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[1696] 
 
Is voorgestelt van d. Piccardt of niet dienstich sij dat daechs te vooren de proef predicatie 
consistorium gehouden werde, om als dan de nieuwe ledematen te monsteren; en dat als dan een 
seker acte geformeert werde in het consistorii protocol hetwelke van haer onderteijckent werde. 
Hetwelke van de broederen compaerlijck is toegestemt. 
Sijn d. Piccardt, de boeckhouder Haijtzma gecommitteert om te requistreeren bij de H.: Borgem: 
en Raedt dat wij van de kinderen der Lutheranen mogen ontlastet werden, en in het toekomende 
daer van mogen bevrijdt wesen, dewijl sij na haer eijgen predicant, kercke en vergaderinge 
hebben, en waer sij ook hare aelmoesen brengen. 



Den 3. Decemb. 1696 was Consist: voor het H: Avontm. 
 
De nieuwe ledematen van de predicant int bijsonder onderwesen sijnde in de principale 
hooftstucken van de Gereform: Christel: religie, sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en 
hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, met belofte van dien met een heijlige wandel te 
vercieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen. En hebben 
sulks met onderteijckeninge harer komste bevestigt. En sijn dese navolgende. 
 
Engel Hillebrants 
Nanne Dercks 
Hester Lubbers 
Remke Jans 
Wije Jans, j.d. 
Wipke Gerrijts, huisvrouw Jan Aijckens 
Trijntien Feckes, huisvrouw van Engel Hillebrandts 
… (?) 
Rixte Hendricks, huisvrouw Hendrick Jans 
Martien Balsters, j.d. 
Geertruidt Alberts, huisvrouw van Wijmer Sijgers 
Elske Geerdts 
 
Hier op is censura morum gehouden, en is door des H. genade niet strafwaerdich bevonden. 



Den 4 Mart: 1697 was Consistorium van Predic: ouderl. en diakonen op donderdach voor het H. 
Avondtmael. 
 
De nieuwe ledematen van de predicant int bijsonder onderwesen sijnde, sijn voor het E: 
Consistorium verscheenen om belijdenisse van haer gelove te doen, met belofte van dien met een 
heijligen wandel te vercieren of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te 
onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge haerer handen bevestigt. 
Sijn dese na volgende. 
 
Wupke Jans 
Jan Dries 
Diewer Temmens 
Harmen IJans 
 
Hier op is censura morum gehouden en is niet strafwaerdich voorgevallen. 



Den 10 jun: 1697 op donderdach voor het H Avontmael was Consistorium.  
 
De nieuwe ledematen in het bijsonder onderwesen sijnde, sijn voor het Consistorium verscheenen 
om belijdenisse van haer gelove te doen, met belofte van dien met een christelijcken wandel te 
vecieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen: En hebben sulks 
met onderteijckeninge harer handen bevestigt. 
 
Frans Aijolts 
Melle IJuriens 
Geeske Jans, j.d. 
 
Met attestatie sijn gekomen 
Beerendt Jans van Groningen 
Geesjen Hendricks van Groningen 
Tiesien Haijckes van Groningen 
Margreta Sweijgmans van Wersen 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 



Den 9 Sept: 1697 op donderdach voor het H Avontmael is vergaderinge geweest van Pred: 
Ouderl. en Diakonen. 
 
De nieuwe ledematen van de Pred: onderwesen sijnde, sijn voor het E: Consistorium 
verscheenen, om belijdenisse van haer gelove te doen, met belofte van dien met een christelijcken 
wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en 
hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestigt. 
 
Wessel Rentes 
Pieter Harmens 
Hindrick IJans 
Toncke Eggens 
 
Met attestatien sijn gekomen 
Eelke Frericks Barcklage huisv. van L. Wessels van de Scheemda 
Bouwe Jacobs huisvrouw van Eltie Eentes, van Appinga-dam 
 
Hier op is censura morum gehouden maer is door des H genade niet strafwaerdich voorgevallen. 



1697. 
 
Den 2 decemb. op donderdach voor het h. Avontm: is vergaderinge geweest. 
 
De nieuwe ledematen in de principale gronden van de Pred: onderwesen sijnde, sijn voor het E: 
Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse haeres geloofs gedaen met belofte van dien met 
een heijligen wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te 
onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestigt. 
 
Otte Jacobs 
Beerent Aijls  
 
Met attestatien sijn gekomen 
Ecko Harms van Groningen 
Trijntien Jans van Groningen 
Eltio Eents van Westerlee 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt, gelijcen begonnen. 



1698 
 
Den Mart: was vergaderinge van pred: ouderl: en diakonen voor het H. Avontm: 
 
De nieuwe ledematen in de principale hooftstucken van de Gereformeerde religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het E: Consistorium verscheenen om belijdenisse van haer gelove te doen, met 
belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestigt. 
 
Hinderck Habbes Sinneng 
Jan Aijckes 
Eltijen Harmes 
 
Met attestatie sijn gekomen 
Kenna Sickens, huisvrou van Sipko de Jonge van Delfzijl 
Antie Dercks, wed: van Jan Ottens van de Scheemda 
Rixte Harberts huisvrouw van Hendrik Habbes van Weener 
 
Hier op is censura morum gehouden, maer is door des H. goeth. niet voorgevallen. 



1698 
 
Dom. Messias Haitzma predicant tot Weener van de achtbare collatoren tot Winschoten alhier tot 
Leeraer deser gemeijnte beroepen sijnde, is den 17 April 1698 volgens kerckenorder van mij in 
de heijlige bedieninge bevestigt. 



[1698] 
 
Den 25 April was vergad: van Predic: Ouderl. en Diakonen. 
 
Is dom: Haitzma in de vergaderinge verwelkomt, en den segen des H: toegewenst. 
 
De broederen diakonen als R. Haitzma, Wolter Leffers en Sicco Gailkens, hebben hare dienst 
laten afseggen, dewijl dat de tijdt van hare bedieninge was geexpireert. 
 
Voor al eer men is getreden tot de nominatie en electie van andere, soo is voorgestelt. 
 
1 
dat twee diakonen uit het ronde Carspel Winschoten en een uit de buitenhuisen sal gekosen 
worden, hetwelke van dit jaer sal geschieden uit Suider veen en in het volgende jaer uit het 
Ooster eijnde of Bovenbuiren. 
 
2 
dat voor tegenwoordich, als alles in order gebracht werde, een diakon voor twee jaer een voor 3 
jaer en een voor 4 jaer sal verkoren worden. 
 
3. 
dat van nu voortaen keure sijn sal op Pinxtermaendach 
 
Hier op sijn dan verscheijdene broederen genomineert, waer uit met meeste stemmen sijn 
verkoren Jan Haies voor twee jaren, Henric Wichers voor 3 jaren, en uit Suider veen voor een 
jaer Jan Hitjes. 
 
Den 22. Maij sijn de broederen diakonen in haer bedieninge bevestigt. 



Den 3. jun. 1698 was vergaderinge van Pred: ouderl. en diakonen voor het H. Avontm. 
 
Sijn de nieuws gekomene broederen in de vergaderinge verwelkomt. 
Hebben de predicanten rapport van hare visitatien gedaen, maer is niet bijsonders voorgekomen. 
 
Voor tegenwoordich sijn geen nieuwe ledematen angenomen. 
 
Met attestatie sijn tot ons overgekomen. 
 
Trijntien Hendricks van de Scheemda 
Jantien Harmens van Groningen 
Geertruidt Cornelis van de Scheemda 
Weije Jans van Sluis in Vlaenderen 
 
Hier op is censura morum gehouden, doch niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden, gelijck begonnen. 



[1698] 
 
Den 10 Sept: is vergaderinge geweest van Pred: Ouderl: en Diakonen en op vrijdach voor het H: 
Avontmael. 
 
Wegens een bijsonder voorval heeft het Consistorium op donderdach niet konnen gehouden 
worden dewijl de broeden diakonen genoodsaeckt waren ergens tegenwoordich te sijn, 
naemelijck bij een uitmijninge dat de diakonie anging. 
 
Is derhalven d. Piccardt versocht om de nieuwe int bijsonder in sijn huis an te nemen, het welke 
ook is geschiet en sijn dese navolgende 
 
Luppe Emkes en Jan Jurjens 
 
Met attestatie 
Coop Alberdts van de Nieuwe Beerta 
Jantien Herms huisvrouw van Jan Oomkens van Midwolda 
 
Hier op is censura morum gehouden, maer is niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden gelijck begonnen. 



Den 2. decemb. 1698 was ordinarie vergaderinge van pred: ouderl: en diak: 
 
Heeft d. Piccardt rapport van de visitatie gedaen, waer in sijn E. niet bijsonders was 
voorgekomen dan de moeijlijcke questie tusschen onse broeder Jan Haijes diakon en Mr Jan 
Aioldts hetwelke was geresen wegens leveringe van seker boter. 
D. Piccardt verhaelde dat ijver was angewent tot versoeninge, doch tot noch toe vruchteloos, 
dewijl dese was aenhandich gemaeckt aen de politijcke Richter. Wert echter d. Piccardt versocht, 
om soo veel mogelijck is dese strijdende partien te vereenigen. 
 
De nieuwe ledematen in de principale hooftstucken onderwesen sijnde sijn 
 
Enne Eppes en Engeltien Harms, sijn huisvrouw 
 
Met attestatie 
Luppe Udema en Aefien Geerts echtelieden van Groningen 
 
Hier op is censura morum gehouden doch niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Geeijndigt met den gebede gelijck begonnen. 



Den 9 Mart. 1699 op donderdach voor het H. Avontm. is consistorium geweest van predic: 
ouderl. en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de gronden van de gereformeerde religie onderwesen sijnde, sijn voor 
het E. Consistorium verscheenen om belijdenisse hares geloofs te doen met belofte van dien met 
een Christel: wandel te versieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te 
onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestigt. 
 
Geertruidt Jans huisvrouw van Jan Engels 
Antie Gerrijdts huisvrouw Gerrijdt Jurjens 
IJan IJurriens 
Benne Jans 
Alberdt Jans 
 
Met attestatie sijn tot ons overgekomen 
Jacobjen Jacobs van de Eexta 
Antie Garrelts van Weener 
Gerardus van Rickinga van Groningen 
Teubichien Alberdts van de Nieuwe Schans 
Geertruidt Schepels huisvrouw van Mathias ten Over van Assen 
 
D. Hubbeling in de heijlige bedieninge van het predick-ampt bevestiget sijnde van d. Piccardt, d. 
Meijr van de Beerta en d. Tiaden, is in de vergaderinge verwelkomt en den segen des H. 
toegewens, en de ...kant(?) van oprechte broederschap gelangt. 
 
Heeft d. Piccardt rapport van de visitatie gedaen en is niets bijsonders voorgevallen, dan de 
questie van mr Henrick Glasemaker, de welke droncken sijnde met een ander hantgemeijn is 
geweest, dien hij ook gewondet heeft. Heeft derhalven het Consistorium besloten, dat 
voornoemde mr Henrick van het H Avontmael sal gesuspendeert worden. 
 
Heeft d. Piccardt kennisse gegeven dat onderlinge versoeninge was geschiet tusschen Jan Haies 
en Jan Ajoldts, waer in de vergaderinge genoegen heeff genomen. 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt, als begonnen. 



Den 29. Maij 1699 op Pinxtermaendach was vergaderinge van pred: ouderl. en diakonen, sijnde 
de ordinarie dach van de kerur. 
 
Heeft Reijndt Peters sijn dimissie versocht nadewael de jaren sijner bedieninge waren 
geexspireert, hetwelke sijn E. van de vergaderinge is toegestaan met danksegginge voor sijn 
getrouwe administratie en toewenschinge van des H. segen. 
Hier op is men getreden tot de nominatie waer op sijn gestelt Claes Bartoldts, Engel Hillebrandts, 
Peter Alberdts, Claes Jans, Wijmer Sigers, Henrick Harms, en is met meeste stemmen Henrick 
Harms tot diakon voor 4 jaaren verkooren. 
Diakon Jan Hiltiens verstorven sijnde binnen het jaer, moest derhalven in sijn plaetse een ander 
gestelt worden, en dat nu uit Suiderveen sijn genomineert Mello Jurjens, Luppe Wessels, 
Cornelis Tonnis, Adde Meninga, en is met meeste stemmen Mello Jurjens verkoooren. 
 
Met den gebede gescheijden gelijck begonnen. 



Den 1. jun. 1699 was vergaderinge van Predic: ouderl. en diakonen op donderdach voor het H. 
Avontmael. 
 
De nieuwe ledematen voor het E Consistorium verscheenen sijnde (: na dat sij waren onderwesen 
in de principale hooftstucken van de gereformeerde religie :) hebben belijdenisse van haer gelove 
gedaen met belofte van dien met een heijligen wandel te versieren of bij manquement van dien 
haer de kerkelijcke tucht te teijckeninge hare handen bevestigt en sijn dese va volgende. 
 
Edzke Berendts 
Aefke Mennes 
Jochem Jans 
 
Met attestatie sijn overgekomen 
Joanna Ketels huisvrouw van dom. Hubbeling, van Peijse 
Meneke Everts huisvrouw van Geert Everts, van de Scheemda 
Anna Harms van Hilden, j.d van de Wildervang 
 
Mr Henric Glasemaker begeerich sijnde om weder tot het H. avontmael toegelaten te worden, is 
hem sulkx toegestaen dewijl in sijn leven en wandel niet ergerlijcks heeft vernomen. 
 
Hier op is censura morumgehouden, en is niets strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen, 



Den 6. Septemb. 1699 was vergaderinge van Predicanten, ouderlingen en diakonen, op wonsdach 
voor het H. Avondtmael. 
 
De nieuwe ledematen van de Predicanten onderwesen sijnde in de voornaemste hooft-stucken 
van de gereformeerde christelijcke religie, sijn voor het Consistorium verscheenen om daer van 
belijdenisse te doen, met belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij 
manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met 
onderteijckeninge harer handen bevestigt, en sijn dese na volgende. 
Engelbert Pouwels 
Jan Tonkens 
Roelf Juriens 
Jan Haickens 
Jan Oomkens 
Antie Geerts 
Geertruidt Jurjens 



Den 26. Novemb. 1699. is vast gestelt dat de bruidegoms en de bruidts in het choor van de kercke 
sullen bevestigt worden. 



[1699] 
 
Den 30. Novemb. was consistorium van pred: ouderl. en diakonen. 
 
Hebben de predicanten rapport van hare visitatie gedaen, waer niet bijsonders voorgevallen. 
 
Hier op is censura norum gehouden maer niet strafwaerdich bevonden. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 29 Febr. 1700 was consistorium voor het H. Avondtmael. 
 
De ledematen in de voornaemste hooft stucken der gereformeerde christ: religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van haer gelove gedaen 
met belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij manqiuement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen, en sijn dese navolgende. 
Berent Heijnes 
Geertruijt Harmens 
 
Met attestatie is gekomen 
Haitzen Haijtzma van Groningen 
 
Hier op is censura norum gehouden, maer door des H. goeth niet voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden, gelijck begonnen. 



Den 20. Maij 1700 was vergaderinge van pred: ouderl. en diakonen. 
 
Heeft de E. Jan Haijes dismissie versocht, dewijl dat de tijdt van sijne bedieninge was 
geexpireert, het welke sijn E. ook is geworden, met toewenschinge van den segen des H. over sijn 
persoon en familie. 
 
Hier op is men getreden tot de nominatie van een nieuwe diakon, en sijn afgestelt Jurjen Willems, 
Wijmer Sijgers, Derck Harms, Claes Jans, en is met eenparige stemmen verkooren Jurjen 
Willems. 
 
Mello Jurjens is versocht om noch een jaer te continueeren, het welke ook is angenomen. 
 
Met een gebede geeijndigt als begonnen. 



[1700] 
 
Den 30 Maij op donderdach voor het H. Avondtmael was consistorium. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de voornaemste hooft stucken van de Gereformeerde 
Christelijcke religie sijn voor het E Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse van haer 
gelove gedaen, met belofte van die met een heijligen wandel te vercieren, of bij manquement van 
dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer 
handen bevestigt. 
Claes Willems 
Grietje Pieters 
 
Met attestatie sijn overgekomen 
Anna Delbruge van Lengersche 
Reijne Tiabbes van Oostwolt 
 
Hier op is censura norum gehouden, maer niet strafwaerdlich voorgevallen. Met den gebede 
geeijndigt als begonnen. 



[1700] 
 
Den 29. Aug. was op donderdach vergaderinge voor het H Avondtmael. 
 
Hebben de predicanten rapport van de visitatie gedaen, doch niet bijsonders voorgevallen, als dat 
eenige twisten waren geresen tusschen sommige nabuir lieden, het welke de pred: blijft 
anbevalen. 
 
Waren tegenwoordlich geen nieuwe ledematen verscheenen, hoewel sommige beloften gedaen 
hadden om te willen komen. 
 
Met attestatie is tot ons gekomen 
Gerrijt Beeckman en Elisabet But van Groningen 
Grietien Harms van Wijmeer 
Trijntien Henriks van Weener 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdlich bevonden. 
 
Met den gebede gescheijden, als begonnen. 



Den 28 Novemb. 1700 was vergaderinge van predicanten ouderl. en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen van de predicanten onderwesen sijnde in de voornaemste hooftstucken van 
de Gereformeerde Christelijcke religie, sijn voor het Consistorium verscheenen, om belijdenisse 
van haer gelove te doen, met belofte om die met een heijligen wandel te vercieren, of bij 
manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met 
onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Jannes Geerdts 
Adriana Piccardt 
R. Bregenbeek 
Geesien Middelstum 
Kunne Jans 
Trijntien Stevens 
 
Hier op is censura morum gehouden, maer door des H. genade niet strafwaerdlich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



[1701] 
 
Den 4. Febr. heeft de E Geerdt Everdts Ouderling in het E. Consistorium geclaegt over de bittere 
bejegeninge en smadelicke woorden soo Collector Haijtzma tegens hem hadde uitgegoten: 
versochte derhal: dat voornoemde Haijtzma hier over voor het Consist:mochte geciteert worden, 
en te rede gestelt. Het welke ook is angenomen. 
 
Den 14 Febr. is binnen gestaen de Collector Haijtzma, en is ernstich bestraft over de bittse 
bejegeninge an Geerdt Everdts gedaen: verklaerde uit ...ticheijt(?) sodanige woorden gesproken 
te hebben, echter met ...(?) dat hij sijn E. in de eere niet geraeckt en hadde, betuigende verder 
deselve oude liefde en genegenheijt tot sijn E. te hebben als voor desen, en soo hij hier over 
gevoelich was versochte vergevinge, gelijck ook hij hem sijn swackheden vergeef en ik soo hier 
op de versoeninge getroffen.  



Den 3. Mart. 1701 was vergaderinge van pred: ouderl. en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de principale hooftstucken van de gereformeerde christelijcke religie 
onderwesen sijnde, sijn voor het Consistorium verscheenen om belijdenisse van haer gelove te 
doen, met belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer 
de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteeijckeninge harer handen 
bevestiget, en sijn dese navolgende 
 
Gerrit Bartels 
Geesien Lukens 
Wilte Engels huisvrouw van Samuel Jans 
Sara Rindels 
Lamke Reinders 
Trintje Hindercks huisvrouw van Engelbert Paulus 
 
Hier op is Censura morum gehouden, maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 16. maij 1701 op pinxtermaendach, wanneer de ceur was van ouderlingen en diakonen, was 
vergaderinge. 
 
De E. Jurjen Jans verstorven sijnde is in plaetse van sijn E. tot ouderling vercooren de E. Marcus 
Relotius. 
 
Heeft oock de E. Henrick Wichers afscheijt genomen, nadewael de tijdt sijner bedieninge was 
geexspreert, en is in plaetse van sijn E. vercooren met alle stemmen de E. Peter Alberts. Doch sal 
voornoemde Henric Wichers noch een jaer continueren onse vergaderinge bij te woonen. 
 
Is oock afgegaen de diakon Mello Jurjens en vercooren met de meeste stemmen Cornelij Tonnis 
voor twee jaer. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 2. Jun. 1701 was vergaderinge van pred. ouderl. en diakonen op donderdach voor het H. 
Avontmael. 
 
Sijn tegens woordich geen nieuwe ledematen verscheenen. 
 
De predicanten hebben rapport van de visitatien gedaen, maer was niets bijsonders voorgevallen. 
 
Is oock een sura morum gehouden maer niets strafwaerdich voorgekomen. 



Den 8. Sept. 1701 op donderdach, voor het H. Avontm. was consistorium. 
 
Sijn voor ditmael geen nieuwe ledematen angenomen. 
 
Hebben de predicanten rapport van de visitatie gedaen. 
 
Met attestatien sijn tot ons overgekomen 
 
Hermannus Slootcamp en Anna Wussums Echtelieden van Groningen 
Tonnis Henricks en Froucke Lippes Echtelieden van Groning 
Ida Bouwmeesters huisvrouw van Roelf Wigboldts van de Scheemda 
 
 Hierop is censura morumgehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 2 Martius 1702 is de vergaderinge van predicanten, ouderling: en diakonen geweest op 
donderdach voor H. Avontmael. 
 
De nieuwe ledematen van de predicanten onderwesen sijnde sijn voor het Consistorium 
verscheenen en hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, met belofte van dien met een 
heijligen wandel dte vercieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te 
onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget en sijn dese na 
volgende 
 
Wupke Dercks 
Trijntien Bontkens 
Lubbertus Relotius 
Eppo Sijpkens 
Jan Reendts 
Beerent Geers 
Hijele Kosses 
Ettien Luickens 
Haijcko Jans 
Tiddo Eppens 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 



Op 1. jun. 1702 was Consistorium voor het H. Avondtm. 
 
