voorde
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 25 november is overleden Bessel Wilm Janssen knegt op het Soerhuis
Den 26 november is overleden de zoon van Gerrit Peters bouwman op den Bredelaar
De maandlijst overgegeven
Den 22 december is overleden het kind van Jan Zandkamp op het Zuitwijk
Den 26 december is overleden het kind van Gradus Beekman op Petersenstee
Deze zijn in het jaar 1792 overleden
De maandlijst overgegeven

1793
13 jan.

14 jan.

14 jan.
21 jan.
22 jan.

21 jan.
26 jan.
28 jan.

12 feb.

16 feb.

18 feb.

23 feb.

5 mrt.
7 mrt.

11 mrt.
13 mrt.

26 apr.

29 apr.

26 mei

29 mei

3 jun.

5 jun.

8 jul.
15 jul.
18 jul.

12 jul.
18 jul.
19 jul.

5 aug. 7 aug.
12 aug. 14 aug.
24 sep.
19 okt.

25 okt.

11 nov. 18 nov.

In de nagt tussen den 13 en 14 januari is in de berg van Aaldert Willems op Soerhuis
overleden een kind van een arme vrouw (van de Diaconie)
Den 14 janiari is overleden de weduwe wijlen J. van der Beek in den Dood
Den 21 januari is overleden Derk Broekhoff op den Morgengave
Den 22 januari is overleden Bernardus van Ommen op het Nieuwgetimmer bij de Meulen
De maandlijst overgegeven
Den 12 februarij is dood ter wereld gekomen het kind van Jan Wijnants op de Kleijne
Holthoeve
Den 18 februarij is overleden Gerrit Gerritsen alias het Peter ten huize van Waander
Adams Lankhorst op het Nieuwgetimmer op Pannekoekenveldje
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 5 maart is overleden Gerritje Jansen Nijenhuis op den Kleijne Toijterd
Den 7 maart is overleden Jan Derks op den Groten Vondelaar
De maandlijst overgegeven
Den 26 april is overleden de wed. van wijlen den kerkmeester Jan Brouwer op het Bergel in
de kerk begraven.
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 26 maij is overleden de wed. van wijlen Klaas de Vriese op de Geutencamp van de
Diaconie begr.
De maandlijst overgegeven
Den 3 junij overleden het kind van Wilm Peters op de Kelder
De maandlijst overgegeven
Den 8 julij is overleden Gerrit Peters op den Bredelaar
Den 15 julij is overleden het kind van Hendrik Harms op het Honden
Den 18 julij is overleden het kind van Evert Willems Stenfort op de Geutencamp
De maandlijst overgegeven
Den 5 augustus is overleden het kind van Gerrit Dekker op den Stenencamer
Den 12 augustus is overleden het kind van Marten Berents op den Noordijk
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 24 september is begraven de Hoogwelgeboren Freulen van Broekhuisen welke in
Deventer is overleden (en op dato ’s morgens bijgezet in de kelder van Broekhuisen)
Den 19 october is overleden het kind van Harmen van Beek op de Pikkerd
De maandlijst overgegeven
Den 11 november is overleden de vrouw van Rutger Peters op Nieuwgetimmer bij de Molen
(De vrouw Rutger Peters is geweest Geurtjen Willems )

19 dec. 20 dec.

De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook.
Den 19 december is dood ter wereld gekomen het kind van Hendrik Wassink op den
Kostverloren
De maandlijst overgegeven

1794
6 jan.
10 jan.

13 jan.
16 jan.

10 jan.
23 jan.

11 jan.
29 jan.

18 feb.

24 feb.

21 feb.

22 feb.

5 mei
14 mei

9 mei
19 mei

28 mei

2 jun.

3 jun.

7 jun.

15 jul.
24 jul.

19 jul.
26 jul.

3 aug. 4 aug.
14 aug. 16 aug.
20 aug. 22 aug.

23 aug. 25 aug.
30 aug. 30 aug.
31 aug. 1 sep.
3 sep.
5 sep.
6 sep.
6 sep.
6 sep.

5 sep.
5 sep.
8 sep.
8 sep.
8 sep.

9 sep.
9 sep.
10 sep.
10 sep.
10 sep.
12 sep.
12 sep.

10 sep.
12 sep.
11 sep.
11 sep.
11 sep.
13 sep.
12 sep.

11 sep.

13 sep.

12 sep.
14 sep.
15 sep.

13 sep.
15 sep.
16 sep.

Den 6 januarij is overleden de wed. Hendrik Lamberts op den Wisselaar
Den 10 januarij is overleden de weduwe van wijlen Wander - op de Morgengave. Nagelaten
kind.
Den 10 januarij is overleden het kind van Joseph Andreas op den Hoek aan den Hilderstraat
Den 23 januarij is overleden de dogter van Jan Wilms op het Heetveld
De maandlijst overgegeven
Den 18 februarij is overleden Derk Balk op den Toijterd
De ¼ jaarslijst overgegeven dog de dag van begraven niet gemelt
Den 21 februarij is overleden het kind van Antoni Arends op de Stenencamer
De maandlijst overgegeven
Den 5 maij is overleden Gerrit Harms in de kaamer op den Pikkerd
Den 14 maij is overleden de dochter van Teunis Hendriks op de Snenge
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 28 maij is overleden het kind van wijlen Derk Hagen ten huijze van Willem Hagen op
den Hage
De maandlijst overgegeven
De 3 junij is overleden Willem van Harden molenaar op de Wolpze molen
De maandlijst overgegeven
Den 15 julij het kind van Arend Jan Everts op de Keurhorst
Den 24 julij het kind van Gerrit Rutgers Mulder op de Bruggemate
De maandlijst overgegeven
Den 3 augustus het kind van Lambert Derks op het Ganzehuis
Den 14 augustus is overleden het kind van Derk Roesink in den Exter
Den 20 augustus de dohter van Jan Hoedemaker op den Spaarpot (1. Loop)
De dag van overlijden overgegeven dog van begraven niet dat hier diend voor NB
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 25 augustus de huisvrouw van Arend Jansen in den Phenus (2. Loop)
Den 30 augustus de dogter van Albert Willemsmeid bij Lambert Teunis op de Bellinkhof (3.
Loop)
Den 31 augustus is overleden het kind van Anthony Arends op de Stenenkamer (4. Loop)
De maandlijst overgegeven
Den 3 september de dochter van Arend Jan Everts op de Keurhorst (5. Loop)
Den 5 september Jan Bril in de Lasenaashuiskens (6. Loop)
Den 6 september de huisvrouw van Willem Aalders op het Schol (7. Loop)
Den 6 september de zoon van de weduwe J.G. Aalders knegt op den Yperenberg (8. Loop)
Den 6 september de huisvrouw van Arend ten Have op de Kribbe (9. Loop) in de kerk
begraven
Den 9 september de huisvrouw van Kornelis Derks op den Hoek (10. Loop)
Den 9 september het kind van Derk Janssen op den Grooten Vondelaar
Den 10 september Gerrit Brouwer bouwman op het Bergel (11. Loop)
Den 10 september Rutger Hendriks in de kamer bij de Bijle (12. Loop)
Den 10 september het kind van Lambert Gerrits op de Huisstede (13. Loop)
Den 12 september het kind van Jan Wilm Wullink bouwman op het Vheen
Den 12 september het kind van de weduwe wijlen Jan Bril in het Lasenaarshuisken (14.
Loop)
Den 11 september is overleden de zoon van Lambert Buitenkamp op den Waterfloite (15.
Loop)
Den 12 september Bessel Greshof op het Altena (16. Loop)
Den 15 september het kind van Gerrit Jan Hendriks Nalis op de Huisstee (17. Loop)
Den 15 september is aan de loop overleden de huisvrouw van Melcherd Wassink in het
Lazenaarshuisken (18. Loop)

18 sep.
20 sep.
21 sep.

19 sep.
22 sep.
22 sep.

21 sep.
21 sep.
22 sep.
25 sep.
27 sep.

22 sep.
23 sep.
23 sep.
26 sep.
29 sep.

27 sep.
29 sep.
29 sep.
29 sep.
29 sep.
29 sep.
10 okt.
14 okt.

1 okt.
30 sep.
30 sep.
30 sep.
30 sep.
30 sep.
11 okt.
18 okt.

16 okt.

17 okt.

21 okt.
22 okt.
26 okt.
27 okt.
11 nov.

24 okt.
23 okt.
31 okt.
31 okt.
18 nov.

23 nov. 26 nov.
25 nov. 1 dec.
5 dec.
12 dec.
19 dec.
31 dec.

11 dec.
18 dec.
25 dec.
2 jan.
1795

Den 18 september de zoon van Lambert Derks in het Ganzehuis (19. Loop)
Den 20 september de zoon van Lambert Buitenkamp op de Waterfloijte (20. Loop)
Den 21 september is aan de loop overleden Andries Willems op Aard Koerts hofste in de
Voorstege (21. Loop)
Den 21 september de zoon van Lambert Derks op het Gansehuis (22. Loop)
Den 21 september de weduwe van Wilm Gerrits op den Hoek (23. Loop)
Den 22 september de huisvrouw van Andries Wooning op de Kappe (24. Loop)
Den 25 september de huisvrouw van Lambert Gerrits op de Huisstede (25. Loop)
Den 27 september is overleden de weduwe van Gerrit Jansen vrouwenmoeder van H. Dixs in
de kamer op het Ganzehuis (26. Loop)
Den 27 september de huisvrouw van Wilm Alpherink op den Hazelenberg
Den 29 september Lambert Gerrits op den Huisstede (27. Loop)
Den 29 september het kind van Derk Gerrits in het Zwaantjen (28. Loop)
Den 29 september het kind van Wilm Waanders op de Kribbe (29. Loop)
Den 29 september het kind van Hendrik Wassink op het Kostverloren
Den 29 september het kind van Hendrik Diks in de kamer op het Ganzehuis (30. Loop)
Den 10 october het kind van Derk Gerrits in het Zwaantjen (31. Loop)
Den 14 october is ten huize van Anthonij Arends op den Stenekamer overleden een
kannoniersvrouw wiens man te Amsterdam in guarnisoen lag en den 18 dito begraaven
Den 16 october het eerstgebooren kind van Wilm Teunis op de Morgengave
De doodschuld van de kannoniersvrouw is betaald
Den 21 october is overleden de huisvrouw van Wilm Teunis op de Morgengave
Den 22 october Hendrina meid bij Hendrik Beumer op de Ooije (32. Loop)
Den 26 october de zoon van wijlen Jan Derks op de Grooten Vondelaar
Anna Willems vrouw van Teunis Dries van den Beld op het Zand
Den 11 november Harmanus Ooijtink op het Klooster in de kerk begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 23 november is overleden het kind van Melchert Wassink in het Lazenaarshuisken
Den 25 november Albert Bosgoed in het Agterland
De maandlijst overgegeven
Den 5 december de vrouw van Lambert Buitenkamp op de Waterfloite
Den 12 december Jan Rutgers op het Gorselaar
Den 19 december de weduwe Waander Harms op den Bolt
Den 31 december het eerstgebooren kind van Gerrit Arents op de Pannekoek
De maandlijst overgegeven
Deze zijn in het jaar 1794 overleden

1795
2 jan.
5 jan.

7 jan.
12 jan.

24 jan.

29 jan.

28 jan.

2 feb.

1 feb.
15 feb.

3 feb.
18 feb.

16 feb.
17 feb.
19 feb.

21 feb.
23 feb.
3 mrt.

22 feb.

3 mrt.

4 mrt.

.. mrt.

Den 2 januarij is overleden het kind van Wilm Everts in den Bosch
Den 5 januarij is overleden de huisvrouw van Wilm Gerrits op het Zwaluwennest. Nagelaten
kinder
Den 24 januarij is overleden ten huize van den onderschout Evert Alberts op den Hilder Jan
Molman
Den 28 januarij is overleden Antoni Dekker op den Hilder
De maandlijst overgegeven
Den 1 februarij is overleden Albert Gerrits knegt op den Noordijk
Den 15 februarij is overleden de wed. Wander Boeijink ten huize van Geerlig Janssen op
den Belt van de Roomse diaconie
Den 16 februarij de vrouw van Jan Dekker in de Zonnenbergstraat
Den 17 februarij de zoon van Jan Hoedemaker op de Spaarpot
Den 19 februarij Arent ten Have op de Kribbe. Begraven niet gemelt (in de kerk begraven)
De ¼ jaarslijst overleden
Den 22 februarij de meijd van wijlen Arent ten Have zijnde een dogter van Gerrit Hendriks
N.B. Deze twee hebben om het hoge water niet eer kunnen begraven worden
De maandlijst overgegeven
Den 4 maart het kind van Willem Gerrits op het Vrijeland

13 mrt.
14 mrt.

19 mrt.
14 mrt.

19 mrt.
19 mrt.
20 mrt.
22 mrt.
25 mrt.

24 mrt.
25 mrt.
26 mrt.
25 mrt.
1 apr.

17 apr.

20 apr.

14 mei
19 mei

18 mei
22 mei

30 mei

3 jun.

11 jun.

13 jun.

2 jul.
10 jul.

7 jul.
14 jul.

9 sep.

14 sep.

3 okt.
5 okt.
24 okt.

7 okt.
9 okt.
27 okt.

20 nov. 26 nov.

16 dec. 18 dec.
24 dec. 28 dec.
28 dec. 4 jan.
1796

Den 13 maart is overleden Arent Alberts in den Phenus
Den 14 maart op Hoff te Wilp een kind van een arm man genaamt Pieter Corner die daar
logeerde en den zelven dato begraven Hoff gelogeerd
Den 19 maart de zoon van Willem Gerrits op den Noordijk
Den 19 maart de zoon van Willem Gerrits op het Vrijeland
Den 20 maart Lambert Janssen op den Eijkencamp
Den 22 maart het kind van Aaldert Waanders op den Streiler
Den 25 maart is overleden ten huize van den kerkmeester Gijsbert Slijkhuijs desselvs zuster
Henrika Slijkhuis (in het dorp in de kerk begraven)
Den 17 april het kind van Willem Everts in den Bosch
De maandlijst overgegeven
Den 14 maij is overleden de weduwe Derk Goossens op de Weerd
Den 19 maij de weduwe van Wessel Hissink op de Waterfloite
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 30 maij Berent Jan Alberts op de Hondschaten
De maandlijst overgegeven
Den 11 junij overleden het kind van Jan Henriks op de Kleine Holthoeve
De maandlijst overgegeven
Den 2 julij overleden Lambert Alpherink op den Elshof
Den 10 julij overleden Lambert Buitenkamp op de Waterfloite
De ¼ en maandlijsten overgegeven
Den 9 september overleden Jan Lamberts op de Hombrake
De maandlijst overgegeven
Den 3 october overleden de huisvrouw van Peter Kok smit te Wilp in de kerk begraven
Den 5 october is overleden de zoon van Gerrit Wilms op het Vrijeland
Den 24 october is overleden het kind van Henrik Lokin op Klein Zuitwijk
De maandlijst overgegeven
Den 20 november is overleden de vrouwenmoeder van Henrik Lokin op Klein Zuitwijk
De maandlijst overgegeven
De ¼ jaarslijst overgegeven dog de dag van begraven niet gemelt
Den 16 december is overleden het kind van Berent Stegeman op den Sandstein
Den 24 december is overleden het kind van Jan Krijt op den Zonnenberg
Den 28 december is overleden de huisvrouw van Wilm Jansen op den Wisselaar
De maandlijst overgegeven

1796
4 jan.
26 jan.