De nieuwe ledematen in de principale hooftstucken van de Gereformeerde religie onderwesen 
sijnde sijn voor het Consistor: verscheenen om belijdenisse van haere gelove te doen, met belofte 
van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke 
tucht te onderwerpen; en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Stijne Ockens 
Wipke Dercks 
Geerdt Busscher 
 
Met attestatien sijn overgekomen 
Jelle Hessels Mellema en Trijntien Eckens sijn huisvrouw van de Wildervang 
Jan Henricks en Annichien Sisen sijn huisvrouw van Zuidtbroeck 
Hermannus Vos en Annichjen Nannes, Ehlieden van Groningen 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 5. jun. 1702 was vergaderinge op pinxtermaendach om, volgens gewoonte de keure te doen 
van een nieuwe diakon. 
 
De E Henrick Herms Boeckhouder der arme middelen dimissie verkocht hebben, dewijl de tijdt 
van sijnde bedieninge was geexpireert, soo is sulks sijn E. toegestaen, met dancksegginge voor 
sijn getrouwe diensten en met toewensinge van des H. segen. Doch is sijn E. versocht noch een 
jaer onse kerckel. vergaderinge bij woonen, het welke oock is angenomen. 
 
Hierop is men getreden tot de nominatie en sijn op de kleijne gebracht Derck Herms, Abraham 
Herms en Occo Vriese, en is met de meeste stemmen Derck Herms verkoren. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



[1702] 
 
Den 7 Septemb. was Consistorium op donderdach voor het H Avontm. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de voorname hooftstucken van de Gereform: Christel. 
religie sijn voor de vergaderinge verscheenen en hebben belijdenisse hares geloofs gedaan, met 
belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget 
en sijn dese na volgende 
 
Geerdt Jaspers [en] Gretijen Evers 
Wigbolt Jansen Landt 
Frouwke Wigboldts 
 
Met attestatie tot ons overgekomen 
Hendrickien Henricks wed. van Paul Egberts van Garwert 
Teetien Jans j.d. van de Scheemda 
Meijske Heines van Noordtbroek 
 
Is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



[1702] 
 
Den 30. Novemb. is vergaderinge geweest van pred: ouderl: en diakonen. 
 
De nieuwe ledemaet is voor het Consistorium verscheenen en heeft in de principale hooftstucken 
van de gereformeerde religie onderwesen en sijnde belijdenis des geloofs gedaen, met belofte van 
dien met een heijlige wandel te vercieren of bij manquement van dien sich de kerckelijcke tucht 
te onderwerpen. 
 
Jan Aeldricks 
 
Met attestatie sijn gekomen 
Eltio Henrici Advocatus en Anna Nantkens sijn huisvrouw van de Beerta 
Tieske Haijckes huisvrouw van Jan Clasen van Groningen 
 
Hier op is een censura morum gehouden mar niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



Den 1. Mart 1703 was vergaderinge van vergaderinge ored: ouderl: en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen sijnde van de predick: onderwesen in de principale hooftstucken van de 
gereformeerde religie, sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van 
haer gelove gedaen, met belofte van dien met een christel: wandel te vercieren, of bij 
manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met 
onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Thole Tjabbes en Elcke Henricks sijn huisvrouw 
Tiabbe Henricks en Antie Jurjens sijn huisvrouw 
Hansijen Jans 
Renske IJans 
Jan Memmes 
Antje Jans 
Elsk Boelens 
Mijdtijen Jurijens 
Bauwe Udes 
Morke Eppens 
Stijntijen Hindricks 
IJantijen IJans 
 
Met attestatie tot ons overgekomen 
Tiddo Gerardi, M.Dr. van Groningen 
Martien Jurjens van Farmsum 



Den 28. Maij 1703 op pinxtermaendach was vergaderinge onm de keure te doen van een 
ouderling en twee diakonen. 
 
Alsoo Geerdt Geerdts ouderling was overleden is in desselfs plaetse met gemeene stemmen 
verkoren de E. Henrick Haelewich. 
Jurjen Willems Boekh. en Cornelis Tonnis diakonen hebben van het Consistorium dismissie 
versocht, angesien dat de jaren harer bedieninge waren geexpireert, het w. har is geworden met 
dancksegginge van haere getrouwen ijver. Sal echter Jurjen Willems, volgens gewoonte, noch 
een jaer onse vergaderinge bijwoonen. 
Tot diakonen sijn met de meeste stemmen verkoren Occo Alberts Vriese voor 3 jaren en Herm 
Geerdts voor 2 jaren. 
 
De boeckhouder sal na gedane bevestinge van de voornoemde broederen, rekeninge doen van sijn 
ontvang en uitgave. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



Den 31. Maij 1703 was vergaderinge van pred: ouderl: en diakonen op donderdach voor het H. 
Avondtm: 
 
De nieuwe ledematen , in de voornaemste hooftstucken van de gereformeerde religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van haer gelove 
gedaen, met belofte van dien, met een heijlige wandel te vercieren, of bij manquement van dien 
haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen 
bevestiget. 
 
Marija Koijlers 
Anna Maria Mettings 
Gepke Elties 
Egbertjen Jans 
Maria IJans 
Grietje Jans 
 
Met attestatie sijn tot ons gekomen 
Eelke Jacobs van Zuidthorn 
Elsebeen Hesseling van Kappelen 



[24 juni 1703] 
 
De broederen ouderling en diakonen sijn volgens kercken order, driemalen afgekondiget en soo 
vervolgens in hare respective bedieninge bevestiget den 24. jun. 1703. 
 
Hier op heeft de boeckhouder Jurjen Willems rekeninge gedaen van sijn ontvang en uitgave, en is 
alles wel bevonden, waer voor dan sijn E. wordt bedankt en den segen des Heeren toegewenst. 



[6 september 1703] 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de principale hooftstucken van de Gereformeerde 
Religie sijn voor het Consistorium verscheenen om belijdenisse van haer gelove te doen, met 
belofte van dien heijlichlijck te willen beleven, of bij manquement van dien haer de kerckelijcke 
tucht te onderwerpen; hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget. Actum 
Winschoten in Consistorio den 6. Sept. 1703. 
 
Grietien Bloms 
Derck Kleijn 
Cristoffer Geerits 
 
Met attestatie sijn tot ons overgekomen 
Jan Habben van de Nieuwe Beerta 
Trijntien Henricks van Rhoon 
Bijlke Peters van Groningen 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede besloten als begonnen. 



Den 29. Novemb. 1703 was vergaderinge van pred: ouderl.: en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen, van de predicanten onderwesen sijnde in de voorname hooftstucken van de 
ware gereformeerde religie, sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse 
van haer gelove gedaen, met belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij 
manquement van dien haer de kerckel: tucht te onderwerpen, en hebben sulks met 
onderteijckeninge harer handen bevestiget en sijn dese navolgende. 
 
Meghtelt Kleijns 
Kenna Brusius 
Catarina Beckerings 
Emeke Dries 
Mamme Engelbard Letten 
 
Hier op is censura morum gehouden, doch niet strafwaerdich voorgekomen. 
 
Met den gebede gesloten als begonnen. 



Den 5. Mart 1704  was vergaderinge. 
De nieuwe ledematen van de predicanten onderwesen sijnde in de voornaamste hooftstucken van 
de ware Gereform: religie, sijn voor het E. Consistorium verscheenen om belijdenisse hares 
geloves te doen, met belofte van die heijlichl: te beleven, of bij manquement van dien haer de 
kerckel: tucht te onderwerpen, en sijn dese navolgende, die sulks met onderteijckeninge harer 
handn hebben bevestiget. 
 
Elsa Piccardt 
Stijen Meijnts 
Elsie Luppes wed: Coope Jans 
Lamke Hindricks 
Gretien Jans 
Lijefke IJans [en] IJasper Dercks 
Cornellia Beeckman 
Abelke IJans 
Ubbe Tiarcks 



Den 12. Maij 1704 was vergaderinge van Pred: ouderl. en diakonen. 
 
Met den gebede begonnen 
 
Alsoo op pinxter-maendach de vacante plaetsen van ouderlingen en diakonen bestelt worden, soo 
is men in de vreese des H. getreden tot de nominatie van een nieuwe diakon en sijn de 
navolgende persoonen opgestelt. De E. Abraham Hermens, Claes Bartolts, G. Rickinga en Nanno 
Jans, en is met meeste stemmen verkoren coopman Abraham Hermens. 
De E. Boeckhouder Peter Alberts  sal volgens gewoonte continueeren een jaer om onse 
vergaderinge bij te woonen. 
 
Met den gebede gescheijden. 



Den 29, Maij 1704 was Consist: op donderdach voor het H. Avontm. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de gronden van de Gereform: religie sijn voor de 
vergaderinge verscheenen, en hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, met belofte van die 
heijlichl: te beleven of bij manquement van dien haer de kerckelijcke tucht te onderwerpen en 
sijn dese na volgende. 
 
IJmke Jans 
Derck Roelefs & Antje Jans 
Geesjen Abrahams 
Froucke Jans 
IJcke Ties  
Derckien Clasens 
 
Met attestatie tot ons overgekomen 
Geerdt Busscher schoolmr in Winschoten van de Meden 
 
Hier op is censura morum gehouden, maer door des H. genade niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Is mede van de broederen vastgestelt dat Hermen Soldaet boven het geene hij uit de diakonie 
geniet, een ducaton jaerlijcks sal ontvangen, voor sijn dienst soo hij voor het Consist. waerneemt. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 11 Sept: 1704 was vergaderinge van pred: ouderl: en diakonen op donderdach voor het H. 
Avont-mael. 
 
De nieuwe Ledematen, in de voornaemste po...atien(?)  van de gereformeerde religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse haeres geloofs gedaen, me 
belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge haerer handen 
bevestiget, en sijn dese navolgende. 
 
Bouwijna Eijssinghe 
Meneijen(?) Luijcijes(?) 
Gretien Herms j.d. 
 
Hier op is censura morum gehouden maer door Godts genade niet voorgevallen. 
 
Met een gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 4. decemb. 1704 was vergaderinge van predic: ouderl. en diakonen. 
 
Sijn tegenwoordich geen nieuwe ledematen angenomen. 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



Den 5. mart: 1705 was Consistorium voor het H. Avontmael van Pred: ouderl. en diakon:. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de hooft-stucken van de Gereformeerde christel: 
religie sijn voor het E. Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse hares geloves gedaen 
met belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, en bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen 
bevestiget en sijn dese navolgende. 
 
Hindrick Tijmens 
Herm Lamberts 
Derck Balsters 
Anthon Gabriel Meder 
Anna Hendricks 
Elske Abels 
Maria Coerts 
Hilke Pieters 
IJantijen Ubbes 
Jantien Jans 
Frouwcke Tonnijs 
Peterke Meertens 
Magdalena Nicolas 
 
Met attestatie 
Gretie Dercks huisvrouw van Eede Wessels van Scheemder-Hamrich 
 
Hebben de predicanten rapport gedaen van de visitatie, en is niets bijsonders voorgekomen, als de 
uitsporigheijt van eenen Berendt Jans Holman, welke wegens sijne dronckenschap en quade 
bejegeninge omtrent sijn schoonouders van het Hoochw. Avontm: des H. sal gesuspendeert 
worden. 
 
Op het versoeck van Groene Geerdt heeft de vergaderinge an hem toegestaen, een huis te mogen 
bouwen in de Molen-horn op de hoge kleij mits dat hij jaerlijcks 3 daler huir geve ten profijte van 
onse diakonie en daer voor borg stelle. 
 
Hier op is censura morum gehouden maer door Godts genade niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 1: jun. 1705 op pinxter maendach was vergaderinge om in plaetse van de afgaende 
broederen diakonen nieuwe te verkiesen. 
 
Broeder Derck Herms Boeckhouder der arme middelen en Herm Geerdts diakonen versocht 
hebbende dismissie dewijl de tijdt van hare bedieninge was geexpireert is haer sulks toegestaen, 
met danksegginge voor hare getrouwen ijver. Doch sal de Boeckhouder Derck Herms, volgens 
gewoonte, noch een jaer als een lidtmaet van onse vergaderinge continueeren, dat ook is 
angenomen. 
 
Hier op sijn genomineert tot diakonen uit Suiderveen Luppe Wessels, Adde Meninge, Jochim 
Jans en Jan Tonckes, en is Adde Meninge met de meeste stemmen verkoren, en dat voor 2 jaren. 
Uit de ander kluft sijn angestelt Claes Bartolts, G. van Rikkinge en Nanne Jans, en is daer uit 
Nanne Jans met de meeste stemmen verkoren voor 4 jaren. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



Den 4. jun: was vergaderinge van pred: ouderl. en diakonen donderdachs voor het H. 
Avondtmael. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaemste hooftstucken van de gereformeerde religie onderwesen 
sijnde sijn voor het E. Consist. verscheenen om belijdenisse van haer gelove te doen, met belofte 
van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij gebreck van dien haer de kerckelijcke tucht 
te onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Jan Alberts [en] Henrickjen Jans sijn huisvrouw 
Aefien Boeles j.d. 
Ocke Wijpkes j.d. 
Henrickjen Berendts 
 
Met attestatien 
Maria Hins van Wolvega 
Martien Jurjens van Midwolda 



Den 10. Sept. 1705 was vergaderinge van pred. ouderl. en diakonen. 
 
Waren tegenwoordich geen nieuwe ledematen. 
 
Is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 



Den 3. decemb. 1705 was vergaderinge van pred: oudel: en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde in de voornaemste hoofstucken van de gereformeerde 
religie, sijn voor het E. Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse hares geloves gedaen, 
met belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen 
bevestiget.. 
 
Harcko Rotgers 
Maerijen Jans 
Geertruidt Matthias 
Peterke Herms 
Martien Ebbels 
 
Met attestatie overgekomen 
Barber Ebbels van Westerlee 
 
Hier op is censura morum gehouden, maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



[1706] 
 
Op donderdach voor het H. Avondtm: sijnde den 4. Mart. was vergaderinge van pred: ouderling: 
en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de voorname hooftstucken van de gereform: religie onderwesen sijnde, 
sijn voor het Consistorium verscheenen en hebben belijdenisse hares geloves gedaen met belofte 
van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij gebreck van dien haer de kerckelijcke tucht 
te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Lammighjen Jurriens 
Aennighien Albers 
Hendrick Luitiens 
Beerent Hindrick 
 
Met attestatien sijn gekomen 
Trijntien Boelema huisvrouw van Otto van der Venne, van Groningen 
Henrickien Jans van Groningen 
Reijnder Fockes en Geeske Berendts Ehl. van Sapmeer 
Jan Dercks van Noordt-broek 
 
Berendt Hofman, twee vrouwlieden van quaat geruchte in huis hebbende, sal door de wedman 
angesegt worden, om deselve te delogieren. Sijn de beijde predic: gecommitteert om sulks an de 
wedman bekent te maken. 
 
Dewijl dat daer verscheijdene collecten geschieden in dese gemeijnte, om nieuwe huisen te 
bouwen: soo oordeelt de vergaderinge het selve soo veel mogelijck is, te beletten. 
 
Hier op is censura morum gehouden doch niet strafwaerdich, door des H. genade, voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



[1706] 
 
Den 24. Maijus was vergaderinge van pred: ouderl. en diakonen. 
 
Heeft Occo Alberts Vriese dismissie versogt, dewijl tijdt sijner bedieninge was geexpireert het 
welke sijn E. is toegestaen met dancksegginge voor sijnen getrouwen ijver en versoek om noch 
een jaer onse vergaderinge bij te woonen. 
De ouderling Marcus Relotius verstorven sijnde, sal dan ook in sijne een ander vercooren 
worden. 
Hier op is men in de vreese des H. getreden tot de nominatie en vervolgens tot de keure: en sijn 
met meester stemmen vercooren tot ouderling Roelf Haijtzma en Haijcko Jans tot diakon, welke 
den 21. Jun: in hare bedieninge sijn bevestiget. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 3: jun 1706 is vergaderinge geweest van predic: ouderl: en diakonen, voor het H. Avondt-
mael des Heeren. 
 
De nieuwe ledematen onderwesen sijnde, in de voornaemste hooftstucken van de gereformeerde 
religie, sijn voor het Eerw. Consist: verscheenen om belijdenisse haeres geloves te doen, met 
belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij gebreck van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen: hebben sulks met onderteijckeninge harer handen bevestiget. 
 
Haeije Pieters 
Talcke Jans 
 
Met attestatie sijn overgekomen 
Cornelis Dercks van Groningen 
Aeltien Remmers wed. van Jacob Jans Groen en haer dochter  
Geertien Jacobs Groen huisvrouw van Ecco Fockes van de Beerta 
Antie Harckes van de Eexta 
 
De ...(?) missie an de wedman om Beerendt Hofman an te seggen dat hij de twee beruchte 
vrouwlieden sal doen delogieren, is door de predicanten waer genomen. 
 
Angaende de geduirege dronckenschap en uitsporigheijt van Hendrick Clasen Glasemaker is 
besloten dat hij van het H. Avondtmael sal gesuspendeert worden. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 9. Sept: 1706 was vergaderinge van predic: ouderl: en diakonen, op donderdach voor het H. 
Avontmael. 
 
Sijn tegenwoordich geen nieuwe ledematen angenomen. 
 
De huisvrouwe van Abel Snickevaerder, in veele questien met haere nabuiren geweest sijnde, sal 
van het H. Avontmael gesuspendeert worden. 
 
Mr. Henrick Clasen, wegens sijne geduirege dronckenschap en dertellheijt, blijft onder censure. 
 
Is gesproken van de nalatenschap van Antie Jans gewesene huisvrouw van Caspar Jans. Is 
geoordeelt dat hetselve is vervallen tot profijt van de diakonie, dewijl sij daer uit voor desen 
onderhoudt heeft genoten. 
 
Met attestatie tot ons overgekomen 
Tetie Jans van de Scheemda 
 
Met den gebede geeijndigt als begonnen. 



Den 9. decemb. 1706 was Consist: van pred: ouderl: en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaemste hooftstucken van de Gereformeerde religie voor het E. 
Consistorium verscheenen sijnde hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, met belofte van 
dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij foute van dienhaer de kerckelijcke tucht te 
onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge haerer handen bevestiget, en sijn dese 
navolgende 
 
Henrik Henriks 
Elske Jans huisvrouw van Popko Jans 
Hindrick Boelens 
Maria Eijlers huisvrouwe van Peter Jans 
Antje Hindriks huisvrouw van Claas Willems 
??? 
Hantjen Harmens 
Willemtjen Geerdts j.d. 
 
Met attestatie sijn overgekoomen 
Poppe Jans van Ihrhooven 
Hilligjen Willems van de Nieuwe Schans 
Maria Coerts van Groningen 
 
De huisvrouw van Abel Snickevaerder blijft noch onder censura. 
 
De wijl Henrick Clasen Glasemaker een ootmoedige belijdenisse heeft gedaen van sijne fouten, 
met erstige beloften van verbeteringe, hebben de broederen toegestaen, dat hem een attestatie sal 
gegeven worden. 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



Den 3. Mart: 1707 was vergaderinge van predic: ouderl: en diakonen op donderdach voor het H. 
Avondtm. 
 
De nieuwe ledematen in de voorname hooftstucken van de Gereformeerde religie onderwesen 
sijnde sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, 
met belofte van dien met een christelijcken wandel te vercieren, of bij foute van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge haerer handen 
bevestiget. 
 
Tjaakjen Jans j.d. 
Hilligjen Jans j.d. 
 
Met attestatie sijn overgekomen 
Jacob Barents Buisman en Rensjen Hermans, Ehelieden van de Jouwer 
Aaltjen Jochums jonge dogter van Groningen 
Frouke Berents huisvrouw van Cornelis Henrics van Groningen 
Wije Meijnts huisvrou van Onne Fockes van Zuidtbroeck 
 
Hier op is censura morum gehouden doch is, door des Heeren genade niet strafwaerdich 
voorgevallen. 
 
Met den gebede gescheijden als begonnen. 



[1707] 
 
Den 9. jun: was vergaderinge van predic: ouderlingen en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaemste hooftstucken van de Gereformeerde religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het E. Consis: verscheenen om belijdenisse te doen van haer gelove, met belofte 
van dien met een christelijcken wandel vercieren, of bij gebreck van dien haer de kerckelijcke 
tucht te onderwerpen, en sijn dese navolgende, met onderteijckeninge haarer handen. 
 
Frouwe Harmens 
Gerloff Jans 
Hindrick Harmens 
 
Met attestatie zijn overgekoomen 
Marijke Busschers wed. van wijl. Mattheus Marcellius van Weender 
Hindrik van Hasselt en Ida van Lennip Echte Lieden van Lier 
Henrick Mennes Bronsema en Janna Heeres van Vlachtwedda 
 
Hier op is censura morum gehouden maer niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
De huisvrouwe van Abel Snickevaerder is na voorgaende belijdenisse weeder tot het H. 
Avontmaal toegelaten. 
 
De predicanten rapport doende van de visitatie, is onder anderen van d. Collega Hubbeling 
voorgestelt, hoe dat eenen Andries Laurents en Anneke Ehl in Winschoter Oostereijnde een 
huttien hadden opgeslagen op de grondt van Jan Aeldericks weduwe, welke lieden waaren van 
een quaat geruchte, waer over de nabuijren veele clachten hadden ingebragt, dewijl voornoemde 
huttie was een herberge van veele bedelaaren die daer in alle over dadicheijt leefden. De 
vergaderinge dit selve overwegende, heeft vast gestelt om de wed: van Aeldericks het selve 
bekent te maken, om dat volk te doen delogieeren, of bij manquement van dien het selve te 
brengen an het Ed: gerichte. 