6 jan.
28 jan.

9 feb.
12 feb.
16 feb.

12 feb.
16 feb.
18 feb.

7 mrt.

12 mrt.

21 apr.

25 apr.

9 mei
9 mei

13 mei
13 mei

3 jun.

7 jun.

20 jul.
26 jul.
30 jul.

21 jul.
30 jul.
3 aug.

Den 4 januarij is overleden het eerstgebooren kind van Gerrit Jan Nalis op de Huisste
Den 26 januarij is overleden het kind van Gerrit Jan Nalis op de Huistee
De maandlijst overgegeven
Den 9 februarij is overleden het kind van Lambert Hendriks op den Wisselaar
Den 12 februarij is overleden Evert Stemphers op de Geutencamp van de diaconie
Den 16 februarij is overleden het kind van Henrik Roesink op den Stenencamer
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 7 maart is overleden het kind van Jan Zuethoff op het Erf Wilp
De maandlijst overgegeven
Den 21 april is overleden Jan Wilms Haverkamp op den Vijfhoek
De maandlijst overgegeven
Den 9 maij is overleden Jan Eilders op den Boerkamp
Den 9 maij is overleden de huisvrouw van Henrik Teunis op den Kleijnen Vondelaar
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 3 junij is overleden de huisvrouw van Johan Jost Muller gepensioneert sergant ten
dienste dezen staat op de Heege
De maandlijst overgegeven
Den 20 julij is overleden het kind van Jan Gerrits op den Haselenberg
Den 26 julij is overleden Jan Janssen Alpherink op den Toiterd
Den 30 julij is overleden de huisvrouw van Jacob Berends op de Heege

25 aug. 30 aug.

13 sep.

14 sep.

16 nov. 21 nov.
17 dec. 22 dec.

De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 25 augustus is op het Ganzehuis overleden Egbert Noll welke van de diaconie was
bestaad
De maandlijst overgegeven
Den 13 september is overleden het eerstgeboren kind van Derk Gerrits Blanke op den
Vijfhoek
De maandlijst overgegeven
Den 16 november is overleden Harmen Gerrits knegt op het Slijkhuis. Nagelaten kind
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 17 december is overleden Antonij [Wannot] op de Snenge
Deze zijn in het jaar 1796 overleden

1797
7 jan.
12 jan.
13 jan.

12 jan.
18 jan.
19 jan.

Den 7 januarij is overleden Peter Egberts in de Fiole
Den 12 januarij is overleden de huisvrouw van Henrikus Jansen op de Veldermate
Den 13 januarij is overleden Luite kostgangerse bij de weduwe van Jan Rutgers op het
Gorselaar.
Geen aantekenen omdat van de Nieubroeker armen is
15 jan. 20 jan.
Den 13 januarij is overleden de vrouw van Henrik Wassink op den Kostverloren
8 feb.
11 feb.
Den 8 februarij is overleden het eerstgebooren kind van Harmen van Beek op den Pikkerd
De ¼ jaarslijst overgegeven
22 feb. 23 feb.
Den 22 februarij is overleden het eerstgebooren kind van Albert Dekker op Bosman
25 feb. 3 mrt.
Den 25 februarij Willem Berends op den Hagen overleden
De maandlijsten tot hiertoe overgegeven
5 mrt.
7 mrt.
Den 5 maart overleden het kind van Christiaan Janssen op het Ganzehuis
8 mrt.
13 mrt. Den 8 maart overleden de weduwe van Marten Roesink in den Exter
De maandlijst overgegeven
1 apr.
7 apr.
Den 1 april is overleden Jacob Ankersmit bouwman op Erve den Hoff in de kerk begraven
4 apr.
10 apr.
Den 4 april is overleden Harmen Dekker Smit op den Geutenkamp
De maandlijst overgegeven
9 mei
13 mei
Den 9 maij is overleden Geerlig Janssen op den Belt
18 mei 22 mei
Den 18 maij is overleden het kind van Lucas Hartzuiker op de Molen
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijsten tot hiertoe ook
25 jun. 29 jun.
Den 25 junij overleden de vrouw van Harmen Arends op den Krommekamp
2 aug. 3 aug.
Den 2 augustus overleden het kind van Hendricus Gerrits op den Bruggenbos off Driehoek
9 aug. [14] aug. Den 9 augustus Berend op de Pannekoek van de Roomse armen
De ¼ jaarslijst en de maandlijsten tot hiertoe overgegeven
23 sep. 27 sep. Den 23 september is overleden de huisvrouw van Goossen Wolters op den Helmich
4 okt.
6 okt.
Den 4 october is overleden het kind van Berent in de stal op den Hoek
20 okt. 23 okt.
Den 20 october is overleden het kind van Evert Lingeveen in de Voordersteeg
De maandlijsten tot hiertoe overgegeven
10 nov. 10 nov. Den 10 november is dood ter wereld gekomen het kind van Berent Aalink in den
Smittenbergh
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
1 dec. 2 dec.
Den 1 december overleden het kind van Christiaan Janssen op het Ganzehuis
26 dec. 2 jan.
Den 26 december is overleden de weduwe van Willem Harms op den Bruggenbos
1798
De maandlijst overgegeven
1798
21 jan.

25 jan.

19 feb.

24 feb.

22 feb.

27 feb.

Den 21 januarij overleden het kind van Berent Slot op de Doorenkamp
De maandlijst overgegeven
Den 19 februarij overleden Willemina Gerrits op de Huisstee
De ¼ jaarslijst overgegeven.
Den 22 februarij is overleden Peter Boerman overleden op den Noordijk en den 27 dito na
Twello gebragt om te begraaven

5 mrt.
13 mrt.
14 mrt.

8 mrt.
16 mrt.
19 mrt.

6 apr.
14 apr.
15 apr.
24 apr.

12 apr.
20 apr.
19 apr.
28 apr.

31 mei

2 jun.

7 jun.
16 jun.

9 jun.
20 jun.

29 aug.
23 sep.
30 sep.
14 okt.
15 okt.

3 sep.
25 sep.
4 okt.
18 okt.
19 okt.

11 nov. 17 nov.
15 nov. 21 nov.
2 dec. 7 dec.
24 dec. 29 dec.
28 dec. 31 dec.