Den 13. jun: 1707 op Pinxtermaendach was vergaderinge van predicanten ouderlingen en 
diakonen, om volgens gewoonte de kerkiesinge te doen. 
 
De E. Abraham Herms overleden sijnde. 
Soo heeft men sommige broederen genomineert om daer uit een diakon te verkiesen en sijn 
opgestelt de Eerentv. Jan Krijns, en de E. Claes Bartolts en de E. Gerardus Rickinga en de E. 
Albert Jans. Hier uit is met de meeste stemmen verkooren de Eerentv. Kerckvoogt Jan Krijns. 
Hier op sijn Dm. Collega Hubling en de ouderling Rotger Harckens versocht, om sulks an sijn E. 
bekent te maken. 
 
Is vervolgens de E. Jan Krijns den 17. jul. in dese bedieninge bevestiget en den segen des Heeren 
toegewenst. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 8 Septemb. 1707 op donderdach voor het H. Avontm: was Consistorium. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hooftstucken van de Gereformeerde religie onderwesen 
sijnde, sijn voor het E. Consist: verscheenen, en hebben belijdenisse van haer gelove gedaen, met 
belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren of bij manquement van dien haer de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge harer handen 
bevestiget. 
 
Aeise Aeldricks 
Edzo Peters 
Frouwke Edzens 
 
Met attestatie sijn tot ons overgekomen 
Jan Jaspers van Wedde 
Aucke Jans van Wagenborgen 
Frouwke Jans van Nieuwolda 
 
Is weder gewaegt van soodanige vreemde lieden die sich hier ter woon hebben neergeset, of te 
willen neersetten, dewelke sonder getuigenisse tot ons sijn overgekomen, en daer en boven 
bericht sijn van een quaat leven en wandel, strijdich tegen het placcaet van de Ed. Mog: H H 
Borgemeester en Raet. Heeft derhalven het E. Consistorium de beijde predicanten en de diakon 
Jan Krijns daer toe gecommitteert, om hier over bij de Ed. Heer Drost te remonstreeren, het 
welke van haer ook is angenomen. 
 
Hier op censura morum gehouden maer is niets strafwaerddlich voorgevallen. 
 
Met den gebede geeijndiget als begonnen. 



Den 1. decemb. 1707 was vergaderinge op donderdach voor het H. Avondtmael van Pred: ouderl: 
en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hooftstucken van de Gereformeerde religie onderweesen 
sijnde, sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van haar gelove 
gedaan, met belofte van dien met een heijlige wandel te vercieren, of bij gebreck van dien haar de 
kerckelijcke tucht te onderwerpen en hebben sulks met onderteijckeninge haarer handen 
bevestiget. 
 
Magdalena Haselhoff 
Catharijna Eijssinghe 
Mettije Peters 
Wijpke Luppens 
 
De acte van de vreemde armen, sonder getuigenisse hier ingekomen blijft in statu. 
 
Hier op is censura morum gehouden, maar niet strafwaerdich voorgevallen. 
 
Met den gebede besloten als begonnen. 



Den 1. Mart: 1708 was vergaderinge van pred: ouderl: en diakonen. 
 
De nieuwe ledematen van de predic: onderwesen sijnde in de voornaamste hooft stucken van de 
Gereformeerde religie sijn voor het E. Consistorium verscheenen, en hebben belijdenisse van 
haar gelove gedaan met belofte van dien met een heijligen wandel te vercieren, of bij gebreck van 
dien, haar de kerckelijcke tucht te onderwerpen, en hebben sulks met onderteijckeninge haarer 
handen bevestiget. 
 
Sijepke Geerdts 
Geert Lodewijcks 
Willem Juriens 
Harmen Geers 
Feijeske Harmens 
Berendt Harmens 
Lamine Luppens 
Wopke IJans 
Harmentje Harmens 
Geert Hermans 
Jan Reijnders 
Haijo Hillebrants 
Geertjen Luikens 
Allieghin(?) Egberts 
Geertjen Sickens 



1708 
 
Den 28 Majus zijnde pinxtermaandag, omtrent 11 uiren voor middag is de Eerw: Godz: en 
Welgel. Heer Occo Piccardt outste Leeraar in deze gemeinte te Winschoten, en mijn seer Waarde 
Amptgenoot in 't 52 jaar sijnes ouderdoms, na een voorgaande siekte van negen dagen, en na een 
getrouwe bediening van ruim 15 jaren in deze gemeinte, tot onser aller hertelijk leetwesen deze 
wereld overleden, en in den Heere ontslaapen. 
 
Op de selve dag is de E: kerkenraad, bestaande uit predicant, Ouderlingen en Diakonen vergadert 
om volgens gewoonte in dese gemeente te treden tot verkiesing van een nieuwe ouderling in 
plaatze van de overleden Broeder Roelof Haitzema Collector, en tot de keure van Diakonen in 
plaatze van afgaande Broederen Nanne Jans, boekhouder en Adde Mening van Zuiderveen. En is 
in plaatze van de overleden Ouderling met meerderheit van stemmen tot Ouderling verkoren de 
E. Jan Haijes Kuiper, tot Diakonen uit Winschoot de E. Douwe Hessels voor 4 jaren en ut 
Winschoter Oostereinde de Erents: Eltje Henrici voor 3 jaren. Sullende echter de afgaande 
Boekhouder Nanne Jans volgens ouder gewoonte noch voor de tijdt van een jaar moeten 
continueren, inmiddels hem bedankende voor sijn aangewende vlijt en ijver in sijn bediening. 



1708. 
 
Den 7 Junius, zijnde donderdag voor 't H: Avondmaal is volgens gewoonte de kerkenraad 
wederom vergadert. 
 
De nieuwe ledemaaten in de voornaamste hoofdsaken van de goddelijke waarheden onderwesen, 
zijn voor de E. Kerkenraad verschenen, doenden belijdenisse om bij de suivere waarheit door 
Gods genaade tot den einde toe te sullen volharden, en met een heiligen wandel te vercieren, of 
bij gebreeke van dien sich de kerkelijke tugt te onderwerpen. Tot meerder verbintenisse deses 
hebben sij sulx eijgenhandig bekragtigt. 
 
Met komende schrijven hebbe ik ondergess sulx uit haar naam gedaan in tegenwoordigheit van 
de E. Kerkenraad. J:C: Hubbelink, ...(?) in Winschoot. 
 
Lucas Harmens Waterkamp 
Judith Jans huisvr: van Jan Slaper 
 
Met Attestatie zijn tot ons overgekomen 
Harmen Beekmans van Groningen 
Geeske Leenderts van Nieuw Scheemda 
Nanne Derks & Bijlke Pieters Echtelieden van Groningen 
Petertje Martens j:d: van de Nieuwe Schans 
Anneke Alberts j:d: van Wester-Lee 
 
Bij die gelegentheit wierde wederom gerept van 't huisjen op Jan Aeldrix wed. land neergeslagen, 
waarvan  in de vorige acten gemelt is., en goedgevonden, om daar over bij de Edle Heer Drost te 
remonstreeren, om volgens placcaat van Edel Mogs gestelt, vindt de E. Kerkenraad goed, om 
Hindrik Buur, die door koop nu eigenaar van deze plaatze geworden is, nader te verstaan, en hem 
te begroeten, dat voorss huisjen mag afgebroken worden, en de inwoonders verhuisen, zijnde uit 
de kerkenraad daartoe gecommitteert Dm. Hubbelink, de E. Nanne Jans Boekhouder en de E: Jan 
Krijns mede diakon. 
Bovenstaande belasting is door Dm. Hubbelink de E. Nanno Jans, en Jan Krijns, kerkvoogden 
verrigt, maar vindende Hindrik Buur niet te huis, hebben wij zijn vrouwe versocht om daarvan 
kennisse aan haar man te geven, en versoeken dat 't hem gelieve bij de Boekhouder Nanne Jans te 
komen, die aannam hem daar over nader te informeren, en 't placcaat van de Edel Mogende H; H: 
Borgemr en Raad te vertonen om sich daarna te reguleren. 
 
Hindrik Buur niet zijnde gekomen is van 't E: Consistorium goedgevonden om het placcaat van 
de Edel Mog: H: H: Borgemr en Raad hem door de Wedman gerichtelijk te laaten insinueren 
opdat de arme luiden op sijn land wonende, en van buiten ingekomen, niet tot laste van onse 
Diakonie mogen komen. En heeft de Boekhouder Haiko Jans sulx aangenomen te verrigten. 
 
De Boekhouder Haiko Jans heeft aan Harmen Harmens agter St Vitus houdt gerigtelijk door de 
substituut laten aanseggen, om in het toekomstige geen lantlopers, ofte bedelaars aan te houden, 
noch te huisvesten, 't welk Harmen voorss heeft aangenomen in 't toekomstige te sullen 
vermijden, wordende de boekhouder Haiko Jans voor sijn vrijilantie(?) van de kerkenraad 
bedankt.



Den 6 7br 1708 [6 september 1708] zijnde Donderdag voor 't H Avondmaal is de E Kerkenraad 
volgens gebruik werderom vergadert. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdzaken van de Goddelike waarheden onderwesen, 
zijn voor de E: kerken=raad verschenen, doende belijdenisse om bij de suiver waarheit door Gods 
genade tot den einde toe te sullen volharden en met een heiligen wandel te vercieren, of bij 
gebreke van dien sich de kerkelijke tugt te onderwerpen. Tot meerder verbintenisse hebben sij 
sulx eijgenhandig ondertekent, en met handtasting belooft. 
 
Doetien Doedens 
Geesijen Aeldricks 
Trintin Trennengh 
 
Met attestatie zijn tot ons overgekomen 
Geesjen Koelmans van Emlenkamp huisvrouw van Berent Hermens 
Hilke Hindriks jonge dogter van Weender 
Grietje Caspers j:d: van Weender 
 
In censura morum is niets strafwaardig voorgevallen. Actum ut supra. 



1708 
 
Den 6 Xber [6 december] zijnde Donderdag voor 't H: Avondmaal is de E: Kerkenraad volgens 
gewoonte vergadert. 
 
De nieuwe lidtmaat in de voornaamste hoofdstukken van onse geloofs belijdenisse onderwesen, 
is voor de E. kerkenraad verschenen, belovende, om bij de suiver waarheit door Godts genade tot 
den einde toe te sullen volharden en met een heiligen wandel te vercieren, ofte bij gebreke van 
dien sich gewillig de kerkelijke tucht te onderwerpen. Tot meerder verbintenisse heeft sij sulx 
met handtasting belooft, en eigenhandig ondertekent. 
 
Bouwe Ockes 
 
Met attestatie zijn tot ons overgekomen 
De brouwer Boelema en Una Fopkens Ehel: van Groningen 
Trijntje Eggens huisvrouw van Hindrik Hindriks van Vlachtwedde 
 
Het placcaat van EdlMog H: H: Borgemr en Raad nog niet gerigtelijk aan Hindrik Buur vertoont 
zijnde nam de E. broeder boekhouder Haiko Jans aan sulx bij herstelling van de Wedman te 
sullen verrigten, en dan nader rapport daarvan an het E. consistorium te brengen. 



1709 
 
Den 7 Mart is de E. Kerkenraad vergadert, en door den gebede tot God Almachtig geopent. 
 
De nieuwe litmaten in de voornaamste hoofdstukken van de hervormde kerke onderwezen, zijn 
voor de E. Kerkenraad verschenen, doende belijdenisse van haar gelove, met belofte om bij de 
suivere waarheit te zullen volherden door Godts hulpe, en genade en met een H: wandel te 
vercieren ofte bij gebreke van dien sich de kerkelijke tucht te onderwerpen. Tot meerder 
verbintenisse hebben wij ondergess sulx ondertekent. 
 
Nancko Waldericks 
Maria Hinrici 
Jacobus Wichers 
 
Stonden binnen Peter Egberts, en Jan Christiaans respective Diakonen van de Beneden Pekel, 
gecommitteert uit de E. Kerkenraad aldaar, versoekende eenige subsidie uit onse Diakonie 
middelen voor de twee minderjarige kinderen van wijlen de Advocaat van Wullen uit oorsake dat 
de selve alhier tot Winschoten geboren waren, en volgens placcaat van EdlMog: H: H. Borgemr 
en Raad elk in sijn geboorte plaatze moste onderhouden worden. Resolveerde daar op de 
kerkenraad, dat men tot onderhoudt van voorss kinderen in 't eerste vierendeel jaars & dato dezes 
5 Car. guld. zal betalen aan de Diakonie in de Pekel, 't welk voornoemde gecommitteerden sich 
lieten welgevallen. 
 
Het placcaat van de EdlMog H.H. Borgemr. en Raad, met een Request van de Edle Heer Drost S. 
Tammen, van inhoud om voorss personen te doen delogeren is door de Wedman S. de Jonge aan 
Hindrik Buur gerichtelijk geinsinueert, doch tot dusverre geen schriftelijk bericht daarvan, van de 
Wedman bekomen hebbende, vindt de kerkenraad goed sulx van de Wedman te eijschen, en heeft 
de E: Haiko Jans boekhouder dit aangenomen te verrichten. 



1709. 
 
Den 8 Mart na gedane proefpredikatie, vervoegde sich Barbara Tjakkes huisvrouwe van Frans 
Pott bij de E. Kerkenraad, met versoeke, dat de Diakonen sich als vrijwillige borgen geliefden in 
te laaten voor een huisplaatze haar van Vrouw Haselhof vergunt om daar op een huisjen tot een 
schuilplaatze te bouwen, monterende de somma van 6 Car. gulden tot onderpandt voor 
wanbetaling van de huire, en van geleende 30 Car. guldens mach gestelt worden, waar in sij 
acquieseerde. 



1709 
 
Den 20 Maij zijnde pinxtermaandach is de E: kerkenraad bestaande uit pastor, Ouderlingen en 
Diakonen volgens gewoonte vergadert om te treden tot keure van een nieuwe Diakon in plaatse 
van de afgaande boekhouder Haiko Jans, die echter noch een jaar in sijn bediening continueert, 
en met meerderheit van stemmen is de E: Sipko de Jonge Wedman voor de tijdt van vier jaren tot 
Diakon verkoren. 
 
Den 23 Junij is de E: Sipko de Jonge, na dat hij sonder verhindering drie agter een volgende 
sondagen van de predigstoel was afgekondigt, in de bediening der arme bevesticht. 



Den 6 Junius 1709 zijnde Donderdag voor 't H: Avondtmaal is wederom volgens gewoonte de E. 
Kerkenraad vergadert. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdstukken onderwesen, zijn voor de E: kerkenraad 
verschenen, doende belijdenisse van haar gelove, met belofte om bij de suivere waarheit door 
Godts genade tot den einde te sullen volherden, en met een heilige wandel te vercieren, of bij 
gebreke van dien sich gewillig de kerkelike tucht te onderwerpen. Tot meerder vestenisse van 
dien hebben wij ondergess met eigen handen sulx ondertekent, en met handtasting belooft. 
 
Meijndert Reijndts 
Jan Dercks 
Peter Hindricx 
Rixte Egberts 
 
Met attestatie zijn tot ons overgekkomen van de Pekel A. 
Hanna Harmens j.d. van de pekel 
Engel Jans j.d. van Groningen 
Trijntie Alberts j.d. 
Berent Berents en Grietie Ehelieden van Bleiham 
Johannes Stellingwerf en Trijntie Tjalling Ehel. van de N.Schans 
 
De E: boekhouder Haiko Jans vertoonde aan de vergadering een gerichtelijke antwoordt van 
Hindrik Harmens Buur van inhoudt, dat voorss personen op sijn landt wonende van hem 't 
huisjen hadden gehuirt, en dat verders de E: kerkenraad omtrent deze voorss personen konden 
handelen na haar believen, willende daardoor deze sake van sich schuiven, en ten laste van de 
kerkenraad leggen. 
De E: kerkenraad met dit antwoordt niet vergenoegt zijnde is van oordeel, dat men voor 't laaste 
aan Hindrik Harmens Buur gerigtelijk door de Wedman Sipke de Jonge sal laten aanseggen, dat 
ingevalle voorss personen, die alreede arme zijn, en sonder goed getuigenisse op sijn landt 
blijven wonen, tot de uiterste armoede muchten vervallen ofte door versterf haar arme kinderen 
nalaten, deze alleen volgens placcaat van de EdleMog H: H: Raad tot sijn laste van onderhoudt 
sullen verblijven. Waartoe uit de kerkenraad de E. Douwe Hessels is gecommitteert, om sulx aan 
de Wedman bekent te maken, met versoek, dat de Wedman aan de E. Kerkenraad van deze 
gerigtelijke insinuatie gelieve attestatie te geven, het welke van de E: Douwe Hessels is 
aangenomen. 
 
Douwe Hessels medediaken stelde voor, dat Geertien de huisvrouwe van Cosse Geerdts eenige 
penningen monterende de summa van 40 Car. gld. aan de Diakonen wilde tellen, soo als de selve 
aan de Winschoter arme na haar versterf gemaakt waren, mits dat voorss Geertien geduirende de 
tijdt hares levens daarvan de gewone renten muchte beuren. Dit voorstel liet sich de E. 
kerkenraad welgevallen. 



1709 
 
Den 5 7ber [5 september] zijnde Donderdag voor 't H: Avondtmaal is consistorie gehouden. 
 
Waren geen nieuwe ledematen. 
 
Met attestatie zijn van Groningen tot ons overgekomen 
Jacobus van Goor Commissarius en Lummichje Eggens 



Den 24 November 1709 is de Eerw. Godtz: en seer geleerde Heer Meinh: Cock alhier te 
Winschoten in de bediening der H: Evangeliuons ingezegent, nadat hij alvorens een geruime tijdt 
eerst tot Sleen, en daarna tot Haren in alle getrouwigheit de kudde Godts geweidet hadde. 



1709 
 
1. 
Den 5 December Donderdags voor 't H: Avondmaal is wederom de E: kerkenraad vergadert, en 
door den gebede tot Almagtig is deze vergaderinge geopent door Dm. Hubbelink. 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdstukken der goddelijke waarheden onderwesen, 
zijn voor de E kerkenraadt verschenen, doende belijdenisse van hare gelove, met belofte om bij 
de suivere waarheit door Godts genade te volharden tot den einde toe en die met een heilige 
wandel te vercieren, ofte bij gebreke van dien sich gewillig de kerkelijke tucht te onderwerpen. 
Tot meerder bekrachting van dien hebben wij ondergess sulx eigenhandig ondertekent. 
Actum ut supra. 
 
Met attest. angekomen 
Meinhard Cock pastor loci en Alegonda Birza Ehel. 
neffens Lammechien Harmans met attest: van Haren 
Lubbeke van Rosewinkel 
Willemtien Douwes 
Sara Nantkens 
Sara Haselhoff 
Trijntie Geerdts 
Antie Geerdts 
Swaentien Hindriks 
 
2. 
De wedman berigte dat het placcaat Hindrik Buur gerichtelijk geinsinueerd was. 
 
3. 
Zijn door de E. Kerken=Raad gecommitteerd de Ouderling H. Halewech en Kerk Voogd J: Krijns 
om de Diacon van de Luitherse Kerk voortedragen, dat volgens sententie van de H: H: 
Gedeputeerden die huijsgesinnen in welke het eene hooft belijdenis doet van de Gereformeerde, 
en d' andere van de Luitherse Gods-dienst sij ook verpligt sodane huijsgesinnen nootlijdende 
zijnde, neffens ons te ondersteunen. 
 
4. 
De kinderen van Kleine Peter, welkens moeder ledemaat is in onse Gemeente zijn kleederen tot 
nodig deksel toegekent. 
Als mede het kind van Barbara bij Berend Rindels eenig deksel tegens de koude. 
En Judith huijs-vrouw van Jan Everts bij provisie weeklijks een klein brootie. 
 
5. 
Vastgesteld dat 's Woens-daags avonds een publijke catechitatie zal gehouden worden te 6 uiren. 
 
De vergadering net danksegging beslooten. 



[ca. januari 1710] 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdstukken der Goddelijke waarheden onderwesen 
zijn voor de kerkenraad verschenen, doende belijdenisse van haar gelove, met belofte om bij de 
suivere waarheit door Gods genade te volharden tot den einde toe, en met een heilige wandel te 
vercieren of in gebreke van dien sich gewillig de kerkelijke tucht te onderwerpen. Tot meerder  
vestenisse hebben wij ondergess sulx eigenhandig getekent. 
 
Peter Harms 
Sijbelke Ipes 
Cornelius Hindriks 
Jan Roelofs 
Geerdt Harmens 
Albertus Relotius 
Jacob Harmens 
Jan Frericks 
Derck Harmens 
Wije huisvrouw van Jacob Jans 
Johanna Jans j.d. 
Menno Harms 
Harmen Everts 
Jurjen Carsjens 
Rotger Harmens 
Derck Reijnders 
Cosse Geerdts 
Willem Menses 
Harmen Jans 
IJohanna Harmes j.d. 
Hilligjen Haijes huisvrouw van Luiken Egberts 
Trijntie Wigbolts huisvr. van Peter Jans Zijl 
Geesien Geerts 
IJddeke Berens huijsfrou van Berent Jans 
Maria Geerdts j.d. 
Eltie Geerdts j.d. 
Antien Hindricks 
Leene Tholens huisvr. van Niclaas Hindrix 
Louke Ebels 
Grietie Jans j.d. 
Frouwe Nitters huisvr. van Jan Roelofs 
Aaltje Willems 
Geertruid Alberts huisvr. van Hindrik Harmens 
Boucke Meijnders 
Annighjen Elses 
IJucke Harmens 
Aaltie Harmens j.d. 
Met attestatie is tot ons van WesterLee overgekomen 
Geesjen Freriks j.d.