De maandlijst overgegeven
Den 5 maart is overleden op den Holcamp Kornelis van der Kiel
Den 13 maart is overleden het kind van Albert Dekker op Bosman bij de Latmer
Den 14 maart is overleden het kind van Jan Gerrits op den Hazelenberg
De maandlijst overgegeven
Den 6 april overleden Gerrit Roelofs ten huize van Lambert Hendriks op den Wisselaar
Den 14 april de dogter van Hendrik Klopman op de Rijte
Den 15 april de dogter van Jan Anthonus op den Holtkamp
Den 24 april Hendrik Janssen op de Kleinen Kranecamp
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 31 maij het kind van Waander Adams Lankhorst bij de Pannekoek van de Roomse
diaconie
Den 7 junij het kind van Willem Janssen op den Belt
Den 16 junij Gerrit Willems Alferink op de Blanke
De ¼ jaarslijst ende maandlijst overgegeven
Den 29 augustus Berent Rijkels op den Darler off Vinkennest en is in Twello begraven
Den 23 september het kind van Gerrit Dekker op den Stenenkamer
Den 30 september is overleden de dogter vcan Aaldert Waanders op den Bolt
Den 14 october overleden Harmen Arents op den Krommenkamp
Den 15 october Jan Derks Bosman van de Wilpse diaconie bij Marten Gerrits op het
Hummenzeland
Den 11 november is overleden de huisvrouw van den kerkmeester R.G. van Neck op
Kruisvoorde en is in de kerk begraven
Den 15 november Jan Willems op de Wisseler
De ¼ jaarslijst overgegeven en de maandlijst ook
Den 2 december is overleden het kind van Harmen van Beek op den Pikkerd
Den 24 december de weduwe van Derk Janssen en van Willem Willems bij haar zoon op het
Soerhuis
Den 28 december Hendrik Bresser bestaad bij Lambert Willems op de Petersstee

1799
4 jan.
18 jan.
29 jan.
5 feb.
7 feb.

7 jan.
22 jan.
4 feb.
9 feb.
8 feb.

22 feb.
30 mrt.

4 apr.

3 apr.

6 apr.

21 mei

22 mei

29 mei
6 jun.
13 jun.
16 jun.
18 jul.

31 mei
8 jun.
17 jun.
20 jun.
22 jul.

30 aug. 2 sep.

16 nov. 18 nov

Den 4 januarij de zoon van Jan Gerrits de Haan knegt op de Brokhorst
Den 18 januarij de vrouw van Willem Willems op de Kleine Suitwijk
Den 29 januarij is overleden het kind van Hendrik Dix op de Huisstee
Den 5 februarij Berent Hageman op den Hagen
Den 8 februarij is alhier van Voorst begraven de huisvrouw van Anthony Buitenweerd op
Rensink in de kerk begraven
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 22 februarij is alhier van Voorst begraven Derk Harms smit in Gietello
De maandlijsten tot hiertoe overgegeven
Den 30 maart is overleeden het kind van Berent Slot op den Hoogenkamp
De maandlijst overgegeven
Den 3 april is overleden het kind van Gerrit den Haan op het Heetveld bij de Zwarte Kolk
De ¼ jaarslijst overgegeven. De maandlijst ook
Den 21 maij is overleden het kind van Jan Huisentveld bij de Stouwgraven
De maandlijst overgegeven
Den 29 maij het kind van Jan Krijt op den Zonnenberg
Den 6 junij is overleden het kind van Waander Adams Lankhorst op de Pannekoek
Den 13 junij Jan Arink gepeinsioneert cannonier op het Roeterink
Den 16 junij de vrouw van Willem Gerrits op den Groten Noordijk
Den 18 julij Harmen Janssen gepencioneert cannonier bij Gerrit van Zalk op Kuilershoff
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 30 augustus is overleden Michel Reen gepeinsioneert soldaat bij Egbert Roelofs op
Ruitenbergshofste
De maandlijst overgegeven
Den 16 november is overleden het kind van Gerrit Jan Gerrits op het Klooster
De ¼ jaarslijst overgegeven

23 nov. 30 nov.
8 dec. 9 dec.
14 dec. 20 dec.
23 dec. 30 dec.
26 dec. 28 dec.

Den 23 november de huisvrouw van Jan Bloemink op het Holthoeve
Den 8 december is dood ter wereld gekoomen het kind van Wilm Stemfers op Balenstee
Den 14 december is overleden Gerrit van den Beld ten huize van Hendrik van den Beld op
het Zand
Den 23 december overleden de huisvrouw van Jan Gerrits Kruitbos op den Logchem
Den 26 december overleden het kind van Jan Gerrits op den Bruggenbosch

1800
26 jan.

1 feb.

31 mrt.

2 apr.

6 apr.
8 apr.
11 mei

12 apr.
14 apr.
13 mei

21 mei
5 jun.
12 jun.
3jul.
3 jul.
26 jul.

24 mei
7 jun.
16 jun.
5 jul.
5 jul.
29 jul.

23 aug.
23 aug.
27 aug.
11 sep.
10 okt.

27 aug.
25 aug.
1 sep.
15 sep.
14 okt.

12 okt.
5 nov.

15 okt.
6 nov.

24 nov. 28 nov.
2 dec.
24 dec.
26 dec.
27 dec.

4 dec.
29 dec.
31 dec.
2 jan.
1801
30 dec. 5 jan.
1801
30 dec. 5 jan.
1801

Den 26 januarij overleden de huisvrouw van Arent Schoonheten op den Hoek
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 31 maart overleden het kind van Aaldert Wanders op den Bolt
De maandlijsten tot hiertoe overgegeven
Den 6 april is overleden de zoon van Arend Jan Everts op de Groote Keurhorst
Den 8 april Albert Dekker op Bosman bij de Lathmer
Den 11 mai het kind van Gerrit Janssen de Haan op het Heetveld
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 21 mai het kind van Engbert Alberts in den Phenus
Den 5 junij het eerstgebooren kind van Gerrit Dekker op den Stenecamer
Den 12 junij de huisvrouw van Berent Henrik Alink op de Bijlakkers
Den 3 julij het kind van Jan Krijt op den Zonnenberg
Den 3 julij het kind van Karel Roelvink op den Stenenkamer
Den 26 julij de dogter van Jan Gerrits den Haan bij het Vrijeland
De maand en ¼ jaarslijsten tot hiertoe overgegeven
Den 23 augustus de zoon van Arend Jansen op den Blaasbalg
Den 23 augustus het kind van Wilm op den Streppel
Den 27 augustus Teunis Boskamp op den Grooten Noordijk
Den 11 september Everd Janssen ten huize van Willem Gerrits op het Klein Zuitwijk
Den 10 october de huisvrouw van Jan Gerrits den Haan bij het Nieugetimmer bij het
Vrijeland
Den 12 october het eerstgebooren kind van Harmen Arends op de Krommekamp
Den 5 november is overleden het kind van de dogter van Jan Wilms [reemaker] (Ramaker)
bij de Zwarte Kolk
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 24 november is overleden het kind van Coenraad Dieserraad op den Bruggenbos
De maandlijst overgegeven
Den 2 december het kind van Wilm Gerrits op de Hege
Den 24 december de huisvrouw van Jacob Graafman op den Toiterd
Den 26 december Peter Kok smit te Wilp in de kerk begraven
Den 27 december is overleden de weduwe Gerrit Janssen Boekhorst op den Bruggenbos
Den 30 december Albert Zwiers op het Strooink
Den 30 december Marten Janssen op den Kleijnen Toiterd

1801
1 jan.
9 jan.
13 jan.
17 jan.
21 jan.
28 jan.
2 feb.
11 feb.
12 feb.

7 jan.
13 jan.
17 jan.
21 jan.
22 jan.
3 feb.
5 feb.
17 feb.
16 feb.

Den 1 januarij de weduwe Wilm Teunis op den Streppel
Den 9 januarij de huisvrouw van Wander Adams Lankhorst op de Pannekoek
Den 13 januarij is overleden de zoon van Lambert van den Beld op den Bellinkhof
Den 17 januarij is overleden de huisvrouw van Hendrik Hendriks op de Legenkamp
Den 21 januarij het eerstgeboren kind van Johan Jost Muller in de Haag
Den 28 januarij de huisvrouw van Zwier Harms op den Paal
Den 2 februarij ten huise van Evert Alberts op de Hilder het kind van Johannes Wens
Den 11 februarij is overleden de huisvrouw van Marten Janssen op den Kleinen Toiterd
Den 12 februarij het kind van Gradus Zuethof op het Holt
De ¼ jaarslijst overgegeven

27 feb.