1710 
 
1. 
Den 27 Februar: 1710 is volgens gewoonte voor het H: Avondmaal wederom de kerkenraad 
vergadert en van Dm. Cock preces door een gebed tot God Almachtig geopent. 
 
2 ad art. 3 
De boekhouder Jan Krijns rapporteerde volgens art. 3, dat Zacharias Veltrup en Coert hadden de 
ontvangst en uitgave van de Luthersche arme. Worden derhalven voorss boekhouder neffens de 
E: Ouderling Henr. Haalwich van de E: Kerken=raad versogt en uit haar gecommitteert, om 
Zacharias Veltrup en Coert voor te dragen, of sij volgens uitspraak van de Edle Moge H: Heeren 
Borgemr. en Raad gezint waren neffens ons die huisgezinnen, waarvan de eene Luttersch, en de 
ander gereformeerd is, uit haar arme middelen te ondersteunen, of dat wij anders genoodzaakt 
zullen zijn daarin tot leetwesen nader te verzien. 
 
3 ad art. 5 
De puplijke Cathisatie Woensdach avonds vast gestelt word om 6 uiren gehouden. 
 
Is daarop deze vergaderinge met danksegginge geeindigt. 



1710 
 
De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdstukken onderwesen, en voor de E. Kerkenraad 
verschenen, hebben belijdenisse van haar gelove gedaan, met belofte om het selve door Gods 
hulpe en bijstand met een heilige wandel te vercieren, en daarbij tot den einde toe door Gods 
genade te volharden: of zoo zij zig dat God wil verhoeden, aan eenige ergerlijke, en anstotelijke 
zonden mogten schuldig maken, zij dan gewillig sich de kerkelijke tucht willen onderwerpen tot 
meerder vestenisse van dezen hebben zij zulx handtastelijk belooft, en eigenhandig ondertekent. 
 
Trijne huijsvrou van Jurrien Karstens 
Grietie Hindriks wedw. van Hendrik Brugman 
Geertruijd Jurriens huijsvrou van Jan Hermans 
 
Met attest. aangekomen 
Meindert Metting en Grietie Ehel. 
Met attest. van de Nieuwe-Schans 
Hindrik Everts (en) Remste Everts Ehel. met attest. van de Pekel-A 
Jan Harmens en Marchjen Gerrits van Losdorp 



1710 
 
Den 5 Junij 
 
1. 
De Consistoriale vergaderinge door Dm. Hubbelink met een gebed tot de HEERE geopent als 
praeses deser vergaderinge. 
 
2. ad art: 2. 
Dm. Cock en Ouderling Halewech berigteden dat Zacharias Veltrup haar pligt erkenden te zijn, 
om de arme huisgesinnen daar in een van de hoofden gereformeert en andere Luthersch is te 
ondersteunen, maar verklaarde haar volle onmagt hertelijk versoekende dat de Ew. Kerken-Raad 
in de ondersteuninge gelieve te volharden, zullende van haar kant alles bijbrengen wat in haar 
gering vermogen is. 
 
3. 
Op Pinxter-Maandag is door de Ew. Kerken-Raad getreden tot een nominatie, en verkiesing van 
een nieuwe diacon in plaats van de Kerk-voogd Jan Krijns, die door het Consistorium voor sijne 
getrouwe voorsorge en dienst is bedankt,zullende egter noch een jaar in de bedieninge 
continueren. 
Zijn genomineert 
Mr. Claas Bartolds 
Dctr Tiddo Gerhardi 
Mr: Marten Hendriks 
Coopman Eggo Jakobs 
En met meerderheid van stemmen uijt dese genomineerde vercoren Mr: Claas Bartolds voor de 
tijd van 4 jaren die na drie proclamatien in de actuële dienst als Diacon bevestigd is. 
 
4. 
Voorgestelt zijnde van de boekhouder der Armen Kerkvoogd Jan Krijns de ongelijkheid van de 
beide kluften in welke de Gemeinte alhier verdeelt is. 



1710 
 
Is daar op van alle leden goetgekeurd de kluften meerder egaal te maken, en tot dien einde bij de 
jongste kluft, eenige huijsen van de oudste gevoegd. 
 
Zijnde onder de oudste kluft 
 
Buijten: 
1. Zuijder-Veen. 
2. Achter Vitus-holt. 
3. De Meulen Horn. 
4. Bij de Tigchel-Werken. 
 
Binnen: 
1. De geheele Venne beginnende met de oudste pastorie. 
2. De geheele Lange Strate, over de Pijpe ten Noorden. 
 
Onder de jongste kluft 
 
Buijten: 
1. Boven-Buuren. 
2. Het Ooster-Einde. 
3. De Zijl. 
4. Hoge-Brugge 
 
Binnen: 
1. De Wevers-horn met de huijsen an het Kerk-hoff. 
2. de Strate na de Meulen-berch. 
3. De Strate van de Pijpe ten Zuijden. 
4. De Blij-hamster Strate. 
 
Mede geresolveerd de namen der ledematen in een register optestellen, gllijk agter in dit boek 
geschied is. 
Dese vergadering door de preses met danksegging tot God geëindigd. 



Den 11 7ber 1710 [11 september 1710] is de E: kerkenraad voor 't H: Avondmaal vergadert. 
 
1. Is oriedeze vergadering door den gebede tot Godt almachtig van Dom. preses Cock geopent. 
 
2. Stelde Dom. preses Cock voor dat Derk Snikkevaarder sich dikwijls in de vuile, en ergerlijke 
zonden van dronkenschappen, doppelen, en spelen verliep, en of men tegen deze zonden niet 
behoorde te waken. 
Vind de E: Kerkenraad goed, dat Derk eerstelijk van deze zonden door Dom. preses mach 
overtuigt en gewaarschout worden, dat bij aldien hij daarvan geen afstandt doet, dat dan de E: 
Kerkenraad tot haar, en zijn leetwesen in dezen zal moeten verzien, gebruikende tegen hem de 
kerkelijken censure. 
 
3. Is daarop deze vergadering door Dom. preses met een hartelijke dankzegging, en gebedt tot 
God geëindigt gelijk begonnen.



11 Xbr: 1710 [11 december 1710] 
 
De Kerken-raad vergadert. Zijnde deselve door Dom. preses Hubbelink met aanroeping van de 
Heeren h: Naam geopent hier in het volgende verstandt. 
 
1. ad Art: 1 Derk Roelofs Snikkevaarder in zijn zonden loop van dobbelen en speelen tegen alle 
afmaningen volhardende, wordt gesuspendeert van de h: Teekenen des h: Avondmaals. 
 
2. Besloten dat om redenen, de Constutionele Ordinnire Vergadering Donder-daags voor het 
eerste Avond-maal zal gehouden worden. 
 
3. Balster oom en Swaantie meuij in de Wevers-horn door hoge ouderdom niet machtig haar 
lighaams nootdruft te kunnen verdienen (zijnde hij eenige jaren over hondert en sij bijna 90) is 
geresolveerd na behoren haar te ondersteunen. 
 
4. Dese consistoriale vergadering door Dom. preses met hartelijke dankzegging en sugten tot God 
geëindigt. 
De namen der nieuwe ledematen zijn achter in dit boek in het register. 
 



1711 
Op den 8 Febr. 
 
In een extraordinaire consistoriale vergaderinge voorgesteld, doordien de gewesene meidt van H. 
Bronsema, gen.: Johanna. In de verlossing van een onecht kindt, gelijkende voor en na de 
verlossing bekent heeft dat genoemde H: Bronsema vader van dat kindt is, die hier over 
aangesproken zijnde sulks ontkent, is door de E. Kerken-Raad geresolveerd voornoemde H: 
Bronsema so lang van het heijligh Avond-Maal te suspendeeren tot dat hem selven zal gesuijvert 
hebben, en sulks door Pastor M. Cock en Ouderling H: Halewich an Henricus Bronsema 
bekentgemaakt. 
 



1711 den 26 febr: 
 
De kerkenraad voor 't eerste H: Avondmaal vergadert zijnde is deselve door Dom. preses Cock 
door den gebede tot Godt Almagtig geopent. 
 
Artic: 1 ad artic 1 
Derk Roelofs snikkevaarder in zijn zonden-loop volhardende blijft als noch gesuspendeert van de 
H: avondmaal. 
 
art. 2 ad art. 3 
Balster oom en Swaantje moeij hebben volgens rapport van de E: boekhouder Douwe Hessels tot 
hare onderstandt jeets uit de Diakonie middelen genoten, met belofte des noodts zijnde haar 
verder in haren hogen ouderdom te ondersteunen. 
 
Artic. 3 
Wierde in de kerken-raad voorgestelt, dat een seker Jacob Cornelis, met zijn vrouw en kinderen 
van voornemen was een huis op de grondt van Harmen Muiskers wed. op te slaan, waar door 
onse Diakonie te zijner tijdt merkelijk konde benadeelt worden. Verstaat de E: Kerken-raad sulx 
volgens ordre van de Edl Mogende H:H: Gedeput: staten van stadt en lande te weeren, en het 
huisbouw (soo sulx geschiede) te laten verbieden. 
 
Art. 4 
Ook wierde voorgestelt, dat Jan Wolthers zijn aangekofte behuising achter Vitus holdt door 
vreemde, en arme lieden liet bewonen. Wierde daarop van de kerken-raad besloten, dat men hem 
sulx gerigtelijk door de Wedman S: de Jonge zoud laten aanseggen, om haar te doen vertrekken, 
of dat zij anders in geval van nood en armoede tot zijn laste zouden verblijven. 
 
art. 5 
Jurjen Geerdts Kleijnsmidt klagende geen genoegzame onderhoude voor hem, en zijne kinderen 
te hebben en niet wetende tegen aanstaande Majus voor hem een woning om zijn ampt te 
bedrijven; vindt de E: Kerken-raad goedt dat hem in plaats van een, twee broden, en een pondt 
boter zullen worden uitgedeelt; wordende de E: Ouderling Jan Haijes, en de boekhouder Douwe 
Hessels gecommitteerd en geauthoriseert om voor hem de behuising van de Wedman S: de Jonge, 
van hem meijerwijse gebruikt, van nieuws tot minder belasting van onse Diakonie te huiren om 
daarin zijn ampts bedrijf voort te setten. 
 
art. 6 
Hanne Harmens gewesen meidt van H: Bronsma, met attestatie van de Pekel A tot ons 
overgekomen word van de H tekenen wegen haar vuile zonde van onkuisheit gesuspendeert. 
 
Is daarop deze vergadering van Dom: preses Cock met een hartelijke dankzegging tot Godt 
Almagtig geeindicht. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls et h.t. scriba 



1711 
 
d. 8 Mart is de kerkenraad na het eindigen van de namiddagsche predicatie na een voorgaande 
aansegging vergadert wierde doenmaals van Dom. preses Cock voorgestelt dat Hanne Harmens 
gewesen meidt van H. Bronsema haar onecht kindt aan ons predicanten om gedoopt te worden 
hadde aangeboden, en hoe sulx van ons predicanten was afgeslagen uit oorsake dat zij van de 
Pekel A geboortig aldaar haar onecht kindt moste laten dopen, en ingevalle dat het selve alhier 
moste gedoopt worden, dat sulx buiten toestemming van de andere leden des E: Kerken: raadts 
niet konde geschieden. Voorsz Hanne repliceerde dat die van de Pekel A t weigerden dit onecht 
kindt te dopen, dewijle na haar voorgeven haar Broodt Heer H. Bronsema vader van dit kindt 
was, en alhier te Winschoten het selve geboren was, en daarom op zijn geboorte plaats behoorde 
gedoopt te worden. De Kerkenraad vindt deze redenen niet van dat gewichte, dat het selve 
daarom alhier te Winschoten moste gedoopt worden, omdat Henricus Bronsema sulx ontkent, en 
hem ook van de E. Kerkenraad door een acte te laste gelecht is om sich van deze vuile zonde te 
suiveren, voor en al eer hij wederom tot de heilige tekenen zal toegelaten worden, en dat voorsz 
meidt al een geruimen tijdt, dat zij van hier uit haar dienst gegaan was, wederom in de Pekel 
verkeert heeft, en naderhandt alhier te Winschoten ter sluip komende bij Lutersche lieden, die 
van buiten zijn ingekomen, in de kraam gevallen is. 
Dewijle echter dit kindt de ongeregtigtheit van de moeder niet kunnende dragen, behoorde 
gedoopt te worden: oordeelt de Kerkenraadt, doordien de tijdt van 't Eerw: classis voor handen is, 
deze sake aan haar Eerw. tafel te brengen, om ons met haar wijse en geleerde advijsen te 
ondersteunen, hoe men sich in dit geval te gedragen heeft, en hoe, en waar dit kindt in onechte, 
na haar eigen voorgeven door overspel gewonnen, behoort gedoopt te worden. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls et h.t. scriba 
 



1711 
Den 17 Mart 
 
De voorgaande acte in classe den 17 Mart 1711 gehouden, ingelevert. Verstaat het E: classis, dat 
de wijse om voorsz onecht kindt te dopen aan de wijsheit en voorsigtigheit van de E. Kerkenraadt 
wordt overgelaten. En dewijle het kindt te Winschoten ter sluip geboren is, oordeele het E. classis 
dat het selve aldaar zonder eenige prejudicie van onderhoudt kan gedoopt worden. 
Daarop is voorschreven Hanne Harmens op Zondach den 22 Mart tusschen beide predikatien 
voor d. E. Kerkenraadt verschenen, versoekende dat haar onechte kindt na de middag moeste 
gedoopt worden. Het welke haar na ernstige vermaning, en overtuiging van haar vuile zonden en 
beloften van betering, van voorsigtiger, kuischer, en heiliger wandel is toegestaan; met beding, 
dat zij selve haar kindt ter doop zal presenteren, en in alle opregtigheit de gewone vraagstukken 
met eenige bijvoegsel zal hebben te beantwoorden. Het welke van haar aangenomen, en na de 
middach voor de H: doop van 't kindt van haar volbragt is. Zijnde daarop haar kindt gedoopt. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls et h.t. scriba



1711.  
den 25 May 
 
Zijnde pinxtermaandag is volgens gewoonte na aanroeping van Godt de E: Kerken-raad getreden 
tot de nominatie en electie van twee nieuwe broeders tot Diakonen in plaatse van de afgaande 
broeders diakonen, Douwe Hessels, als boekhouder, en de Erents. Eltje Henrici, Adut. 
Op de neminatie zijn binnen Winschoten gestelt de Hr. Doctor Fopko ter Ham, Tiddo Gerhardi 
med: Dr. en Mr. Marten Gerhardus Rikkinga, Eggo Jacobs Coopman. Uit deze genomineerde is 
de Hr. Fopko ter Ham met eenparige stemmen geëligeert voor de tijdt van 4 jaren, het welk hem 
door Dom. Collega Cock en de broeder Ouderling Haalwich met een toewensing van de 
Goddelijke zegen en bijstandt zoude bekent gemaakt worden. 
Buiten Winschoten zijn van  de E: Kerken-raadt op de nominatie gebracht Jochum Jans, Berent 
Heins en Jan Tonkens. 
Met meerderheit van stemmen is de E: Jochum Jans tot diakon verkoren voor de tijdt van 3 jaren, 
zijnde tot de bekentmaking en zegenwensch gecommitteert Dr. Hubbelink, en een uit de 
Ouderlingen van zijn Eerw: kluft. 
 
J;C: Hubbelink Eccls 
et h.t. scriba



1711 27 Mayus 
 
Consistoriale vergadering gehouden 
 
1. De vergadering met een gebede door Dom. Hubbelink geopent. 
 
2. ad Art. 2 van de vergaderin Febr. gehouden 
Derk Roelofs stil vertrokken zijnde en nu als soldaat diendende, blijft de raad in deselve staat. 
 
3. ad Art. 3. Jakob Cornelis nu bij Stoffer in de Wevers-horn inwonende antezeggen om tegen 
bekwame gelegenheid van tijdt een woning op te zoeken, daar te wonen geregtigt is. 
 
4. En doordien de zaak Art: 4 vermelt niet tegenstaande de aanzegging van de wedman S. de 
Jonge in deselve staat blijft, gelijk meer andere die angezegt is, om uyt het carspel te vertrekken, 
haar woning hier blijven houden, so is door de E. Kerken-Raadt geresolveert te versoeken, de 
bekragtinge van de Resolutie der Edelm: H:H: Gedeputeerde Staten over dese zaak voor eenig 
jaren gekomen en door placaat afgekondigt. 
 
5. Sijn ditmaal aangekomen een ledemaat en met attest. angekomen waar van de namen in het 
register. 
 
6. Is daar op a Dm. preses dese vergadering met hartelijke danksegginge en vuirig gebedt tot 
d'Algenoegsame besloten. 
 
Meinhard Cock Eede 
p:t: Scriba



1711 den 2 7ber [2 september] is de E: Kerkenraadt voor 't H: Avondmaal weder om vergadert. 
En is deze vergadering met den gebede tot Godt almagtig door Dm. Cock geopent. 
 
Art. 1 
Is een nieuw lidmaat aangenomen, en zijn ook tot ons met attestatien overgekomen, welken 
namen in 't vervolg van dit boek zijn aangetekent. 
 
Art. 2 ad art: 3 et 4 
Zijn om een Request de Edle Heer drossaart te stonde uit het midden van de E: Kerkenraad 
gecommitteert de Hr. dr. Ter Ham, en de Advt. Henrici, welke sulx hebben aangenomen, 
zullende van de Edle Heer drossaart de behulpzame handt, en andere versoeken, om de niet 
geregtigde, die tot dusverre sig hier met de woning ophouden, geregtiglijk te doen delogeren, en 
verhuijsen, opdat zij tot beswaring van onse diakonie niet mogen komen. 
 
Art. 3 
Voorstelde Dm. collega Cock, dat Elske de huisvrouw van Abel Lamberts Snikkevaarder (soo als 
't geruchte liep) sig seer boosaardig hadde aangestelt tegen Jacob Cosses, met wien, dat haar man 
door questie waar handgemeen geweest tot dien seide hem bedreigende met een mes te beledigen, 
dragende 't selve in haar sak met een vertoning van 't selve aan andere, dr. Wierdes, dom. collega 
Cok, en de ouderling H: Haalwig, ad informandus gecommiteert, om na bevindt van saken haar te 
censureren, 't welk van haar Eerw. is aangenomen. 
 
post acta 
 
Op den selven 2 7ber zijn voor Dm. collega Cock, mij, en Geerdt Everts Ouderling, in de oudste 
pastorie behuising, na voorgaande versoek, verschenen de E. Ouderling Jan Haijes, en Mr. Jan 
Aijolts, tussen welke eenige questie was geresen, ontstaande uit eenige lastering, die Mr. Jan 
Aijolts tegen de Ouderling zoud uitgegoten hebben. Mr. Jan Aijolts ontkende sulx, en soo het 
waar voorgevallen, dat hij sulx in dronkenschap buiten zijn weeten hadde gedaan, en dat hem 
sulx ook leet waar, waarop ouderling versoening met handtasting, en vergeving van alle 
ongelijken in onser tegenwoordigheit geschiet is, belovende wederzijts de nabuirlijke pligten en 
broederlijke liefde te zullen behartigen. 
 
Actum ut supra 
 
Joh: Conr: Hubbelink 
Eccls h.t. Scriba 
 



[1711] 
Den 3 xbr [3 december] 
 
Consistoriale vergadering gehouden, welke van Dom. preses door den gebeede tot Godt 
Algenoegzaam geopent is. 
 
Art: 1 
Ditmaal geen nieuwe ledematen aangenomen, de aangekomene met attest. zijn in het register. 
 
Art:: 2. ad art: 2 
Dctr. Ter Ham en Advt Henrici afweesig zijnde, blijft de zaak tot nadere tezamenkomste 
opgeschort. 
 
Art: 3. ad art. 3 
De zaak van Elske huijs-vrouw van Abel Lamberts waar swaarder in geruchte als in der daad, 
bevonden, Alle drie personen hadden betuijgd haar leetwesen over hare liefdelose woorden en 
daden, en met veel genegenheit verzoent, met vermaning an haar allen om voortaan voorsigtiger 
en in de liefde te wandelen, is deze zaak afgedaan.  
Niets meer in het bijzonder voorgedragen zijnde is dese vergadering, met hartelijke dank-segging 
tot d'Algenoegzame voor sijn gunstig bescherm-heijt ge-eijndigd. 
 
Meinhard Cock Eccle: 
Scriba Consistorii



1712  
 
Den 3 Mart: is op Donderdag voor des Heeren Nagtmaal volgens gewoonte de Kerken=Raad 
vergadert, en is deze vergadering tot Godt Almagtig door Dm. preses Cok geopent. 
 
Art: 1 
De nieuwe ledematen, welkers namen in 't vervolg zijn geboekt, zijn voor de E: Kerkenraad 
verschenen, doende belijdenisse van haar gelove met een belofte om door Godts genade deselve 
heiliglijk te beleven, hebben met ondertekening harer namen sulx hevet Aigistore(?) 
 
art: 2 ad art: 2 
Wegen het vermissen van 't placcaat der Edlmogende H:Heere is het Request nog niet opgestelt 
en bij de Edle Heer Drost ingelangt. Echter neemt de Heer Dr. ter Ham aan met den eertsen sulx 
werksteltig te zullen maken. 
 