28 feb.

1 mrt.
9 mrt.
16 mrt.
22 mrt.
23 mrt.
14 apr.
3 mei
7 mei
10 mei

5 mrt.
14 mrt.
18 mrt.
27 mrt.
24 mrt.
16 apr.
7 mei
11 mei
14 mei

27 jun.

30 jun.

14 jul.
16 jul.
26 jul.

17 jul.
20 jul.
29 jul.

31 jul. 4 aug.
6 aug. 10 aug.
17 aug. 21 aug.
7 sep.
18 sep.
9 okt.
15 okt.
31 okt.
23 nov.

11 sep.
21 sep.
13 okt.
16 okt.
3 nov.
25 nov.

5 dec.

8 dec.

13 dec. 14 dec.

Den 27 februarij het kind van Gerrit van Zalk op het Kuildershof
De maandlijsten ook
Den 1 maart Jan Wilms de reenmaker van de Roomse armen
Den 9 maart Jan Janssen in de kamer op den Geutenkamp
Den 16 maart het kind van Aalderd Wanders op den Bold
Den 22 maart verdronken het kind van Rutger Peters op het Kleijn Zuitwijk
Den 23 maart het kind van Lambert van den Beld op den Bellinkhof
Den 14 april het kind van Jan Sluiseman in de kamer op Henrik van Balenshofste
Den 3 mai Gerrit Derks op de Groote Blanke
Den 7 mai is overleden de weduwe Gerrit Wilms op het Vrijeland
Den 10 mai de weduwe Gerrit Kuveld op den Hul
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 27 junij is aan den Dood overleden een passagier wiens naam was Wilm Broekman
woonagtig in het kerspel Graven in het Munsterland
De maandlijst ook
Den 14 julij op het Klooster de dochter van Gerrit Bouwhuis van de Roomse armen
Den 16 julij de huisvrouw van Egbert Arents op den Hommelenbrink
Den 26 julij het dood ter wereld gekoomen kind van Gerrit Jan Harms op den
Krommencamp
Den 31 julij Jan van den Bergh op de Mars
Den 6 augustus de huisvrouw van Lambert Lamberts op de Stouwgraave
Den 17 augustus Gerrit Jan Gerrits op het Klooster
De ¼ jaars en de maandlijst overgegeven
Den 7 september overledende huisvrouw van Derk Jansen op den Grooten Vondelaar
Den 18 september overleden het jonggebooren kind van Engbert Alberts op den Phenus
Den 9 october Henrik Harms op den Pikkerd
Den 15 october is overleden het kind van Karel Roelvink op de Stenekamer
Den 31 october het kind van Jan Wilms op den Vellershofste
Den 23 november het eerstgebooren kind van Henrik Egberts op de Kappe
De ¼ jaarslijst overgegeven en maandlijsten
Den 5 december het jonggebooren onegt geboren kind van Berendina Willems op den
Phenus
Den 13 december het kind van Gerrit Dekker op de Stenenkamer

1802
5 jan.
12 jan.
24 jan.
25 jan.

11 jan.
15 jan.
29 jan.
1 feb.

21 mrt.

29 mrt.

4 apr.
22 apr.
1 mei
14 mei

9 apr.
26 apr.
5 mei
18 mei

3 jun.
10 jun.
19 jul.
15 aug.

5 jun.
14 jun.
23 jul.
19 aug.

6 sep.

7 sep.

5 okt.
7 okt.
8 okt.

7 okt.
11 okt.
11 okt.

Den 5 januarij is overleden de vrouw van Arend Janssen in den Blaasbalg
Den 12 januarij het kind van Klaas Gerrits Dekker op den Kleinen Paal
Den 24 januarij de vrouw van Reinder Gerrits op den Streiler
Den 25 januarij Jan Teunis op den Kleijnen Kruitbos
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 21 maart Lambert Lamberts op den Stouwgraave
De maandlijst tot hiertoe overgegeven
Den 4 april de huisvrouw van Antonij Teunis op de Horst
Den 22 april is overleden Henrik Janssen op Klompshofstede
Den 1 mai de huisvrouw van Jan Everts op den Driehoek
Den 14 mai de huisvrouw van Marten Berends op den Noordijk
De ¼ jaarslijst en maandlijsten overgegeven
Den 3 junij de zoon van Harmen van Beek op den Pikkerd
Den 10 junij Gerrit Jacobs op de Phiole
Den 19 julij de huisvrouw van Gerrit Jan Hermans op den Krommenkamp
Den 15 augustus overledende huisvrouw van Jan Gerrits op den Bruggenbos
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 6 september dood ter wereld gekomen het kind van Rutger Peters in het
Nieuwgetimmer bij de Wilpze Molen
Den 5 october het kind van Karel Roelvink op de Stenenkamer
Den 7 october de huisvrouw van Wilm Jansen op het Vrijeland
Den 8 october Jan Goossens van den Berg op het Klein Zuitwijk van de Diaconie

29 okt. 4 nov.
2 nov. 8 nov.
14 nov. 19 nov.
28 nov. 3 dec.
2 dec.
3 dec.
20 dec.
20 dec.

4 dec.
7 dec.
27 dec.
24 dec.

Den 29 october is overleden de huisvrouw van Arend Jan Everts op de Groote Keurhorst
Den 2 november Grades Zuethof bouwman op het Holt
Den 14 november Gerrit Hermans kostganger op de Zwarte Kolk
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 28 november de weduwe van Gerrit Henriks op de Kribbe
De maandlijst overgegeven
Den 2 december het kind van Teunis Egberts op de Vellermate
Den 3 december Wander Adams Lankhorst op de Pannekoek van de Roomse diaconie
Den 20 december Berteld Krijt bouwman op den Zonnenberg
Den 20 december Jurrien Verdink gepeinsioneert granadier op de Kip en zal volgens opgave
van Mannes Berends den 24 dito te Deventer begraaven worden

1803
5 jan.
10 jan.
12 jan.

7 jan.
17 jan.
15 jan.

20 jan.

26 jan.

30 jan.
11 feb.
11 feb.

1 feb.
17 feb.
14 feb.

23 mrt.

28 mrt.

28 mrt.
10 apr.
16 apr.
28 apr.
30 apr.
20 mei

4 apr.
12 apr.
20 apr.
2 mei
3 mei
24 mei

30 mei

31 mei

7 jun.
10 jun.
5 jul.
9 jul.
16 aug. 18 aug.
21 aug. 23 aug.
12 sep.
21 sep.
26 sep.
28 sep.
8 nov.
12 nov.

16 sep.
23 sep.
30 sep.
29 sep.
11 nov.
15 nov.

Den 5 januarij het kind van Henricus Gerrits op het Ganzenhuis
Den 10 januarij Derk Harmen Alink op den Beld
Den 12 januarij Wilm Wilms op het Bergel van de diaconie bestaad op het Bergel bij Jan
Krijt
Den 20 januarij is overleden de dochter van Henrik Jansen op de Hofstede in de
Zonnenbergstraat
Den 30 januarij het kind van Gerrit van Zalk op het Kuildershof
Den 11 februarij Henrik Peppelenbos op de Laagen Lathmer
Den 11 februarij Catharina Weerts ten huize van Berend Teunis op de Snenge bestaad van
den Roomsche Diaconie welke het lijk den 14 dito na Deventer hebben gehaald
De ¼ en maandlijsten overgegeven
Den 23 maart is overleden Andries Kok van de Diakonie bestaad bij Reinder Gerrits op de
Streiler
Den 28 maart Henrik Teunis op den Kleinen Vondulaar
Den 10 april het kind van Jenneken Aalders op de Bijle
Den 16 april het kind van Harmen Harmsen op de Zwarte Kolk
Den 28 april Jan Derks van Diepenveen op het Grootenhuis
Den 30 april overleden het kind van Jan Gerrits op den Hazelenberg
Den 20 mai is overleden de weduwe Lambert Jansen op den Eikenkamp
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 30 mai is dood ter wereld gekoomen het kind van B. Jan Stegeman op den Sandstein
De maandlijsten overgegeven
Den 7 junij Geertjen Dekker ten huize van Gerrit Broekhof op den Lathmer
Den 5 julij Henricus Janssen op de Veldermate
Den 16 augustus het eerstgebooren kind van Gerrit Dekker op den Stenencamer
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 21 augustus is overleden de huisvrouw van Jan Berends Greve in de kamer van de Bijle
De maandlijst overgegeven
Den 12 september Wilm Alpherink bouwman op de Oije
Den 21 september het kind van Jan Krijt bouwman op den Bergel
Den 26 september de vrouwenmoeder van Henrik Roesink op den Stenenkamer
Den 28 september het eerstgebooren kind van den smit Jan Kok
De 8 november Maria Klouwenberg op het Slijkhuis
De 12 november overlden het eerstgebooren kind van Wilm Martens op de Kranenkamp
De ¼ en maandlijsten overgegeven
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Den 18 februarij Harmen [Meiberg] ten huize van de weduwe Jan Derks op het Grotenhuis
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 26 februarij het kind van Henrik Egberts op de Aard Koerts hofstede
Den 2 maart Arend Jan de Leeuw op de Lindhorst
Den 10 april Henricus Gerrits knegt bij de Heer de Kutschreuter op den Zonnenberg
Den 15 april het kind van Teunis Groenewold op Kleinmansstee in de Voordersteeg
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Den 29 april is overleden op de Bijle de weduwe van wijlen den kerkmeester Jan Goossen
Aalders in de kerk bergaven
Den 5 mai het kind van Jan Gerrits op den Bredelaar
Den 14 mai is op de Mas overleeden Peter Egberts zijnde de knegt welke naar Brummen is
gehaald om aldaar begraven te worden
De ¼ en maandlijsten overgegeven
Den 15 october Everd Lingeveen in de kamer bij Harmen Hartman op den Hilder
De ¼ en maandlijsten overgegeven
Den 30 december de huisvrouw van Jan Stegeman op den Kruitbos
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Den 15 februarij het kind van Henrik Jan Meurs in het Zwaantjen aan den Bergsendijk
De ¼ en maandlijsten overgegeven
Den 9 maart op den Streppel overleden de weduwe van Berend welke van de Roomse
diaconie was bestaad. N.B. geen kinder
Den 25 maart Rutger Rutgers op het Gorselaar. Vrijgesel
Den 2 april de huisvrouw van Teunis Willems in de Wilperweide
Den 3 april het kind van B.H. Alink op de Bijle
Den 3 april Elbert Hissink op den Doornwaard welke van de Roomse diaconie was bestaad
Den 23 april Jan van Ot de knegt op Wilp
Den 14 maij is op de Kappe dood ter wereld gekomen het kind van Gerrit Martens
De ¼ jaarslijst overgegeven
Den 26 maij is op de Loine overleden de knegt Jan Klaassen . 16 jaar
Den 30 maij de weduwe Gerrit Willems Alferink op de Blanke of Hommelenbrink. 61 jaar
De maandlijsten overgegeven
Den 6 junij Willem Meijerink in het Lazenaars huisjen. 28 jaar
De maandlijst overgegeven
Den 21 julij de dogter van Jan IJsseldijk op de Lokin. 22 jaar
Den 28 julij Hemdrik Hendriks op de Lindhorst. Ongeveer 70 jaar
De maandlijst overgegeven
Den 8 augustus Wilm Waanders op de Waterfloite. Ongeveer 45 jaar
Den 30 augustus overleden het kind van Gerrit IJsseldijk op den Vellert
De ¼ jaars en maandlijsten overgegeven
Den 8 september het kind van Jan Diks op de Lindhorst. 1 maand oud
Den 22 october Wilm Rodijk op den Kleinen Toiterd. 39 jaar daghuurder
Den 24 october het eerstgebooren kind van B.J. Stegeman op den Zandstein
Den 27 october de vrouwenmoeder van Lambert Lubberts op Vijfhuisste. De weduwe
Willem Everds Karman de naam Johanna Huerinks. Oud 75
Den 27 october het kind van Albert Jansen op de Pannekoek. Oud 8 jaar
Den 31 october overleden de weduwe Berend Jan Alberts ten huize van haar zoon Jan
Hoefman op het Hondschoten. In de 70 jaar
Den 5 november is dood ter wereld gekoomen het onechte kind van Catharina Lammers op
den Stenenkamer
Den 12 november Maarten Gerrits op de Vrouwenwaard op de Klei. In de 60 jaar
Den 12 november Klaas Hermans op de Zwarte Kolk. In de 80 jaar
De ¼ jaarslijst overgegeven
Jan Jansen op den Kleinen Paal. 68 jaar
Den 24 november overleden de dogter van Narten Berents op den Noordijk. 20 jaar
De maandlijsten overgegeven
Den 16 december het kind van Jan Krijt op den Bergel. 1 jaar
Den 23 decmber het kind van Jannes Bussink op de Schramate. Oud 10 jaar [.....]
Den 25 december Egbert Jochems op het Klooster. Oud in de 80
Den 31 december een kind van Derk Jansen op den Grooten Vondelaar. 8 maand oud
De maandlijsten overgegeven
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Den 8 januarij Jan Berends Greve op de Bijle. Oud circa 60 jaar dagloner
Den 4 februarij is overleden Jacob zoon van Teunis Groenewold. Oud circa 2 jaar
Den 10 februarij het kind van Jan Lamberts op den Eikenkamp. Circa 5 weken
Den 26 februarij is begraven Jan Rensenk welke den 18 gevonden in een sloot bij het Holt
alwaar hij verdronken is en gewoond heeft op de Rijte in de kamer. Oud circa 65 jaar een
daghuurder
Den 16 maart overleden de weduwe Hendrik van Zalk op Kuildershof. Circa 85 jaar zijnde
een timmerman
Den 24 maart Albert Roelofs van de Wal ten huize van Mannes Berends op de Kip. Oud
circa 53 jaar zijn een kleermaker
Den 24 maart is overleden de huisvrouw van Hendrik Everts op het Vrijeland. Zijnde de
man een kater oud circa 30 jaar
Den 3 april Gerdina Florijn weduwe Peter Kok in den Haag. Oud in de 50 jaren, een smits
weduwe