Art 3 
Wierde voorgedragen dat de besembinder Jan Alberts op de grond van Mr. Jan Aijolts wilde 
huisen. Verstaat de Kerkenraad dat men hem sulx zal verbieden en niet toestaan als door 
genoegzame borgtogt van onderhoudt. 
 
art. 4 
Stelde Dm. collega Cok voor, dat Monssr H: Bronsma voorwende, zig van de vuile beschuldiging 
van zijn dienstmaagt voor de Wereldlijken Richter geregtvardigt te hebben, en dies wegen van de 
gedane suspensie in dato den 8 februari 1711 gedaan moste ontheft worden, begerende werderom 
tot de H: tekenen toegelaten worden. Verstaat de kerkenraad, dat voor zijn admissie tot des H: 
Avondmaal, eerst door de beide predikanten hem zijn beschulding erstelijk zal voorgehouden 
worden, om hem tot een selvs ondersoek te brengen, en voor gods alzinde oog open te leggen. 
 
art. 5 
Mr. Jurjen Vriese, en zijn huisvrouwe 't huis van Jan Aijolts gehuirt hebbende, zullen gehouden 
zijn getuigschriften van haar leven en wandel aan de E: Kerken Raad te vertonen. 
 
art. 6 
Ook wierde voorgedragen, dat Mr. Christiaan Damman hoedemaker aan een vreemde van buiten 
inkomende zijn kamer hadde verhuirt. Oordeele de Kerkenraad, dat men hem sulx gerigtelijk 
verbiede, en laat aanseggen dat bij voorval van armoede hij volgens 't placcaat der Edlmogende 
H: Heeren 't huisgezin zal genoodzaakt zijn te onderhouden zonder eenige belasting van onse 
Diakonie. 
 
Hiermede is deze vergaderinge met een gebed en danksegginge geeindigt. Actum ut supra 
Johan: Conrads Hubbelink 
Eccls, et h.t. Scriba



1712  
den 16 Majus Pinxter-Maandg 
 
Na de aanroeping van Godt h: Naam gemaakt een nieuwe nominatie om twe Diaconen te 
verkiesen in plaats van de broederen de wedman S. d'Jonge afgaende, en Joachim Jans verstorven 
…(?) 
 
Zijn op de nominatie gestelt binnen Winschoot 
De E: Pieter Clasen 
Dmn. Candidatus P. Theodori 
de E: Hendrik Boelens 
de E: Willem Jurriens 
 
buijten Winschoot 
d E: Jan Tonkens 
en de E: Berent Heinens 
 
Uyt dese verkoren d' E: Pieter Clasen voor 4 jaren met meerderheid van stemmen 
En d' E: Jan Tonkens met eenparige stemmen voor 3 jaren. 
En sulks door gecommitteerde uyt de Ew: Kerken-Raadt de ge-eligeerde gecoommuniceert. 
Pr: Cock Eccle 
 
En zijn genoemde broeeren na drie proclamatien in genoemde dienst bevestigd. 
M: Cock Eccles 



[1712] 
Den 2 Juny 
 
Consistoriale vergadering gehouden, dewelke geopent is door Dom. preses Hubbelink met een 
gebede. 
 
Art. 1 
Vier nieuwe ledematen hebben met onderschrijving verzegelt door haar wandel so wel als door 
haar gedane belijdenisse te willen bevestigen des HEEREN te zijn, en an de heijlige waarheid in 
beide door Gods genade getrouw te zullen blijven, hare namen en die met attest: angekomen zijn, 
zijn in het register. 
 
2. ad art: 2  
Is volbracht. 
 
3. ad art: 3.  
Mede ge-eindigd . Zijnde Jan Alberts toegestaan sijn begeerte also 8 jaren onder ons gewoont, en 
een getuigenisse heeft van goede wandel. 
 
4. ad art: 4.  
Blijft nog in die staat, dat de E: H: Bronsema wegens de verspreide geruchten sich noch beswaart 
vint de h: Tekenen t'ontvangen. 
 
5. ad art. 5.  
Mr. Jurrien Vriese heeft de Kerken-Raadt een loflijk getuijg-schrift van Mr. H. Meier vertoont. 
 
6.  
Als mede de knope-maker een getuijgenisse uyt Groningen. 
 
7.  
Niets bijzonders meer voorgestelt zijnde is de vergadering a Dmn praese met het grondige 
danksegginge ge-eindigd. 
 
Meinhard Cock Eccles 
Scriba Consistorii



1712.  
1 7tembr [1 september] 
 
Consistorie vergadert 
Door den gebede de vergadering geopent. 
 
1. Drie nieuwe ledematen, na gedane belijdenisse, en plegtige verbintenisse angenomen. 
Hare namen en die van 5 aangekomene met attest: zijn in het register der ledematen gestelt. 
 
2. ad adr: 4.  
Monsr. H: Bronsema de zaak waar over beschuldigd is geweest ontkennende, en door het Ed 
gericht vrijgesproken zijnde, waar nogmaals door Dom. Hubbelink ernstig vermaant sijn eigen 
conscientie te betragten, also het ons onmogelijk van die duijstere zaak t'oordeelen, heeft daar op 
betuijgd sich genoegzaam gezuijvert te hebben, en met een vrij gemoet de h: Tekenen te konnen 
ontvangen, berust de Kerken-Raadt in dese Zaak, en Monsr: Bronsema had verklaart in de huijs-
bezoekinge, ditmaal wederom te zullen communiceren. 
 
3.  
In de zaak van Derk Roelofs Snikke-vaarder waar van meldet art: 2 van de Consit: actens 
gehouden den 27 Majus 1711 betuijgde Dm: Cock dat genoemde Derk Roelofs in de 
huijsbezoekinge, en mede in particuliere anspraak sijn sondig gedrag met tranen had beleden. 
Sijn afkeer van alle voorgaande ongehordheden verklaart, met bijgevoegde beloftens an de 
Gemeinte met sijn wandel te zullen verblijven. 
Verklaarden de presente broederen, also sijn gedrag sijne voorgaande buijten-sporigheden niet 
meer gemeenschap heeft. Sijn verzoek wederom tot des H: Avondt-Maal toegelaten te worden, 
toe te stemmen, en in te willigen. 
 
4.  
De vergadering is met dankzegginge tot Godt ge-eindigd. 
 
Mr. Cock Ecces



1712 
1 xbr [1 december] 
 
De consitoriale vergadering van Dr. prases J.C. Hubbelink door den gebede geopent. 
 
1.  
4 nieuwe ledematen door de Eerw. Kerken Raadt aangenomen, na gedane belijdenisse en plegtige 
verbintenisse om waardig en evangelio te zullen wandelen. En drie leden met attest. aangekomen, 
te zamen in het register met haar namen ingetekent. 
 
2. Art: 2.  
Van de voorgaande sessie is afgedaan. 
 
3. ad art:3.  
Geruchten verspreidt wordende dat Derk Roelofs in sijn voorgaande gedrag niet geheel stil staat, 
is D. Cock als kluft predicant gecommitteerd, an genoemde de sweevende geruchten 
voortestellen, met aankkondig dat men op sijn gedrag naakeurig zal letten. 
 
Niets bijzonders meerder voortestellen zijnde, is deze vergadering met dankzegging van de preses 
ge-eindigd. 
 
M. Cock p.t. Scriba.



1713.  
 
Den 2 Martii is volgens gewoonte voor 't H nachtmaal de kerken-Raad vergadert, en dese 
vergadering van Dm preses Cock door den gebede tot God Almagtig geopent. 
 
Art 1. ad art 3. 
Dede Dm Cock nader opening van 't gedrag van Derk Roelofs snikkevaarder, welke bekent 
hadde, dat hij sich in 't geheel niet konde vrij pleiten, maar dat de meeste sweevende gerugten 
onwaar waren, belovende in 't toekomstige sich door Godts genade van alle ergerlijke en 
aanstotelijke sonden te sullen warsten, hebbende berouw over sijne wanbedrijven. Hier mede liet 
de E: Kerkenraad sich dit welgevallen, en Dm Cock voor sijn verrigting wierde bedankt. 
 
Art. 2. 
De nieuwe ledemaaten nieuw aangenomen, en met attestatie overgekomen, sijn achter in de 
naamlijst der ledematen geboekt. 
Hiermede is dese vergadering van danksegging van Dm preses Cock geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink 
p:t: scriba



1713 
 
Den 1sten Junij is de E. Kerkenraad voor 't Nachtmaal vergadert. Wierde dese vergadering door 
Dm preses Hubbelink geopent, met een gebede tot Godt Almagtig. 
 
1. De nieuwe ledematen deden voor de E: Kerkenraadt belijdenisse van hare gelove, met belofte 
om door Godts genade daar bij te volharden en met een heiligen wandel te versieren 
Zijnde alle, neffens de gene, die met attestatien tot ons zijn overgekomen, in de naamlijst 
opgetekent. 
 
2. Wierde voorgestelt, dat aanstaande pinxtermaandag, zijnde de vastgestelde dag van de 
verkiesing der nieuwe ouderlingen, en diakonen, Dm Hubbelink in de tourbeurte tot Oostwolde 
moste predigen, en dat Dm Cock mogelijk wegen eenige toeval niet konde tegenwoordig zijn. 
Vindt de E. Kerkenraad raadzaam, dat in sulken geval de verkiesing op volgende Sondag sal 
verschoven worden. 
 
Hiermede wierde dese vergadering met een danksegging tot Godt door Dm. preses geeindigt.



[1713] 
 
5 Junij zijnde Pinxter Maandag getreden 
Na aanroeping van de H: Naam tot de nominatie, en electie, van een nieuwe ouderling in plaats 
van de overleden Rotger Harkens. En van een  nieuwe diacon in plaats van de afgaande broeder 
Mr. Claas Bartolts. 
 
Op de nominatie van ouderlingen gestelt 
1. Reint Peters. 2. Hindrik Hermans Cuyper. 3. Peter Albert Glasius. 4. Kerkvoogd Jan Krijns. 5. 
Coopman Derk Hermans, waar uyt met eenparige stemmen verkoren de E: Reint Peters. 
 
Op de nominatie als diakon gestelt 
1. Eggo Jakobs Coopman. 2. Dr. Tiddo Gerardi. 3. Mr. Marten Hindriks. 4. Hindrik Jans Snijder. 
5. Hajo Peters. 
En met meerderheit van stemmen verkoren Coopman Eggo Jakobs. Zullende door pastor Cock en 
ouderling Halewich hier van kennisse van de verkosen worden geven. En zijn voornoemde 
broederen na drie proclamatien bevestigd op den 2 Julij. 
 
M: Cock Eccles.



1713 
 
Den 31 August, zijnde Donderdag voor 't H: Avondmaal volgens gewoonte consistorie gehouden, 
is dese vergaderinge door den gebede tot Godt Almachtig geopent door Dm preses Cock. 
 
De nieuwe ledematen, en met attestatie tot ons overgekomenen zijn agter onder de namen der 
ledematen geboekt. 
 
Is daarop dese vergaderinge met een gebed, en dankzegging geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink Eccls, et h.t. Scriba



1714 
 
Den 1 Mart: 1714 is donderdags voor 't H Avondmaal volgens gebruik de kerkenraad vergadert 
en de vergadering door den gebede geopent. 
 
Art.: 1 
Berent Hofman, en Engeltie Sijpkens Ehel., gelijk ook Tonnis Hindrix en Frouke Luppes Ehel. 
worden wegens haar quade gedrag, kijverien, en huistwisten, als ook mede van wegen haar 
verlating van den openbaren Godsdienst, en verzuim van 't H Avondmaal, van de E: Kerkenraad 
van 't gebruik der H: bondzegulen uitgesloten. 
NB: Verlopende sig Tonnis Hindrix in geduirige dronkenschappen. 
 
Art. 2. 
Derk Roelofs Snikkevaarder sal ernstig gewaarschout worden, om voorsichtiger en met meerder 
uitblinkinge van 't Christendom te wandelen of sal anders in 't openbaar door de Kerkenraad van 
het H: Avondmaal gesuspendeert worden. Sullende sich ook voor ditmaal van de h: tekenen 
onthouden. 
 
Art. 3 
Haitzen Haitzema brouwer, en Wigbold Korvemaker tegen meermalen voorheengaande 
vermaningen volhardende in de grouwsame moedersonde van dronkenschap, en daar uit 
ontstaande huistwisten ende worden met eenparige toestemming van de E: Kerkenraad van het H 
Avondmaal gesuspendeert, en sulx door de consistorie dienaar haar aangesecht worden, of het 
Godt mogte behagen haar over hare sonden te beschamen, en door sijn vrije genade betering, en 
bekering ten leven te geven. 
 
Is daarop dese vergadering met den gebede, en danksegging tot Godt Almagtig geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls, et h:t Scriba



[1714] 
 
Den 21 Maij zijnde pinxter maandag is de E: Kerkenraadt volgens gewoonte, en na aanroeping 
van des H: naam getreden tot de keuze van een nieuwe diakon in plaats van de afgaande 
boekhouder Dr. F. ter Ham. Op de nominatie zijn gebracht de erents Dr. Tiddo Gerhardi, Mr. 
Marten Hindrix, Hindrik Jans Snijder, Haijo Peters. Uit dese genoemden is met meerderheit der 
stemmen Dr. Tiddo Gerhardi tot diakon verkoren, zullende Dm Cock daarvan kennisse geven, en 
vervolgens driemaal kerkelijk voorgestelt worden.



[1714] 
 
31 Maijhe is de Consistoriale Vergadering met een gebede door Dr. Hubbelink geopent. 
 
1. ad art. 1. Berent Hofman en Engelke Sijpkens ehel als mede Tonnis Hindriks en Frouke 
Luppes Ehel. volhardende in haar ergerlijk gedrag, blijven tot de tijd van ware beterschap 
uijtgesloten. 
 
2. ad art. 2. Tegen Derk Roelofs geen nieuwe beswarenissen voorgekomen zijnde, zal na ernstige 
opwekkinge en waarschouwinge tot het gebruijk des H: avontmaals toegelaten worden. 
 
3. ad art. 3. Haitzen Haitzema en Wigbold Korve-maker blijven voor ditmaal nog gesuspendeert, 
en also de vereischte verbetering in haar nog niet bevonden wort. 
 
4. Swaantie meuij in de Wevers-horn is wegens hare hoge ouderdom en swakheden weekelijks 
togelegt 15 stvr. 
 
5. De huijs-vrouwe van H: Bronsema en van Coopman E. Jakobs, worden voor ditmaal van het h: 
avondmaal gesuspendeert, wegens haar gegeven ergernisse an de Gemeinte in de kerk over de 
voorsittinge, als hebbende voor de geheele Gemeinte malkanderen met woorden en daden 
beleedigd. Dog zal Vrouw Bronsema dewijl de Coopman ontkent haar E. beledigd te hebben 
zulks an de Ew. Kerken Raad met goede bewijsen vertonen moeten. Buijten welke dese suspensie 
an de huijsvrouw van E. Jakobs geen plaats zal hebben. 
 
De vergadering is van Dm. preses met danksegging en gebede ge-eindigd. 
 
Meinhard Cock Eccles. 
Scriba Consis:



1714 
 
Den 31 August is volgens gewoonte de kerkenraad vergadert en met de gebede tot God 
Almachtig door Dm. Cock geopent. 
 
Art. 1. ad art. 1 
Nopende de sake van Berent Hofman en Engelke Sijpkens Ehel. als mede van Tonnis Hindrix en 
Frowke Luppes Ehel blijven in vorige staat. 
 
Art. 2. ad art. 3. 
Rakende de sake van Haitzen Haitzema en Wigbold Korvemaker, blijven beide noch onder 
suspensie. 
 
Art. 3. 
Geesjen de huisvrouw van wijlen Berent Snijder wort tot redding van hare saken 20 Car. guldens 
ter leven toegestaan. 
 
Art. 4. 
Op 't voorstel van de E. Peter Klaasen word Swaantie moeij ter weke wegen haar hoge ouderdom 
een gulden toegelegt. 
 
Art. 5. 
Hindrikjen de huisvrouw van Geerdt Jans Groen van dronkenschap beschuldigt, neemt Dm. 
collega Cock aan om sich daar nader van te informeren en het op haar conscientie te leggen, op 
dat zij daar van overtuigt wordende sich van de H: tekenen der genade te onthouden. 
 
Art. 6. ad art. 5. 
Vrouw Bronsma sich door getuigen niet gesuivert hebbende blijvt de sake noch in vorige staat. 
 
Hierop is de vergadering der kerkenraad na gedane danksegging en gebede door Dm preses Cock 
geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink Eus et h.t. 
Consistorii Scriba



[1714] 
 
29 9br [29 november] 
De vergadering geopent met een gebeede. 
 
i 
Het gene in de voorgaande vergadering art. 1, 2, 5. gemeldet wort blijft tot leetweesen der 
Broederen in deselve staat, also de gecensureerde ledematen geen blijken van beterschap geven. 
 
ii ad art. 6. 
Blijft mede in de voorgaande staat 
 
iii 
Voorgestelt dat Jannes Halewich van de openbare Godts-dienst een geruijme tijd sich geheel 
onthouden heeft, als mede, dat veel geruchten van sijn ergerlijk gedrag gehoort worden, is door 
de leden van dese vergadering besloten, dat door d' ouderling Geerdt Everts an genoemde J. 
Halewich uijt naam der Kerken-Raad aangezegd worden om ditmaal sich van des H: avondtmaal 
t' onthouden. 
 
De vergadering is met danksegging en gebeede ge-eindigd. 
 
M: Cock Eccles.



1715. 
 
Den 28 Februar: is volgens gewoonte de kerkenraad vergadert, en de vergadering met den gebede 
geopent. 
 
Art. i. ad art. 1. 
De censura over gemelde personen blijft tot leedwesen der broederen in vorige staat, uitgesondert 
H: Haitzema, welke door de tijdelijke dood uit den lande der levendigen is afgesneden. 
 
ii ad art 2. 
Rakende de huisvrouw van H. Bronsma. Oordeelt de Kerkenraad, doordien de sake aan de 
wereldlijke richter is overgegeven dat het gebruik van de H. bondzegulen aan haar eijgen 
beproevinge sal overgelaten worden. 
 
iii. ad art. 3. 
Rakende de sake van Joh. Haalwich, blijft tot der broederen leetwesen in deselve staat. 
 
iv. 
Is van de kerkenraad eenparig besloten, dat Tonke Harmens in sijn hoge ouderdom na vereijsch 
van sijn nood uit der arme middelen sal ondersteunt worden. 
 
v. 
Wierde voorgestelt, dat Else Wolf tegen 't besluit der KerkenRaad van 't schoenlappen niets 
profijteerde, waardoor sijn schulden wegen een Diakonie rentebriev over hem wierden 
vermeerdert, is vastgestelt, dat het besluit van de kerkenraad inkomstig sal opgevolgt worden. 
 
vi. 
Grietie de wed. van Jan Peters versoekende onderhoud voor haar kinderen, is besloten, dat men 
de gemeente van Midwolde sal versoeken om te concurreren, doordien het eene kindt aldaar 
geboren is. 
 
vii. 
Jan Aijkes wort uit de Diakonie middelen tot onderhoud van sijn huis gesin jeets toegestaan. 
Gelijk ook aan de Kleensmidt eenige vermeerderinge. 
 
Daarop is dese vergadering met een danksegging, en gebede geeindigt. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls et h: t: scriba



[1715] 
 
Den 30 Majus 
De vergadering der Kerken-Raadt geopent van Dm. Hubbelink met den gebede. 
 
Art. 1. 
De ledematen ten getalle van 37 zo angenomen en met attest. angekomen voorgestelt, en hare 
namen na de goedkeuring geregistreert. 
 
Art. 2. ad art. 1. 
De censura over de genoemde ledematen heeft nog geen verandering. 
 
Art. 3 ad art. 2. 
De huijs-vrouw van H: Bronsema betuijgende zonder haat te zijn, gedenkt darom te 
communiceren. 
 
Art. 4 ad art. 3. 
Tot smert der broederen blijft de zaak van Jannes Halewich in dezelve vervallene staat. 
 
Art. 5 ad art. 4. 
Tonke Harmens wordt verzorgd. 
 
Art. 6. ad art. 5. 
Dezen art. afgedaan, tot genoegen. 
 
Art. 7 ad art. 6. 
Grietie de weduwe van Jan Peters zal door de broederen de diaconen bij een ander besteedt 
worden om intewoonen. 
 
Art. 8. 
Herman Zoldaat toegestaan dat uyt de Diaconie voor de huire van het voorledene jaar de derde 
part genieten zal. 
 
De vergadering is met gebede en danksegging ge-eindigd. 
 
M: Cock Eccles p.t. Scriba



1715 Pinxter-Maandag 
 
Consistoriale Vergadering gehouden om te treeden tot nominatie, en electie van een nieuwe 
Diacon in plaatse van D' E Peter Klasen. 
 
De vergadering met den gebeede geopent zijnde. 
 
Zijn genomineert 
D. E. Henrik Boelens 
D. E. Willem Jurriens 
D. E. Jurrien Tiddens 
D. E. Petrus Theodori 
En uyt deze genomineerde is Dr. Petrus Theodori met meerderheid van stemme verkoren. 
 
En de vergadering met dankzegginge en gebeede ge-eindigd. 
 
Meinhard Cock Pastor. 
 
Nadat tot bekentmakinge van de Kerken-Raad waren afgezondert Pastor Cock en Ouderling J: 
Hajes. 
En is genoemde Dr. Petrus Theodori na driemaal konding volgens kerken ordre bevestigd.