Den 10 april Willemijna Jansen dogter van Jan Gerrits op den Bredelaar. Oud circa een jaar
Den 14 april Henrica Wagenvoord weduwe Jan Rensenk op de Rijte. Oud in de 60 jaar,
zijnde een daglonersche
Den 20 april Hendrikus Janssen Klaassen in de kamer in het Nieuwgetimmer de Dijkweide.
Oud circa 40 jaar zijnde een dagloner
Den 25 april het kind van Wilm Henriks op de Morgengave genaamd Willemijna Wilms.
Oud circa een jaar
Maand en weeklijsten overgegeven
Den 16 mai is overleden de huisvrouw van Jan IJsseldijk op de Lokin. Oud in de 60 jaar,
zijnde de man een houtteller
Den 1 junij het kind van Gerrit van Zalk op Kuildershof. Oud 2 ½ jaar
Den 4 junij het eerstgeboren kind van Teunis Willems op de Wilperweide
Den 8 junij is op het Zand overleden de huisvrouw van de Heer Budde op het Zand om te
Deventer begraven te worden. Oud in de 50 jaaren
Den 1 augustus het kind van Jan Willem Nijdeken op den Pikkert. Oud ¼ jaar
Den 3 augustus is overleden Jan Bleumink op de Grote Holthoeve. Oud aan de 60 jaar,
zijnde een kater
Den 16 september is overleden het kind van Albert Arends op het Zwaluwennest. Oud
ongeveer 6 weken
Den 18 september het eerstgebooren kind van H.J. Greve op de Bijle
Den 7 november is overleden Lambert Harms knecht op de Schramate. Oud ongeveer 20
jaar
Den 14 november het kind van Willem Schotman ten huize van Hendrik Klokmans op de
Rijte genaamt Christiaan. Oud 1 ½ jaar
Den 21 november het kind van Gerrit Jan Harms op de Krommekamp genaamd Geertjen.
Oud ongeveer 3 weken
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Den 21 januarij is overleden de huisvrouw van den onderschout Evert Alberts in de kamer
op de Pletze. Oud in de 60 jaar
Den 1 februarij is overleden den onderschout Evert Alberts in de kamer op de Pletze. Oud
ongeveer achter in de 60 jaar
Den 6 februarij is overleden J.D. van den Beld op het Zand. Oud in de 80 jaren
Den 18 februarij is overleden het zoontje van Lucas Hartzuiker op de mole. Oud rijkelijk 1
½ jaar
Den 12 maart is overleden het zoontje van Lucas Hartzuiker op de mole. Oud rijkelijk eene
week
Den 20 maart is overleden Jacomina Alferink huisvrouw van Johannes Zomerhuis bij het
Wilpsche dorp
Den 26 april is overleden de huisvrouw van Gerrit Jan Kruitbosch op den Lochem. Oud in
de 40 jaren
Den 26 april is overleden Lambert Mensink scheper op het Grotenhuis. Oud in de 60 jaren
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Den 28 april is overleden Gezina Groenewold dochter van Jan Groenewold. Oud in het 2de
jaar
Den 4 mei is overleden J.G. Kruitbosch op den Lochem. Oud in de 60 jaaren
Den 30 mei is overleden Anna [Tourrie] op de Gagelweide Oud [1 ½ jaar]
Den 8 junij is overleden het ongedoopte kind van Hendrik Jan Nijvelt op de Steenenkamer
Den 4 augustus is dood ter wereld gekomen het kind van Jacob van [Geurk]
Den 20 augustus Gerritjen Janssen dochter van Jannes Bussink in de Katerstraat. Oud
ongeveer 5 jaren
Den 8 september Dries Hendriks Wonnink op de Kappe of Wildernisse. Oud in den 60 jaren
Den 19 september Hendrik Lokin op Zielshofstee. Oud in den 60 jaren
Den 19 september Jan Andries Schuilenberg. Oud in den 60 jaren
Den 23 september is overleden Wichert van Tongeren op het Zuitwijk. Oud 4 weken
Den 22 september is overleden Aaltjen Roessink weduwe A. Strikkers op de Steenekamer.
Oud in de 50 jaren
Den 10 october is overleden Goossen Wolters in den Helmig. Oud ongeveer 80 jaren
Den 19 october is overleden het kind van Jan Roelofs Steenbergen genaamd Grietjen
Steenbergen op een schip bij den Lokine. Oud ½ jaar
Den 23 october is overleden Aaldert van Wechel op ter Hinde. Oud in den 80 jaar
Den 15 november is dood ter wereld gekomen het kind van Gerrit Martens op de Kappe
Den 25 november is overleden Jan Berend Schoten
Den 3 december is overleden [Martjen] Roessink op den Stenenkamer. Oud 6 jaren
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Den 12 januarij is overleden Antonij Kolkman bij de Wilpsche mole. Oud 12 jaar
Den 29 januarij Hester Alberts. Oud 4 weken
Den 2 februarij is overleden Berend Slot op den Hogenkamp. Oud in de 50 jaren
Den 4 februarij overleden Jakob Gager gepeinsioneert officier in den Dood. Oud in de 70
jaren.
Den 14 maart den Heer H. Middelburg en is te Zwolle begraven. Oud in de 50 jaren
Den 16 april is overleden Maria Eilers. Oud ongeveer 75 jaren
Den 5 mei is overleden Harmina Hassink weduwe Jan Roeterink. Oud ongeveer 70 jaren
Den 16 mei is overleden Hendrina Alberts. Oud ongeveer 3 jaar
Den 25 mei is overleden Hendrik Kruitbosch. Oud in den 30 jaren
Den 1 junij is overleden Mechteltje Janssen vrouw van H. Hogeland van de roomsche
Diakonie. Oud in de 80 jaren
Den 4 junij is overleden Janna Peters weduwe J. Diks van de Roomsche Diakonie. Oud in
de 80 jaren
Den 28 augustus is overleden Maria Vrijhof bij de Wilpsche mole. Oud ongeveer ¾ jaren
Den 3 september is overleden Willemina Derks vrouw van Barend van Wechel. Oud achter
in de twintig jaren
Den 23 october is dood ter wereld gekomen het kind van Gerrit Jan Diepenveen
Den 10 november is overleden Teune Janssen huisvrouw van Willem Peters op de Kelder.
Oud in de 60 jaren
Den 22 november is overleden Jan Gerrits op den Bruggenbos. Oud in de 60 jaren
Den 26 november is overleden Gerrit Jan van den Beld zoon van Jan van den Beld op den
Hof. Oud ¾ deels jaars
Den 27 november is overleden Marten Bonhof zoon van Jan Bonhof. Oud ¾ jaar
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Den 7 januarij Hendrik Willems Grotenhuis op het Grotenhuis. Oud in de 80 jaar
Den 6 januarij Frans Hendrik Fraud
Den 26 januarij Hendrina de Mol huisvrouw van Heimerik Heimerikx op den Leeuwenberg.
Oud agter in de 60 jaren
Den 1 februarij is overleden Hendrica Hendriks op den Kleinen Kranenkamp. Oud ongeveer
twee jaren
Den 18 februarij is overleden Jan Willem Jolink op de Hombrake. Oud ongeveer 30 jaren
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Den 13 van lentemaand is overleden Elsken van Zelm vrouw van Wessel Meurs. Oud achter
in de 60 jaren
Den 11 van lentemaand is overleden Martinus en Peter Roesink zoonen van Hendrik
Roesink op den Steenenkamer. Eerstgeboren kinderen
Den 22 van lentemaand is overleden Willemina Albers dochter van Albert Sprokhout. Oud
ongeveer 8 jaren
Den 27 van lentemaand is overleden Geesken Mulders vrouwe van Hendrik Roesink. Oud
40 jaren ongeveer
Den 10 van grasmaand is overleden Berend Albers zoon van Derk Albers op de Hege. Oud
in het 2de jaar
Den 13 van grasmaand is overleden Gerdina Janssen weduwe van Gerrit Peters op de
Bredelaar. Oud 76 jaar