1715. 
Den 29 August is wederom de E: Kerkenraad vergadert, en dese vergadering met den gebede 
geopent door Dm pr: Cock. 
 
Art. 1 
De aangenomen lidtmaten, en tot ons overgekomen met getuigschriften zijn achter onder de 
andere lidtmaten geboekt. 
 
2. ad art: 2. 
Blijft tot ons leetwesen noch in vorige staat. 
 
3 ad art: 3. 
Gelijk ook de saak van Johan: Haalwich. 
 
4 ad art: 7. 
Dese besteding van Grietie is van de Broeders Diakenen verricht, en worden voor haar moeite 
bedankt. 
 
5. 
Pietertie in de Molenhorn word toegestaan een drank van de Hr Dr. T. Gerhardi te halen onder 
betaling der Diakonie. 
 
6.  
De Klattersche in de Molenhorn sal in haar hoge ouderdom met 2 stver 's weeklijx vermeerdert 
worden. 
 
7. 
Geertien wonende bij Groene Geerdt sal bij een ander besteedt worden. 
 
8. 
Johan Stellingwerf, en Trijntie Tjalling Ehel. worden tot ons leetwesen wegen huistwisten van de 
tafel des Heeren gesuspendeert, nemende Dm collega Cockaan haar daar van kennisse te geven. 
 
9. 
De wed: van Gerrit Chercher wonende te Finsterwoldt sal bij provisie broodt en boter weeklijx 
genieten, of in plaats van boter 5 st.ers geldt. 
 
10. 
De wed. van Dm. Wachloo sal het genoten vereert sijn, sonder verder jeets uit de Diakonie 
middelen te verwachten. 
 
11. 
Date versoekende sestig Car: gl. van de Diakonen op rente, wod hem toegestaan. 
 
Met den gebede, en danksegging tot God Almagtig geeindigt. 
J: C: Hubbelink 
Eccls, et h.t. Scriba 



[1715] 
 
28 9br [28 november] 
 
De vergaderinge van de leden van de Kerken-Raadt gehouden is a Dm. prases J.C. Hubbelink 
geopent met den gebede. 
 
i 
1. Aan Reenen Jans wegens sijn huijs gesins arme toestandt toegestaan voor eenmaal alleen 8 
Carl. gld. 
2. Geerdt Groen zal voor zijn naakte kinderen eenige kleederen genieten. 
3. De vrouw van onse Consitoriaale Dienaar Herman Soldaat toegestaan een rok. 
 
ii 
Aan Geerdt Hindriks (vulgo Slaaper) volgens verzoek toegestaan 20 Carl. gld. mits dezelve op 
Majus 1716 met behoorlijke rente wedergeve. 
 
iii: 
De kinderen van Antie Thomas die tot last zijn van de Diaconie in Blij-haam, eens voor al 
toegestaan door een vrijwillige gave 25 Carl. gld. 
 
iv: 
Geresolveerd d' overtollige dood lakens, tot kleding der armen gebruijken, of verkoopen. 
 
v: 
ad art. 2. 3. 8. rakende de gecensureerde ledematen sij in haar ergerlijkheden volhardende: blijft 
de censure dezelve. 
 
vi. 
De geruchten voorgesteld zijn er wegens de koopman Derk Hermans ergerlijke wandel, is 
goetgevonden die zaak nader t' onderzoeken. 
 
vii: 
5 ledemaaten aangenomen, en 5 met attest. aangekomen, welke namen in het register der 
ledematen zijn geboekt. 
 
De vergadering is met gebede en danksegginge ge-eindigd. 
 
M: Cock pastor 
h.t. Scriba



1715  
30 9br [30 november] 
 
Extraordinarie Consistorie gehouden 
 
1. In welke vergaderinge volgens aanzegginge mede verscheen de E. Koopman Derk Hermans: 
wordende de vergadering van Dm. preses geopent met den gebede. 
 
2. Waar naa Dm. preses voorstelde an de koopman, dat tot onse smerte een algemeen gerugte in 
onse en andere gemeenten de koopman beschuldigde vader te zijn van het onegte kind, door sijn 
gewesen dienst-maagd Wipke Hermans onlangs in Blij-ham ter wereld gebragt, met betuijginge 
dat de E: Kerken-Raad verpligt waar de koopman hier over aantespreken. 
 
3. De koopman verklaarde met veel woorden onschuldig te zijn, en dat een gerugt ook wel konde 
een ander beschuldigen, ja dat de meidt een hoere zijnde, mede niet konde gelooft worden. 
 
4. Na het buijten-staan van de koopman, oordeelde de E: Kerken-Raad: 
i Dat de meidt ledemaat zijnde in onse gemeente en na Midde-wolda zonder attest. vertrokken 
wegens die grote ergerlijke zonde, moet gesuspendeert worden van het h: Avond-maal gelijk 
door desen geschied, zullende dese suspensie aan de E: Kerken-Raad in Blij-ham worden bekent 
gemaakt. 
ii En aan de koopman van Dm. preses worden voorgesteld. 
a. Het gerugt vrij algemeen zijnde. 
b. De meidt in de verlossinge de koopman niet ontschuldigd hebbende. 
c. En de blijken daar zijnde dat de koopman met die dienst-maagd al te gemeenzaam heeft 
verkeerd. 
d. Daarom de koopman voortestellen, of sijn eigen gemoed niet zeyd best te zijn, voor dit maal 
van het h: Avond-maal sig t' onthouden: alzoo met verloop van tijd de raad nader zal ontdekt 
worden tot zijn beschuldinge of ontschuldinge. 
 
5. Dit van dm. Hubbelink preses aan de koopman wederom binnen geroepen, voorgesteld zijnde, 
zeide de koopman: Ik heb al te familiaar met mijn dienst-maagd geleeft. Maar dewijl gij mij 
voorsteld van het Nachtmaal afteblijven, zal ik u aan de Classis aanbrengen en u niet 
wederkomen. 
 
6. De preses willende verder in alle sagtmoedigheid de koopman onderrigten, dat de E: Kerken-
Raad hem niet konde ontschuldige of beschuldigen met volle verzekeringe, maar de zaak legte op 
sijn gemoed of zelver niet oordeelde best te zijn voor ditmaal hem t' onthouden van des H: 
Avond-maal. Maar de koopman vertrok, zonder verder reden te willen hooren, of geven. 
 
7. Oordeelde de E: Kerken-Raad redenen te hebben om de koopman voor ditmaal als 
gesuspendeerd van des H: Avond-maal te houden. 
 
Meinhard Cock Eccles 
h.t. Scriba



1716. 
 
Den 27 Februari is volgens gewoonte de E: Kerkenraad vergadert, en de vergadering met den 
gebede tot Godt geopent door Dm. preses Cock. 
 
Art: 1. 
De aangenomen, en aangekomen lidtmaten sijn achter in dit boek aangetekent. 
 
Art. 2. ad. art. 5 
Rakende de gecensureerde lidtmaten blijft in de selve staat tot leetwesen van de kerkenraadt. 
 
Art. 3. 
Stond binnen Wije de wed: van Jacob Dubbelbuur begerende met haar kinderties in haar oude 
woning te blijven, 't welk haar van Hindrik Boelens was toegestaan onder borgstellinge voor de 
huire. De E: kerkenraad overwegende de sware belasting voor de Diakonie, indien sij sich met 
hare kinderties aan de selve overgaf, heeft haar versoek ingewilligt en de borgtogt aangenomen. 
 
4. 
Herman Soldaat onse consistoriale Dienaar jeet tot subsidie uit de Diakonie begerende, uit 
oorsaak, dat sijn vrouw sich door een val sodanig beseert hadde, dat sij met haar handen niets 
konde verdienen. Word sulx overgelaten aan de vrijheit van de broeders de Diakonen. 
 
5. 
Aan Pieter Jans word op sijn begeerte kledinge voor sijn kinderen, en des weeks in plaats van 
enkel, een dubbelt broodt toegestaan. 
 
6. 
Renske de vrouw van Roelof Gossens seer behoeftig zijnde, begeerde onderstand, 't welk haar na 
vereijsen van haar nood word toegestaan en Dm. Cock neffens Dm. Hubbelink gecommitteert om 
Monsr Tiddens te begroeten en te overreden, dat sij voortaan tot hare onderhoud, onder eenige 
voorwaarden sijn schip mogen gebruiken, en bevaren. 
 
7. 
Aangaande de saak van de koopman Derk Harms, waarvan in vorige acten gemelt is, oordeelt de 
E. Kerkenraad, daar hij sich op 't Classis hadde beroepen, en sijn onschuld tot hier toe ons niet 
gebleken is, dat hij sich voor ditmaal noch van de Heeren tafel moet onthouden, tot der tijdt toe, 
dat de saak nader ondersogt is, waartoe van de E: kerkenraad Dm. preses Cock en de E: Reindt 
Pieters ouderling zijn gecommitteert. 
 
Daarop is dese vergadering met den gebede, en danksegging geeindigt. 
 
J: C: Hubbelink Eccls et 
h.t. Scriba



[1716] 
 
Den 1 Jun: zijnde pinxtermaandag is de E: kerkenraad vergadert om te treden tot de keuze van 
een nieuwe ouderling in plaats van de overleden Hindrik Haalwich en van nieuwe diakonen in 
plaats van de afgaande boekhouder Eggo Jacobs en Jan Tonkens. Zijn op de nominatie gebragt 
uit de Diakonen tot ouderling Hindrik Harms, de kerkvoogt Jan Krijns, Klaas Bartholds, Doctor 
ter Ham. Tot Diakonen zijn genoemt Hindrik Boelens, Willem Jurjens, Jurjen Tiddens, Haiko 
Jans. En met meerderheid van stemmen is tot ouderling verkoren de Erents Kerkvoogt Jan Krijns, 
tot Diakon binnen Winschoten de Eerb. Willem Jurjens, en met gemeene stemmen buiten 
Winschoot de Eerb. Eppe Ennes Dijkrichtie. 
De ouderling is verkoren ad vitam, de Diakonen voor de tijdt van drie achter een volgende jaren, 
buiten voor drie jaren. 
 
Zijn daarop na voorgaande drie achter een volgende Sondags afkondiginge, en Ouderling Jan 
Krijns Kerkvoogt, en heren Diakonen Willem Jurjens en Eppo Ennes in hare bedieninge 
bevestigt. 
 
J: C: Hubbelink



[1716] 
 
4. Junij 
Is de Consistoriale vergadering gehouden, en alvorens door den gebede geopend. 
 
i De namen der aangenomene en aangekomene ledematen zijn geboekt. 
 
ii In de gecensureerde ledematen ziet men geen veranderinge, waarom de suspensie blijft. 
 
iii ad art. iii: afgedaan 
 
iv. ad art. iv: Herman Soldaat verzoekende eenig onderstand tot de huire, is zulks toegestaan, en 
het quantum aan de dispositie van de broederen de Diaconen. 
 
v: ad art. v. en vi: afgedaan. 
 
vi: De beide predicanten zullen Dr. Schmaal consuleren over de Belijdenis die de moeder van het 
onegte kind, aangaande de vader van het selve gedaan heeft. 
 
vii: Stelde Dm. preses Hubbelink voor het ergerlijk voorval van Geesie Koelman weduwe van 
Mr. Berend Hermans, welke van een onegt kind is moeder geworden, en die onegte vrugt in 
Groningen bij een Roomse priester heeft laten dopen. 
De Eerw. Kerken-Raad oordeeld dat dit dopen de weg baand om alle kerkelijke orders en 
censuren te vernietigen, waarom uijt naam van de E: Consistorie aan Dr. Dr. Verert.(?) Sijnodi dit 
vreemde voorval van dopen zal bekendgemaakt worden. En is Geesje Koelman van het h: 
Avond-maal gesuspendeerd. 
 
De vergadering is met danksegginge ge-eindigd. 
 
Pr: Cock. Eccles. p.t. Scriba Consist.



1716. 
 
Den 3 7ber [3 september], is onse Kerkelijke vergadering gehouden, en door den gebede tot Godt 
Almagtig geopent. 
 
Art. 1 
De namen van de lidtmaten zoo der aangenomene, als ook der aangekomene zijn op haar plaatse 
geboekt. 
 
2. ad art. 2. 
In die van 't Heilige Avondmaal afgewesene lidtmaten is tot ons leetwesen geen verandering. 
 
3 ad art: 4. 
Nopende de saak van Harm Soldaats versoek is van de boekhoudende Diakon volbragt. 
 
4 
Harm Soldaat, en sijn huisvrouw in haar hoge jaren niet ofte weinig konnende verdienen, 
versoeken van de Eerw. heer Konraad een woning, om van de huiren ontheft te worden. 
Is sulx aan de broederen Diakonen overgelaten. 
 
5. ad art. 6 
Nopende de betigte vader van het onechte kindt, is door de dood van de beschuldigde afgedaan. 
 
6. 
Wierde voorgedragen dat Geesjen Koelmans wed. van Geerdt Harms haar eene kindt uit oorsaak 
van gebrek aan Roomsch gesinde vrinden wilde overgeven. Is daarop van de kerkenraadt 
besloten, dat men liever sal trachten haar gebrek te vervullen als dat men dulde, dat het kindt in 
de Roomsche Godsdienst wierde opgebragt. 
 
7. 
Ida de weduwe van Roelof Knars klagende niet sonder hulpe van de arme middelen te konnen 
bestaan. Verstaat de kerkenraadt, dat haar kindt bij een ander, des noods zijnde, zal bestedet 
worden, om het selve haar quade opvoeding te onttrekken en sich van haar te ontslaan. 
 
Hierop is deze vergadering met een dankzegging tot gods geeindigt. Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink Eccls et 
h: t: Consist scriba 



1716   
3 xbr. [3 december] 
 
1:  
Is de kerkelijke vergaderinge van Dm. Hubbelink met den gebede geopent. 
 
2.  
De namen van de aangekomene ledematen met attest. tot ons gekomen, zijn geboekt. 
 
3. ad art. 2. 
De gesuspenseerde ledematen, vertonen tot onse smerte, geen veranderinge ten goeden. 
 
4. Ad art. 4. 
Door de Broederen de Diaconen voldaan. 
 
5.  
Als mede de zaak van Geesie Koelman art. 6 vermeldet. 
 
6.  
Ida weduwe van Roelof Knars doet geen nieuwe aanzoekinge. 
 
7.  
Vastgesteld, dat elk Vrijdag die de eerste in de maand is, de Kerken-Raad tezamen kome, tot 
verhandelinge der Diaconie zaaken, welke in een bijzonder protocol zullen aangetekend worden. 
Zullende de afkerende leden der Kerken-Raad 1 ster verbeuren. 
 
8. 
Stelde Dr. P. Theodori voor BN 
Zat Diaconie prothocol art. 2 
1717 den 3 Mart. 
 
9. 
Met dankzegginge tot Godt is dese vergaderinge gesloten. 
 
M: Cock. Eccles 
Scriba



1717 
 
Den 3 Meert is voor 't H: Avondtmaal de gewoonlijke kerkenraad gehouden, en door Dm. preses 
Cock met den gebede geopent. 
 
1. 
De nieuwe aangenomene, en aangekomene ledematen zijn op haar plaatze achter in dit boek 
getekent. 
 
2. ad 3. 
De afgewesene lidtmaten blijven, tot ons leetwesen, nog in haar vorige staat. 
 
3. 
Is daarop deze vergadering met dankzegging aan God geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink Eccls 
et scriba



[1717] 
 
3 Junij 
 
Is de vergadering door Dm. J.C. Hubbelink met den gebede tot Godt geopent. 
 
i 
Zeven nieuwe aangenomen en twe met attest. aangekomen zijn in het register na gedane 
belijdenis der aangenomene, aangetekend. 
 
ii 
ad art. 2 
De Kerken-Raad ziet in de gesuspendeere weinig veranderinge, alleen Wigbold korvemaker 
leefde in meerder vrede met sijn huijs-vrouw, en hopen de broederen verder veranderinge ten 
goede. 
 
iii 
Bij Jan Vos woonden luijden van een godtloos gedrag, zijnde beide met andere getrouwde 
volgens waarschijnelijke gerugten. Door de Kerken-Raad besloten dat de schrik ten eersten naar 
deze vertrekken, en Jan Vos aanzeggen om sig van haar geheel te ontslaan.  
 
iv: 
Agter het holt woonden paapse lieden op de plaats van Hendrik Strobos, die van buijten onlangs 
zijn ingekomen, en geheel arm zijn. Zal de eigenaar mede door de schrik aangezegd worden, om 
haar te doen vertrekken. 
 
v: 
Eppo Sijpkes onlangs met attest. tot ons gekomen, word bevonden ergerlijk, en woest in sijn 
gedrag te zijn, waarom hem aantezeggen om sig van het h: avondmaal te onthouden. 
 
vi. 
De vergadering met danksegginge tot God geeindigd. 
 
M: Cock 
Scriba



1717 
 
In een extraordinaire vergaderinge op den 6 Aug. besloten de luijden waar van art. iv van de 
voorg. sessie vermeldt, gerichtelijk aantezeggen dat sij moeten vertrekken. 
En dat aan Hendrik Strobosch de eigenaar van het huijs de Resolutie van de Edel Mog. Heeren 
ge-insinueerd worden. 
 
M: Cock Scriba



1717 
 
Den 2 7ber [2 september] voor het H: Avondtmaal in de E: Kerkenraad vergadert, en de 
vergadering met een gebede geopent. 
 
Art. 1. 
De nieuwe lidtmaten, als ook de aangekomene met getuigschriften zijn achter in dit boek 
getekent. 
 
Art: 2. 
Is vastgestelt, en in de E: Kerkenraadt bekent gemaakt dat die bij de Diakonie rekening niet 
tegenwoordig is ses stv aan de Diakonie sal moeten betalen. 
 
3 ad 2 
Aangaande de gesuspendeerde is tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
4. ad art. 3 et 4. 
Rakende de gene, die van buiten tot ons zijn ingekomen worden de Broeders Daiakonen 
geauthoriseert, en versogt daar tegen te waken, en haar gerechtelijk te doen vertrekken, en aan de 
eigenaar de Resolutie van de Edl Mogende te laten insinueren. 
 
Is daarop met danksegging van Dm. Cock deze vergadering gesloten. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccles et h:t: Scriba



1717  
 
Den 31 October heeft Dm Meinhard Cock, nadat sijn Eerw. acht jaren lang min 14 dagen deze 
gemeinte getrouwlijk biedient hadde, sijn afscheids reden gedaan uit Heb. 13. X f: 20 21: en is 
daarop na een voorheengaande wettige beroeping, na sijn gemeinte tot Groningen vertrokken, en 
aldaar in den H: dienst door Dm Bierumauit 1 cor. 3: x f. 12: 13: 14: en 15: ingezegent den 7 gber 
[7 november]. Leeraarende Dm Cock bij sijn Eerw. intredes reden uit jes. :xi:6. Een klein 
jongsten salse drijven.



1717 
 
Den 2 Decembr is de E: Kerkenraad volgens gewoonte voor 't H Avondmaal vergadert, en met 
den gebede tot Godt Almagtig de vergadering geopent. 
 
Art. 1. 
Die met attestatiien tot ons zijn overgekomen, zijn achter in dit boek op haar plaats getekent. 
 
2. ad art. 3 
Nopende de gesuspendeerde van 't H: Avondtmaal vindt tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
Art. 3 ad. 3.4. 
Wierde in de kerken-raad voorgedragen dat Hindrik Strobusch die van buiten ingekomene 
menschen, wonende in sijn behuising achter Vitus houdt, tegen aanstaande Maij 1718 soude doen 
vertrekken, en dat hij in geval van armoede, ofte gebrek deselve sonder eenige belastinge der 
Diakonie tot dien tijdt aannam te onderhouden. 
 
Art: 4 
Is daarop deze vergaderinge met dankzegging tot Godt geeindigt. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls et h.t. praes. et Scriba. 



1718 
 
Den 10 Meert is de E: Kerken-raadt voor 't H: Avondtmaal vergadert, en de vergaderinge door 
den gebede geopent. 
 
Art. 1. 
De nieuwe aangenomene en met attestatien aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek 
getekent. 
 
2. ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde vindt tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
3. ad. 3. 
Nopende de saak van de buiten ingekomen menschen en wonende in 't huis van Hindrik 
Strobusch is door haar vertrek afgedaan. 
 
4. 
Wierde in de kerkenraad voorgedragen, of niet Jantien Ubbes, huisv: van Pieter Jans Soet van 't 
H: Avondmaal behoorde gesuspendeert te worden, daar haar al redes van wegen haar quade 
gedrag van 't Edle gerigte het tappen en in dat bedrijv neringe te doen voor een tijdt verboden 
was; Oordeelt de kerkenraadt seer nodig, en sal haar sulx door de Consistorie dienaar worden 
aangesegt. 
 
5. 
Ook wierde gerept van Elsjen wed. van Coop Jans, welke een kwaad gerugte van ergerlijk gedrag 
naging, zijnde dronken gezien in een verdagte plaatze. Verstaat de E: Kerken-raadt, dat zij zig 
voor ditmaal van 't H: Avondmaal sal moeten onthouden; En is haar sulx door Dm. Hubbelink 
bekent gemaakt. 
 
6. 
Ook wierde voorgedragen, dat Elske Haikes, dogter van Haiko Jans vrij los, en niet sonder 
ergernisse te geven door het verkeren in geselschappen een jonge dogter min betamelijk, leefde 
gelijk zij daarvan op Winschoter Zijl nog blijken gegeven hadde. Oordeelt de kerken-raadt dat zij 
van de Heeren tafel moste geweert worden en gaf Dm. Hubbelink te verstaan, dat sijn Eerw. sulx 
in de vorige visitatie haar al redes hadde aangesegt. 
 