Den 17 van grasmaand is overleden Willem Evers op het Vrijeland. Oud ongeveer 1 ½ jaar
Den 17 van grasmaand is overleden het eerstgeboren kind van Hendrik Hendriks op de
Lindhorst
Den 18 van grasmaand is overleden Johanna Holdijks vrouwe van Gerrit Hendriks. Oud
ongeveer 65 jaar
Den 23 van grasmaand is overleden Hendrika Janssen dochter van Jan Lamberts. Oud 12
dagen
Den 29 van grasmaand is overleden Maria Berends Bosgoed op het Vinkennest. Oud in de
80 jaren
Den 15 van bloeimaand is overleden Johanna van den Beld dochter van Andries van den
Beld. Oud ongeveer 16 jaren
Den 2 van zomermaand is overleden Hendrik Hendriks op het Nieuwgetimmer op de
Papenmate. Oud ongeveer 78 jaren
Den 21 van zomermaand is overleden Hendrikus Kruitbosch eerstgeboren kind op den
Lochem
Den 30 van zomermaand is overleden Arnoldus Knoppert op het Honden. Oud 73 jaren
Den 9 van hooimaand is overleden Harmina Mulders op de Ooije. Oud 1 ¼ jaars
Den 9 van hooimaand is overleden Hendrika Blom op de Blanke. Oud in de 20 jaren
Den 27 van hooimaand is overleden Johannes Derks op den Vijfhoek. Oud in de 20 jaren
Den 1 van oogstmaand is overleden Maria Arends weduwe Andries Willems in de
Voordersteeg. Oud in de 70 jaren
Den 9 van oogstmaand is overleden Willem Janssen. Oud in de 80 jaren
Den 7 van herfstmaand is overleden Janna Gerrits vrouwe van Gerrit Gerrits op het
Zwaluwennest. Oud in de 60 jaren
Den 18 van herfstmaand is overleden Teunis Holterman op het Slijkhuis. Oud in de 50 jaren
Den 28 van wijnmaand is overleden Jan Hoefman. Oud -Den 19 van slagtmaand is overleden J.G. Franke. Oud in de 60 jaren
Den 22 van slagtmaand is overleden Klaas Rutgers op den Hilder. Oud midden in de 60
jaren
Den 26 van wintermaand is overleden Gerrit Hendriks knecht op den Hazelenberg. Oud
ongeveer 52 jaren
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Den 4 van louwmaand is overleden Lambert Janssen op de Hombrake. Oud -Den 14 van louwmaand is overleden Jan Everds Kelderman
Den 16 van louwmaand is overleden Lambert Hendriks op den Hagen. Oud in de 80 jaren
Den 21 van louwmaand is overleden Jude Derks vrouwe van Gerrit Derks in de Katerstraat
Den 14 van sprokkelmaand is overleden Jan Dekker in de Zonnenbergstraat. Oud in de 80
jaren
Den 17 van sprokkelmaand is overleden Maria Janssen vrouwe van Hendrik Janssen op den
Kleine Kranenkamp. Oud in de 60 jaren
Den 19 van sprokkelmaand is overleden Fenneken Hendriks vrouwe van Roelof Egberts in
het dorp. Oud in de 70 jaren
Den 24 van sprokkelmaand is overleden Willem Gerrits op het Vrijeland. Oud ongeveer 64
jaren
Den 9 van lentemaand is overleden Hendrik Enters op de Huisstee. Oud ongeveer 70 jaren
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Den 11 van lentemaand is overleden de Heer Willem Wesselink ten huize van den predikant
Ellard Wesselink. Oud circa 43 jaren
Den 11 van lentemaand is overleden Albartus Baijens zoon van Willem Baijens op den
Steenenkamer. Oud ongeveer 1 ½ jaar
Den 16 van lentemaand is overleden Peternella van der Rooije vrouwe van Jan Hoedemaker.
Oud in de 70 jaren
Den 24 van lentemaand is overleden Doortjen Roelofs op de Krommekamp weduwe van
Derk [Cressel]. Oud 81 jaar ongeveer
Den 2 van grasmaand is overleden Lamberdina Mulders dochter van Derk Mulder op den
Driehoek. Oud ongeveer ¾ jaar
Den 12 van grasmaand is overleden Gerdina Hagen in de Zonnenbergstraat. Oud ongeveer 1
½ jaars
Den 14 van grasmaand is overleden Evert Jan Timmerman zoon van Jan Timmerman. Oud
ongeveer 12 jaren
Den 18 van grasmaand is overleden Johanna Maria Blom op den Vijfhoek. Oud ongeveer 10
weken
Den 29 van grasmaand is overleden Esselina Lansink weduwe Alfertink op den Kleinen
Noordijk. Oud ongeveer 84 jaren
Den 3 van bloeimaand is dood geboren het onechte kind van Anneken Teunis op de Hege
Den 4 van bloeimaand is overleden Johanna Everharda van Bommel weduwe van wijlen den
predikant F. Wesselink. Oud ongeveer 76 jaar
Den 23 van bloeimaand is overleden Bartje van Tongeren dochter van Willem van Tongeren
op het Zuitwijk. Oud ongeveer 1 ½ jaar
Den 30 van bloeimaand is overleden Gerrit Groen in den Konijnenbeld. Oud ongeveer 35
jaren
Den 7 van zomermaand is overleden Berendina Wenink vrouw van Wessel Bleumink op de
Stouwgrave. Oud in de 30 jaren
Den 15 van zomermaand is overleden Alexandra Hendrika Kok dochter van Jan Kok. Oud
ongeveer 10 weken
Den 25 van zomermaand is overleden Hendrika Holterman vrouwe van Jan Willem Wullink
op het Veen. Oud ongeveer 50 jaren
Den 24 van herfstmaand is overleden Jannes Bosman zoon van Jan Bosman op den
Steenenkamer. Oud ongeveer 2 jaren
Den 9 van wijnmaand is overleden Gerrit Beumer op den Doorneweerd. Oud ongeveer 73
jaren
Den 18 van wijnmaand is overleden den Heer Seno Josephus Küttschreutter. Oud ongeveer
70 jaren
Den 18 van wijnmaand is overleden Hendrik Gerrits op de Kribbe. Oud ongeveer 63 jaren
Den 2 van slagtmaand Janna Bosman op den Steenenkamer
Den 5 van slagtmaand is overleden het jonggeboren kind van R.G. van Neck
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Den 10 van louwmaand is overleden Gerrit van Tongeren zoon van Willem van Tongeren.
Oud ongeveer ¼ jaars
Den 29 van louwmaand is overleden Aaltje ter Heege huisvrouw van Jurrien van Dillen op
het Heetveld. Oud ongeveer 40 jaren
Den 29 van louwmaand is overleden Berendina Evers dochter van Evert Hendriks op het
Vrijeland. Oud 5/4 jaars
Den 25 februarij is overleden Harmina Gerrits [ter Hage]. Oud ongeveer 72 jaren
Den 28 februarij is dood geboren het kind van A. de Witt
Den 28 februarij is dood geboren het kind Jan Bonhof
Den 29 april is overleden Jan Teunis op het Zwaluwennest. Oud ongeveer 70 jaren
Den 9 julij is overleden Teuntje Nijlant huisvrouw van Jan Waanders woonende op den
Vlijtberg
Den 9 julij is overleden Roelof Arends ten huize van Egbert Arends
Den 30 julij is overleden Hendrieka dochter van Marten Pol en Willemina Loosink
ehelieden

1781
Den 7 september is alhier te Wilp de predicant weme afgebrand welke brand des nademiddaags om half twee uur
eerst wierd ontdekt en [....................] al in gevallen zodat daar niet is uijt kunnen gered kunnen worden als wat
linnen en twee cabinetten en 6 bedden zijnde het overige als kerken aantekens boeken en de gehele bibliöttieacq
nevens het huijsraad van den predicant alles in de as gelegd.
Zo men meend zoude dese brand zijn ontstaan door een kromme schoorsteen waarin houten lateijen waren
gemetseld en zo men gist zijn die eerst in de brand geraakt om dat men het vuur daar eerst heeft ontdekt