J:G: Hubbelink Eccles 
h.t. praes: et scriba 



1718  
 
Den 16 October is de Eerw. D. Johannes Schepel als predikant door D. J. Dronrijp predikende uit 
1 Tim: 4 & 15:16. en D. Ph. Themmen doende de oplegginge der handen in sijn dienst 
ingezegent, en bevestigt predikende achter middag uit Col: 4:3.4. 
 
 
Den 8 December is de kerkvergaderinge tot Godt Almagtig door den gebede van d. Hubbelink 
geopent. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangekomen lidtmaten zijn agter in dit boek getekent. 
 
2 ad. 2. 1 en 7. 
Rakende de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in de vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Beloven de ingekomen menschen in 't huis van Hindrik Strobusch tegen aanstaande Maij 1719 te 
vertrekken, het welk sig de E: kerken=raadt heeft laten welgevallen. 
 
4 ad 5. 
Elsjen Coops wed: heeft op haar begeerte de H: bondzegulen wederom genoten. 
 
5. ad 6. 
Is op de begeerte van Haiko Jans vader van Elske Haikes een attestatie conform haar gedrag na 
waarheit gegeven. 
 
Hiermede is de E: Kerken=raadt door een gebedt en dankzegginge tot Godt Almagtig gesloten. 
Actum ut supra 
 
J:C: Hubbelink Eccl h.t. praes: 
et scriba 



1719  
den 2 Meert voor 't H: Avondtmaal Consistorie gehouden, en de vergaderinge door den gebede 
tot Godt Almagtig geopent zijnde. 
 
Art. 1. 
Zijn daar in verschenen de nieuwe aangenomene lidtmaaten, welke neffens de aangekomene met 
attestatie agter in dit boek zijn getekent. 
 
2. 
Frouwke Luppes wed: van Tonnis Hindrix begeerde, daar de huistwiste door haar ehemans dood 
ophielt, wederom tot de H: tekenen in 't Avondmaal toegelaten worden. Wierde haar van de E: 
Kerkenraad op het goed getuigenisse zedert haar mans dood ingewilligt en wederom 
aangenomen. 
 
3 ad. 2. 
Aangaande de andere gesuspendeerde vindt tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
4. 
Zijn in de kerken=raad na voor heengaande utatie verschenen Siben de dogter van wijl: Hindrik 
Jans, en Hillichien dogter van wijl Roelof Knars, hebbende elk een kindt in onechten verwekt. 
Wierde haar van D: Hubbelink voorgestelt, of sij niet gezindt waren de beide onechte kinderen te 
laten dopen, waarop zij ja antwoorden. En na schuldt bekentenisse, en voor heengaande ernstige 
vermaninge, wierde daartoe vast gestelt de eerste vrijdag na het laatste nagtmaal, zijnde den 17 
Meert; mits dat elk sijn kindt selve ten doop, sonde presenteren, en openbaar voor de gemeinte 
schuldbekentenisse doen, met aanneminge, dat elk sijn onecht kindt in de vrese des Heeren, so 
vul in haar is, sal opbrengen. 
En wierde daar op Siben Hindrix wegens gegeven ergernisse 't H. Avondtmaal voor een tijdt 
ontsegt. 
 
5. (punt doorgehaald, met vermelding: "Deze acte te vinden in 't voorkome boek" 
Verscheen Abel Lammers Snikvaarder en vertelde de E: Kerken=raadt voor, dat hij tot het 
opbrengen van het geldt voor de halve snikke aan Klaas Krijns in de Pekel geen raadt sag, en zoo 
hij nu oudt zijnde daar van versteken wierde, dan voor sij en huisgenoten geen kostwinninge 
wiste, maar noodt zakelijk tot laste der Diakonie voor deze penningen geen borge geliefden te 
worden ofte de penningen selve opschieten, dewijle sulx, sonder weinig schade daarvan te 
verwachten, konde geschieden. Heeft daar op de Kerkenraadt besloten, nu van penningen 
ontbloot zijnde, verdiept te sullen te zien hoe men best tot betalinge van deze penningen soude 
kunnen geraken. 
 
5. Grietie Harms huisvr: van Derk Snikvaarder wort tot ons leetweesen, wegen haar kwaad 
gedrag van de H: tekenen gesuspendeert, en sal haar sulx door Harm de Consistorie Dienaar 
worden aangesegt. 
 
Hiermede is deze vergaderinge gelijk begonnen, ook met den gebede geeindigt. Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls pr. et p.t. scriba 



1719  
 
Den 29 Maij zijnde pinkstermaandag is na voorheengaande gebed tot Godt de gewone keuze van 
Ouderling en Diakonen geschiet. 
 
Uit de genomineerde is met meerderheit van stemmen tot Ouderling verkoren de Eerb. Klaas 
Bartholds in plaats van de overleden Erentv. Kerkvoogt Jan Krijns mede ouderling dezer 
gemeinte. De ouderling is ad vitam vastgestelt. 
 
In plaats van de afgaande boekhouder Willem Jurjens is binnen Winschoten tot Diaken verkoren 
de Eerb. Engbert Pauls, en buiten in plaats van Eppo Ennes de E: Berent Heines. De binnen 
Diaken volgens gewoonte voor de tijdt van vier jaren, en de buiten Diaken voor de tijdt van drie 
jaren. 
 
De verkoren Ouderling en Diakonen zijn den 4 jun. voor de eerstemaal en soo vervolgens 
kerkelijk drie achter een volgende sondagen voorgestelt, en daarop den 25 der selven maandt 
sonder eenige verhinderinge in hare bedieninge ingezegent. 



1719  
den 2 jun:  
 
Voor 't H: Avondtmaal is Consistorie gehouden, en deze vergaderinge met den gebede geopent. 
 
Art. 1. 
De aangenomen en aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek geplaatst. 
 
2. ad 3 
Rakende de gesuspendeerde vindt tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
3 ad 4. 
Aangaande de onechte dopelingen, is op sulk een wijse voltrokken, als daar geboekt is. Blijvende 
Siben Hindrix nog onder suspensie. 
 
4 ad 5. 
Aangaande de suspensie van Grietie Harms huisvr: van Derk Snikvaarder is door de Consistorie 
Dienaar volbragt, en blijft sij als nog onder suspensie. 
 
5. 
Wierde van D: Schepel voorgedragen, dat de gerugten sig verspreiden, als of Philippus (de 
Smerige) vleesschelijke gemeenschap soude houden met Hindrikjen wed: van Albert 
Bessembinder, zijnde hij aan haar volle suster getrouwt geweest. Oordeelt de Kerkenraad om 
deze bloedschande te ontdekken, en dezen grouwel te weeren, daarvan nader ondersoek te doen, 
wat wel dat de waarheit dezer geruchten zij. En wierden daartoe D: Schepel en d. E: Rient Pieters 
als kluft predikant en ouderling verkoren om sig daarvan nader te informeren, en Hindrikje selve 
eens te ondertasten, en sal haar bij provisie 't H: nagtmaal ontsegt worden. 
 
6. 
Ook wierde ingebragt, dat Trijntie Arents in een geduirige huistwist met haar Eheman levende, 
daardoor veroorsaakt is, dat haar man na Oostvrieslandt is vertrokken; niet willende deselve 
werderom aannemen. En doordien de oorsaak van dit voorval onbekent is, of aan de man of aan 
de vrouw te wijten. Verstaat de E: Kerken=raadt dat men tot nader ondersoek en bevindinge van 
de schuldige aan Trijntie Arents de H: tekenen weigere, en sal haar sulx door D: Schepel bekent 
gemaakt worden. 
 
Actum ut supra 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls 



1719  
 
Den 31 August voor 't H: Avondmaal is onse gewone kerkvergaderinge met den gebede geopent. 
 
Art: 1 
De aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek getekent. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde in de vorige acten vermelt blijft tot ons leetwesen in vorige staat 
uitgesondet Joh: Haalwich die verstorven is. 
 
3 ad 4:6. 
Onder de gesuspendeerde bevinden sig ook nog Grietie Harms huisvrouw van Derk Snikvaarder 
en Trijntie Arents, aan welke laastgemelde sulx door D: Schepel is aangesegt. 
 
4 ad 5. 
Aangaande de saak van Hindrikjen wed: van Albert Bessembinder rapporteerde Dm Schepel niet 
naders te hebben konnen ontdekken: als alhier dat zij wel genegen soud zijn, gelijk ook Philippus 
malkander te trouwen, soo sulx doenlijk was, en dat haar onderlinge verkeringe nog seer 
gemeensaam was tot kwaad nadenken van veele. Is daar op van de Eerw. Kerkenraad besloten, 
dat tot mijdinge van verdere ergernisse en nadenken van al te grote gemeenschap haar door een 
gerichts Dienaar sal worden aangesegt dezen Philippus haar overleden susters man de al te groten 
gemeenschap af te snijden, of sal anders daar over aan de Edlle Hoogw: Heer Drossart geklaagt 
worden. 
Hierop is deze vergaderinge met den gebede en dankzegging tot Godt Almachtig geeindigt. 
Actum ut supra 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls pr: et scriba 



1719  
 
Den 1 December voor 't H: Avondtmaal Consistorie gehouden is deze vergaderinge met den 
gebede geopent. 
 
Art. 1. ad. 2 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
Bij die gelegenheit stelde D: Hubbelink in de volle kerken=raadt voor of D: Schepel wel ooit 
hadde voorgedragen, dat de E: Hindrik Bronsma en Johanna Heres Ehel: wederom begeerden tot 
de H: tekenen toegelaten te worden: Waarop de kerken-raadt antwoorde van neen, maar dat D. 
Hubbelink daarna D. Schepel gevraagt hadde, of sij, daar ze den openbaren Godsdienst wederom 
waarnamen, daartoe nog geen begeerte hadden. 
 
2. 
Aan de E: Hindrik Bronsma en Johanna Heres, Ehel. word een copia van hare suspensie 
geaccordeert. 
 
3. 
Trijntie Arents begeerde wederom tot de H: tekenen toegelaten te worden. Maar vindt de kerken 
raadt nog voor ditmaal raadsaam haar te onthouden tot dat nader ondersoek van hare gedrag 
gedaan worde. 
 
4. 
Stondt binnen Grietie Harms de huisvrouwe van Derk Snikvaarder, begerende wederom tot de 
gemeenschap van des Heeren tafel toegelaten te worden, bekennende wel voor heen aanstoot 
door het verkeeren op verdagte plaatzen gegeven te hebben, maar dat zij daar over berouw en 
leetweesen hadde, en in 't toekomstige die soude vermijden. Verstaat de kerken=raadt dat, daar 't 
H: Avondmaal nu soo nabij was, zij sig voor ditmaal onthoude, maar soo hare gedrag met haar 
voorgeven over een kwam, waarop acht genomen soude worden, dat men dan haar met 
blijdtschap wederom soude aannemen. 
 
5 ad 5. 
Is door Adde Friesenburch substituut, gelijk hij gesecht heeft, aanzegginge aan voorss personen 
gedaan, maar die al te groten gemeenschap niet afgesneden, vindende D: Schepel in de 
huisbezoekinge voorss Philippus in haar huis te bedde liggende. Waarop de E: Kerkenraadt 
besloten heeft daar over aan de Edle Heer Drossart te klagen. Actum et supra. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls.



1720  
den 29 Febr: 
 
Voor 't H: avondmaal consistorie gehouden is dese vergaderinge met den gebede door Dom: 
Hubbelink gepont. 
 
Art:1 
De angenomene en angekomene ledematenzijn agter in dit boek getekent. 
 
2. 
Angaende de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staet. 
 
3. 
Trijntie Arents hebbende begeerte wederom tot H: avondmaal: is het toegestaan wegens haer goet 
gedrag. 
 
4. 
Griete Harms huisvrou van Derk Snikkevaerder blijft nog wegens quade swevende gerugten 
gesuspendeert. 
 
5 ad 5 
De acte angaende Hindrikjen weduwe van Albert Bessembinder blijft in wesen. 
 
Hiermede is de E: Kerkenraed door een gebed en danksegginge gedaen tot God Almagtig 
gesloten. 
 
Actum ut supra 
Johannes Schepel 
Eccls: 



[1720] 
 
Den 20 Maij zijnde pinxtermaandach is de E: kerkenraad getreden na aanroepinge van gods 
aanbiddelijke naam, tot de keuze van een nieuwe Diaken in plaats van de afgaande boekhouder 
de E: Hindrik Jans. En zijn op de nominatie gebragt de E: Haijo Pieters, Haijko Jans, Wilke 
Sebes, Tonke Eggens, en Niklaas Idzarda. En is uit de genomineerde met meerderheit van 
stemmen de E: Haijo Peters verkoren. En is daarop na drie achter een volgende kerkkondiging 
den 16 jun: dezes jaars in sijn bediening ingezegent, en bevestigt. 



1720  
den 6 jun:  
 
Is de E: Kerken=raadt voor het twede H: Nachtmaal vergadert, uit oorsaak, dat D: Schepel voor 't 
eerste afwesig, en het kerkenboek bij sijn Eerw. berustende, niet te bekomen was. Is deze 
vergaderinge met den gebede geopent. 
 
Art. 1. ad 1 
De aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek op haar plaats gestelt. 
 
2. ad 2 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. Waaronder sich ook 
bevoinden Jan Vrerix timmerman, en Derk Roelofs Snikvaarder. 
 
3. ad 4 
Aangaande de huisvr: van Derk Snikvaarder, Grietie genaamt, blijft nog bij 't oude. 
 
4 ad 5 
Rakende de saak van Hindrikjen de wed: van Albert Bessembinder, sal van wegen begane 
bloedschande met Philips haar overleden susters eheman aan de Hoog Edle Gestr: Heer Drossart 
G: Schaffer gebragt worden. En zijn daartoe gecommitteert D: Hubbelink en de E: Reindt Pieters. 



1720 den 14 Jun: Extraordinair vergadert. 
 
Art. 1 ad 4 
Dede D: Hubbelink verslag van sijn geexerceerde commissie bij de Edle Heer Drost G: Schaffer 
rakende de zaak van Hindrikjen en Philips, die van bloedschande beschuldigt wierden, en 
rapporteerde, dat 't Edle gerichte op ingebragte beschuldiging, deze verdachte personen hadde 
laten ophalen, en in 't gevangenhuis brengen; sullende haar na bevinding en exigentie van saken 
na verdiensten straffen. 
 
Art. 2. 
Ook leverde D: Hubbelink over een Request bij de Edle Heer Drost ingedient, van inhoud om de 
van buiten ingekomene te verdrijven. En wierden in de Apostille de Gerichts Dienaars daar toe 
gelustet. 
 
3 
Wierde in de kerken-raad besloten, dat na volgende souden moeten delogeren. 
1. De plunnendrager met sijn geheel huisgezin. 
2. Andries en sijn vrouwe met de kinderen. 
3. De sich als bedelaars ophouden in de hutten bij de meulen. 
4. De broeder van Hindrik Strobusch met sijn huisgezin. 
5. Stoffer Hemmes met sijn huisgezin. 
Aangaande Eltie wonende in 't huis van de kerkvoogt Riendt Ubbes, sal nader informatie 
genomen worden. 
 
Art. 4. 
Huisgesinnen die bedelaars aanhouden en herbergen: haar sulx gerichtelijk te verbieden. 
Sijn navolgende: 
1. De wed: van Jan Hindrix Vos 
2. Geerd Jans Groen 
3. Harm Gril 
4. Meindert Philips 
5. Reender Ernst 
6. Berent Jans Strobusch 
7. Geerdt Hindrix 
8. Stoffer Hillebrand 
D'oudste kluft 
9. Jan Derks Witkop 
10. De wed: van Antoni Groothof 
11. Casper Jans 
 
Art 5. 
Ook is besloten, dat deze gerichtelijke aansegginge sal geschieden in tegenwoordigheit van 
predicant, ouderling en diaken elk in sijn kluft op dat sij naderhandt daarvan geen onwetenheit 
mogen voorwenden. En is aangenomen sulx met tien dagen uit te voeren.  
 
Actum supra 
J: C: Hubbelink  Eccls p.t. scriba 



1720  
den 5 jul:  
 
Zijnde de eerste vrijdag in de maandt Consistorie gehouden. 
 
Art. 1 ad 5 
Is rapport van onse geexerceerde commissie gedaan, en van predicant, ouderling en diakon elk in 
zijn kluft getrouwelijk uitgevoert. 
 
2 ad 3. 
Aangaande de saak van de plunnendrager,versogte uitstel tot aanstaande Maij, uit oorsaak dat hij 
nu buitentijds aanstonds geen ander verblijf plaatz konde vinden, en zijn woning voor een jaar 
gehuirt hebbende, 't hof alreeds met vrugten bezaait hadde: maar dat hij na verloop van dit jaar 
tegen aanstaande Maij 1721 onfeilbaar soude vertrekken, aanbiedende daar van sijn eigen handt 
te sullen geven, of dat de kerkenraad, in tegendeel doende, hem aanstonds soude doen delogeren. 
Word sijn versoek voor dit jaar hem toegestaan, mits dat hij sijn beloften stiptelijk nakome, of dat 
anders de kerkenraad tot sijn leetwesen daar in nader verzien sal. 
 
Art. 2. ad 3. 
De broer van Hindrik Strobusch ons een attestatie van sijn goed gedrag vertonende van de 
predicant Frederici ondertekent, en met zijn zegel bekragtigt, versoekt, dat hij sijn woonplaatz 
hier mag houden, of indien de attestatie niet na behoren was opsgestelt, dat hij een ander na onse 
eigen opstellinge daar soud laten ondertekenen, en van kerken=raadt bekragtigt, aan ons 
wederom behandigen. Verstaat de kerkenraadt, dat D. Hubbelink daar over eens nader door een 
brief sich informeere 't welk voor sijn Eerw. is aangenomen. En word daarop hem bij provisie tot 
aanstaande Maij 1721 sijn verblijf vergunt. 
 
4. 
In 't huis van Boele Wijpkens houden sich een schoenlapper en weduwe op, welke beide door een 
gerichtelijke aanzegginge sullen moeten delogeren. 
 
Actum ut supra 
J:C: Hubbelink 
Eccls 



1720 
 
Den 5 7ber [5 september] voor 't H: Avondmaal kerkenraad gehouden, en is deze vergadering 
met een gebed tot Godt Alamagtig door D: Hubbelink geopent. 
 
Art. 1. 
De aangekomene lidtmaten zijn achter in dit boek op haar plaatze getekent. 
 
2. 
Aangaande de gesuspendeerde, waarvan in de vorige acten gemeldt is, blijft tot ons leetwesen in 
de vorige staat. 
 
3. 
Aangaande de gene die vertrekken souden, waarvan in de vorige acten gemeldet is; niet 
tegenstaande haar sulx gerichtelijk door de Wedman S: de Jonge volgens Apostil van de Edle 
Heer Drost is aangesegt, soo verblijven sij echter in het midden van ons wonen. Waarop de 
kerkenraad besloten heeft, dat de broeders de Diakonen daar over op het nieuw bij de Edle Heer 
Drost soudn requesteren, op dat zij door de gerichts Dienaars mogen verdreven worden. 
 
4 ad 2 
Aangaande de plunnendrager blijft in vorige staat. 
 
5 ad 3 
Gelijk ook de zaak van Hindrik Strobusch broeder. 
 
6. 
Alke de suster van de Commissaris vrouw is wegen de geruchten van ontugtigheit, en 
verbrekinge van huisvrede tussen Jan Wolthers en sijn vrouw van het H: Avondmaal afgewesen, 
en is haar sulx van de predikant aangesegt. 
 
7 
Liet Mettie Willems wede van Haijko Jans haar beklag tegen Ida de wede van Roelof Knars 
inbrengen, dat zij geweldig van haar was geingurieert, en voor toverschen volk uit gescholden is. 
Verstaat de Kerkenraad, dat deze saak nader ondersogt moet worden, en soo voorss Ida sonder 
genoegzaam gegeven oorsaak aan sulk een eerroverie schuldig bevonden word, daar zij dog 
weinig werk van de openbare Godsdienst en het gebruik des H: Avondtmaal maakt, 
gesuspendeert sal worden. 
 
Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1720. 
 
Den 27 Novembr Kerkenraad gehouden voor 't H: Avondtmaal, welke vergadering door den 
gebede geopent is. 
 
Art. 1 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
 
2 ad 3. 
Stoffer Hemmes met sijn vrouw hier sich noch ophoudende tegen de gegeven Apostille van de 
Edle Heer Drost, sal door de Wedman S. de Jonge vrdreven worden, te meer dewijle de man sich 
te Midwolde schuldig gemaakt heeft aan diefstal. 
 
3 ad 4.5. 
Aangaande de saak van de plunnendrager, en Hindrik Strobusch broeder blijft in vorige staat. 
 
4 ad 5 
De suspensie van Alke suster van de Commissaris blijft als voren. 
 
5 ad 7. 
Blijft nog in vorige staat. 
 
7. 
Stond binnen Grietie Wolthers klagende over Hanne Harms dogter van Harm Soldaat, welke haar 
vuistslagen soude hebben toegevoegt. Daarop wierde Hanne voorss voor de kerkenraadt 
geroepen, sulx ontkennende, en voorss Grietien eenigsints van wantrouwe beschuldigende. De 
kerkenraad sloeg de middeweg in, en versoende dese om kleinigheden twistende dogters, 
belovende met handtastinge in het toekomstige malkander alle liefde en trouwe te bewijsen. 



1721 
 
Den 27 Februar: voor 't H: Nagtmaal de kerkenraad vergadert zijnde, is deze vergadering tot Godt 
met een gebede geopent. 
 
Art. 1. 
De nieuwe aangenomen lidtmaten zijn achter op haar plaats geboekt. 
 
2 ad. 1. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
Bij die gelegenheit stelde D: Schepel voor, dat Derk Roelofs en sijn Ehevrouw Grietie Harms een 
attestatie vite als lidtmaten begeerden; niet tegenstaande haar vorige wangedrag. Verstaat de 
Kerkenraad, dat haar een attestatie na waarheit moet gegeven worden. 
 
3 ad 2 
Stoffer Hemmes sal uit oorsaak van de bitter koude tot aanstaande Maij mogen verblijven sonder 
eenige verder uitstel. 
 
4 ad 3. 
Nopende het vertrek van de plunnendrager blijft in vorige staat: Maar op het getuigenisse van de 
Heer Frederici pastor in Plantlunne, dat Berent de broeder van Hindrik Strobusch daar een eigen 
arve en genoegzame verblijfplaatze, de nood sulx vorderende, in eijgendom heeft, sal hij met sijn 
vrouw hier ter woon konnen blijven. 
 
5 ad 4. 
De suspensie van Alke de suster van de commissaris van Goor, blijft als voren. 
 
Actum ut supra 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls 



1721 
 
Den 29 Maij is onse gewone kerkvergaderinge voor het H: Nagtmaal met den gebede tot God 
Almachtig geopent. 
 
Art. 1 ad 1 
De nieuwe lidtmaten sullen om reden aanstaande Donderdach voor de E: Kerken=raadt 
verschijnen, en dan haar namen opgegeven worden. 
 
2 ad 2. 
Nopende de gesuspendeerde blijft in vorige staat en is aan de E: Derk Roelofs en Grietie Harms 
Ehel van Dm. Schepel een attestatie na haar gedrag gegeven. 
 
3 ad 5. 
Onder de gesuspendeerde word als nog bevonden Alke de suster van de Commissaris van Goor 
vrouwe. 
 
Deze vergadering met den gebede geeindigt. 
 
Actum ut supra 
J: C: Hubbelink 
Eccls 



[1721] 
 
Den 2 jun: zijnde pinxtermaandach is de kerkenraadt volgens gewoonte na aanroepinge van Godt, 
H: naam getreden tot de keuze van een nieuwe Diakon in plaats van de afgaande boekhouder 
Hindrik Boelens. Zijn op de nominatie gebragt, Albertus Relotius, de Coopm. Jurjen Tiddens, de 
Coopman Jan Mesting, en brouwer Waarsuma. Uit de genoemde is met eenparigheit van 
stemmen Albertus Relotius verkoren, en hem sulx door D: Hubbelink Eccls en de Eerb Ouderling 
Jan Haijes aangesegt en der Heeren rijken zegen toegewenscht in sijn aanstaande bedieninge. 
Gedaan als boven. 
 
J: C: Hubbelink Eccls. 
 



[1721] 
 
Den 29 jun: is de Erentv. Albertus Relotius na een proclamatie van drie achter een volgende 
sondagen sonder eenige verhinderinge, in den dienst van Diakonijschap voor de tijdt van vier 
jaren ingezegent en bevestigt. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1721.  
Den 3 September. 
 
Na een voorheengaande zamenroepinge der Kerkenraad verscheen aldaar de E: Haiko Krijns 
klagende over de boekhouder der arme middelen de E: Engelbert Pouwls dat hij sonder eenige 
wettige reden hem het broodtbakken voor de arme hadde ontnomen en tot sich selve overgebragt, 
daar hij van de E: kerken=raadt daar toe versogt en aangestelt was. Hier tegen bragte de 
boekhouder in, dat Haiko Krijns geweigert hadde op sijn gegeven handt een vrijcedulle van de 
Collector te halen, en dat hij selve deselve niet wilde halen. Haiko Krijns repliceerde, dat het haar 
niet vrijstondt een cedulle van de Collector voor andere te halen, en dat hij in dat geval al eens 
breuke betaalt hadde, gevende ons ook te verstaan, dat hem de pagter van 't gemaal, al waar daar 
een handt van de boekhouder hadde versogt om het te mogen doen. 
De Kerkenraadt aanmerkende de kwade gevolgen, die daar uit konnen rijsen, en de eigen baat en 
heerschsugt van de Boekhouder, die sulx gedaan heeft uit eigen driften sonder een eenige van de 
Kerken=raadt daar in te kennen, is eenparig tot dit besluit gekomen, dat voor (1) De boekhouder 
het bij het oude gebruik sal laten, en voortaan gelijk voor heen selve de vrijcedulle van de 
Collector halen (2) Dat hij, in sijn eigen saak selve rigter zijnde, van sijn bakken voor de arme ten 
tijde van sijn rekeninge, mits sal mogen inbrengen, ofte het ingebragte arbeidsloon niet sal 
gevalideert worden. (3) Dat Haijko Krijns, daar nooit eenige klagten van misgebak tegen hem is 
ingebragt, voortaan 't arme bakken sal behouden, gelijk hij voor heen deede. E: Kerken=raadt 
daartoe is aangestelt. 
 
Actum ut supra 
 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1721. 
 
Den 11 7ber [11 september] voor 't H Avondtmaal Consistorie gehouden is deze vergaderinge 
met een gebedt tot Godt Almagtig geopent. 
 
Art: 1 ad 1. 
De nieuwe aangenomen lidtmaten zijn achter in dit boek geplaatst. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. Gelijk ook nog Alke de 
suster van de Commissaris van Goors vrouwe. 
 
3. 
Aangaande de saak van Engelbert Pouwls, was die broeder nog in gebreke gebleven om het 
bakken der armen aan Haiko Krijns wederom over te doen. Wierde hem gevraagt, of hij sich 
noch verder tegen de geheele kerkenraad in dezen soude aankanten. Soo ja: dat de E: kerkenraadt 
dan tot sijn leetwesen andere maatregels soude nemen. Soo neen: dat hij sulx hier voor de kerken 
raadt soude hebben te belijden. 
Nam die broeder eindelijk aan sich in dezen na het goedvinden van de kerkenraadt inkomstig te 
sullen gedragen, mits dat er een versoeninge tusschen hem en Haiko Krijns mogte geschieden, 
welke al eenige harde woorden tegen hem en van sijn Ehevrouw gebruikt hadde. De kerkenraadt 
nam hier in een goed genoegen, prijsende in desen sijn ligt, dog Christelijk vergetenheit en 
vergeeflijkheit, en wierde tot dien einde de kerken=raadt op den volgende dach belegt. 
 
4. 
Den 12 7ber [12 september] verscheen Haiko Krijns voor de E: Kerken=raadt, en na eenige 
onderlinge woordenverwisselinge met onse broeder Engbert Pouwls, wierde de saak in der minne 
door bemiddelinge van de E: Kerken=raadt afgedaan, en zijn daarop, met wederzijdtsche 
handtastinge bevredigt, en versoent, met belofte om naar het voorheen voorgevallene niet meer te 
gedenken. Gedaan als boven. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls 



1721.  
 
Den 4 Decembr is voor het H: Nagtmaal Consistorie gehouden, en deze vergaderinge met den 
gebede geopent. 
 
Art. 1 ad. 1, 
De nieuwe lidtmaten, gelijk ook de aangekomen met attestatie zijn achter in dit boek op haar 
plaats gestelt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde, waarvan in de vorige acten gemelt, blijft tot ons leetweseesen, 
nog in vorige staat. 
 
3. 
Frouke de huisvrouw van Wigboldt Jans Landt sich een geruimen tijdt wegen huistwisten met 
haar Eheman van de tafel des Heeren onthouden hebbende, was nu, uit oorsaak, dat haar Eheman 
in Sapmeer verkeerde, van voornemen om de H: bondt zegulen te genieten, waar over sich de E: 
Kerken-raad verblijdede. 
 
Ut supra 
 
J: C: Hubbelink Eccls 



1722. 
 
Den 26 Februar: voor 't H: Nagtmaal Consistorie gehouden zijnde, is deze vergaderinge met een 
gebed tot God Almagtig geopent. 
 
Art 1. ad. 1 
Daar zijn geen nieuwe lidtmaten aangenomen. En de aangekomene met attestatien zijn achter in 
dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
 
3 ad. 3. 
Vrouke de huisvr: van Wigbold Jans Landt heeft haar voornemen volbragt en wederom tot ons 
blijdtschap gecommuniceert. Actum ut supra 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1722. 
 
Den 4 jun is voor 't H: Avondmaal Consistorie gehouden en deze vergaderinge tot Godt 
Almachtig door den gebede geopent. 
 
Art. 1 ad a 
De nieuwe lidtmaat en met attestatie tot ons overgekomen zijn achter in dit boek geplaatst. 
 
Art. 2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls 



1722. 
 
Den 3 Septembr voor 't H: Avondmaal na aanroepinge van Gods H: naam Consistorie gehouden 
zijnde, is het volgende voorgevallen. 
 
Art: 1 ad 1. 
De nieuwe aangenomene en met attestatien aangekomene lidtmaaten zijn op haar plaatze 
geboekt. 
 
Art. 2 ad 2. 
Nopende de gesuspendeerde is tot ons leetwesen geen veranderinge geschiet. En is deze 
vergaderinge met een gebed en danksegginge tot Godt Almagtig geeindigt. Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1722  
 
Den 3 10ber [3 oktober] voor 't H Avondtmaal volgens gewoonte en na aanroepinge van des 
Heeren H: naam Consistorie gehouden zijnde, is het volgende verhandelt. 
 
Art 1 ad 1 
De nieuw aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek geplaatst. 
 
2 ad 2 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1723  
 
Den 4 Meert is voor 't H: Nagtmaal na aanroepinge van des Heeren naam de E: Kerken:raadt 
vergadert. 
 
Art. 1 ad 1 
De nieuw aangenomene en met getuigschriften aangekomen lidtmaten zijn op haar plaats in dit 
boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
 
Actum ut supra 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1723 
 
Den 17 Maij zijnde pinxtermaandag is na aanroeping van des Heeren naam de kerkenraadt in 
plaats van de afgaande boekhouder Haijo Pieters getreden tot de nominatie en electie van een 
nieuwe Diakon, en uit de genoemde tot Diaken voor vier jaren verkoren de E: Niklaas Hessels 
Idzarda brouwer alhier, waarvan hem kennisse gegeven en des Heeren zegen toegewenscht is. 
Sullende de eerste aanstaande Sondag en soo vervolgens tot driemaal de gemeinte voorgestelt, en 
daarop in sijn bedieninge bevestigt worden. Gedaan als boven. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1723.  
Den 3 jun: 
 
Is de kerkenraadt voor 't H: Avondmaal vergadert, en na aanroepinge van des Heeren naam 't 
volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad. 1 
De nieuwe aangenomen en aangekomen lidtmaten sijn op haar plaats in dit boek gestelt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde is tot ons leetwesen geen veranderinge. 
 
3. 
Wierde voorgedragen, dat Berend Harms Snijder sich verliep in dronkenschap en daaruit 
volgende huistwisten tot ergernisse der Gemeinte is het besluit van de E: Kerken-raadt om hem 
neffens zijne Ehevrouw tegen morgen den 4 jun: om een uir tot verantwoordinge te laten citeren. 
Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1723 
 
Den 4 jun. verscheen in de kerkvergaderinge na voor heen gaande citatie Berent Harms Snijder 
en wierde hem van Dm Hubbelink sijne beschuldigingen van dronkenschap en huistwisten 
voorgehouden. Beleed daarop sonder eenige verbloeminge soo wel het eene als 't ander, maar 
verklaarde daar over sijn leetweesen, en dat hij sich in het toekomstige daar tegen, soo veel 
doenlijk, soud aankanten en dat hij buiten dronkenschap anders met sijn vrouw in goed verstandt 
en vreede leefde, gelijk mede sijn vrouw na hem voor ons verschijnende ook verklaarde dat van 
de huistwisten alleen de dronkenschap de oorsaak was. De kerkenraad horende sijn zonde en 
openhertige schuldbekentenisse heeft daarop na een voorheengaande ernstige vermaninge 
besloten, dat hij sich voor ditmaal wegen gegeven ergernisse van des Heeren tafel soud 
onthouden, en in geval van verbeetering des levens naderhandt met blijdtschap wederom soude 
toegelaten worden. En de vrouw sich vindende ontrust in haar gemoedt gaf te kennen, dat sij sich 
voor ditmaal van selve soude onthouden. Gedaan als boven.  
 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink Eccls 



1723. 
 
Den 27 Jun: is na voorheengaande kerkkondinge de E. Niklaas Hessels Idzarda in de Diakonie 
bedieninge bevestigt en aangenomen. Actum ut supra. 
J:C: Hubbelink 



1723. 
 
Den 3 Septembr voor 't H: Avondtmaal volgens gewoonte vergadert zijnde is onse 
kerkvergaderinge met den gebede tot Godt Almagtig geopent. 
 
Art. 1 ad. 1 
De nieuw aangekomen met getuigschriften zijn achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
Wierde voorgedragen van D: Schepel dat Siben Hindrix in onecht een kind hebbende 
overgewonnen en waarover gesuspendeert, wederom begeerde tot des Heeren Nagtmaal 
toegelaten worden. De kerkenraadt overwegende haar goed gedrag zedert haar vorige misval, kan 
haar versoek inwilligen, mits dat ze ernstig van haar kluft predikant tot een voorsigtigen en 
godzaligen wandel vermaant worde. 
 
3 ad 3 
Dewijle ons niets tot beswaarnisse van Mr. Berent Harms Snijder en sijn Ehevrouw is 
voorgekomen worden zij beide op haar versoek tot de H tekenen des Nagtmaals toegelaten. 
 
Gelijk met den gebede begonnen is ook deze kerkvergaderinge van een gebed en danksegginge 
besloten. Gedaan als boven. 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 
in Winschoten 



1723 
 
De 2 Octobr voor 't H Nagtmaal vergadert zijnde is met den gebede tot God Almachtig een 
aanvang gemaakt. 
 
Art. 1 ad. 1 
Zijn geen nieuwe lidtmaten aangenomen, noch met getuigschriften aangekomen. 
 
2 ad 2.3 
Is aan weerkanten volbragt. 
 
3. 
Ook is niets tot belastinge van eenmant jeets ingebragt. 
 
Gelijk met den gebede begonnen, soo ook besloten. 
Actum ut supra. 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1724 
 
Den 2 Meert is de E: Kerkenraad voor 't H: Nagtmaal vergadert, en deze vergadering met de 
gebede tot Godt Almachtig geopent. 
 
Art. 1 ad 1 
De nieuwe aangenomen en met attestatien aangekomen lidtmaten zijn achter dit boek 
aangeschreven. 
 
2. 
Dat Grietie de huisvrouw van Mr. Balster de openbare Godsdienst verwaarloosde wierde in de 
kerkenraadt voorgedragen. Waarop verstaan is, dat Dm Schepel als kluft predikant haar soude 
aansegge, dat zij voorditmaal sich moste onthouden van de H: bondzegulen onder een ernstige 
vermaning van sich onder de middelen der genade te houden, of dat andersints de kerken=raadt 
genoodzaakt was een swaarder censure tot haar leetweesen te oefenen. 
 
Gelijk met den gebede begonnen, soo ook besloten. Actum ut supra. 
 
Uit aller naam  
J:C: Hubbelink Eccls. 



1724. 
 
Den 1 jun: is volgens gebruik voor de proefpredikatie de E: kerkenraad vergadert en onse 
onderhandelinge met den gebede tot Godt Almachtig begonnen. 
 
Art 1 ad 1 
De nieuwe aangenomen en met attestatien tot ons overgekomen zijn op haar plaats achter in dit 
boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
De saak van Grietie blijft wegen Dm: Schepel afwesigheit tot nader berigt uitgestelt. 
 
3. 
Trijntie Arents (wegen eenig silver Eggo Jacobs kindt niet wetende van wie ontvreemt) heeft na 
voorgaande citatie voor de Eerw. Kerken=raad bekent, daar over een soo genaamde duivelbander 
of boudersche geraadpleegt te hebben. De kerkenraad dit aanmerkende als strijdig tegen Godts H: 
woord en formulier des H: Nagtmaals, ja, gantsch bijgelovig, heeft daar om Trijntie de H: 
bondtekenen ontsecht tot der tijdt toe, dat zij door genoegsame blijken van berouw en betuiginge 
van innige begeerte tot de H: bondzegulen wederom worde toegelaten. 
 
4. 
Ook is Eggo Jacobs na voorgaande citatie voor de Eerw. kerken raadt verschenen, welke van het 
selfde wanbedrijf betigtigt wierde. Maar heeft sich in alle deelen, sonder eenig genoegzaam 
bewijs tegen hem, gesuivert, en is daarop van de E: kerken raadt vrijverklaart. 
 
Gelijk met den gebede begonnen, soo is ook geeindigt. 
Actum ut supra 
 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink Eccls 



[1724] 
 
Den 5 junius zijnde pixter maandag is de Eerw. Kerken-raad naar aanroeping van 's Heeren naam 
getreden tot de nominatie & electie van twee nieuwe broeders Diakonen in plaats van de 
afgaande boekhouder Monsr. Alb: Relotius en de E: Rient Ubbes overleden. 
Op de nominatie zijn gebragt binnen Winschoten Haijko Jans brouwer, Meindert Brongers 
Coopman en Claas Dieters bakker. Buiten Winschoten op Zuider=Veen Derk Wolthuis, Sivert 
Harms, Aries Jarfkes en Roelof Hindrix. En zijn uit de genoemde verkoren de E: Meindert 
Brongers met volle stemmen en de E: Aries Jarfkes in gelijkheit van stemmen, komende met 
Sivert Harms, door het lot: sullende de verkoren broedersdaarvan door haar 
kluftpredikantenverwittigt en na voorgaande kerkkondinge in haar bediening bevestigt worden. 
 
Voorss broeders zijn, omdat ons geen verhinderinge is voorgekomen, na drie kerkkondinge 
behoorlijke in haar bedieninge ingezegent en bevestigt. 



1724 
 
Den 31 August na aanroepinge van Gods H naam is in onse gewoonlijke kerkvergaderinge voor 't 
H Nagtmaal het volgende verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangenomen en aangekomene lidtmaten zijn op haar plaats achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2 
De acte rakende Grietie de huisvrouw van Balster blijft wegen afwesigheit van Dm Schepel 
levendig. 
 
3 ad 3 
Gelijk ook van Trijntie Arents nog in vorige staat blijft. 
 
Actum ut supra 
 
Uit aller naam 
J: C: Hubbelink Eccls. 
 



1724  
 
Den 30 November is de kerkenraadt volgens gewoonte voor 't H: Avondmaal vergadert, en heeft 
met den gebede tot Godt Almagtig begonnen. 
 
Art: 1 ad 1 
De nieuw aangenomen en aangekomen lidtmaaten zijn achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2 
Uit oorsaak van een moedwillige versuim van den openbaren Goddienst, blijft de huisvrouw van 
Balster Jans tot ons leetweesen noch onder suspensie. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook Trijntie Arents. 
 
Is daarop de vergaderinge met den gebede en danksegging besloten. Gedaan als boven. 
 
Uit aller naam en last 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1725  
 
Den 8 Maert is de kerkenraed volgens gewoonte voor 't H: avondmael vergadert en is met den 
gebede tot God almagtig begonnen. 
 
Art: 1 
De nieuwe angenomen lidmaten zijn agter in dit boek aangetekent. 
 
Art. 2 
Uit oorsack van een moedwillig versuijm van den openbaren Godsdienst, blijft de huisvrou van 
Balster Jans tot ons leedwesen nog onder suspensie. 
 
Art: 3 
Dus ook van Trijntie Arents. 
 
Is daarop de vergadering met den gebede en dansegging besloten, gedaen als boven. 
 
Uit aller naem en last 
Joh: Schepel Eccls 



[1725] 
 
Den 21 Maij zijnde pinxtermaandag heeft de E kerkenraad na voorheengaande aanroeping van 
Gods H: naam de volgende persoonen op de nominatie gebragt om daar uit een bekwaam man in 
plaats van de afgaande boekhouder de E: Coopman Jurjen Tiddens tot Diakon te verkiesen, als 
daar zijn Haijo Waarsuma brouwer, Jan Mesting Coopman, Lukas Haselhof Coopman, Haijko 
Krijns bakker. En is met meerderheit van stemmen verkooren de E: Coopman Lukas Haselhof, 
het welk hem door Dm. Hubbelink pastor, Jan Haijes ouderling en J: Tiddens boekhoudende 
Diakon is bekent gemaakt en des Heeren zegen toegewenscht. 
Gedaan als boven. 
 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink Eccls.



1725. 
 
Den 7 junius is de E: Kerken:Raadt volgens gebruik voor 't H: Avondtmaal vergadert en is deze 
vergaderinge met een gebed tot Godt geopent, en het volgende daarin verhandelt. 
 
Art. 1 ad. 1 
De nieuwe lidmaat en met getuigschriften tot ons overgekomen zijn achter in dit boek uitgedrukt. 
 
2 ad 2.  
Rakende de huisvr: van Balster Jans blijft tot ons leedwesen in de vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook de acte van Trijntie Arents. 
 
Is daar op deze vergaderinge met een gebed en dankzegging besloten. Gedaan als boven. 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



[1725] 
 
Den 30 August is de E: Kerken-raad voor 't H: Avondmaal vergadert, en na een voorheengaande 
gebed tot God Almagtig het volgende verhandelt. 
 
Art 1 ad 1. 
De nieuw aangekomen en aangenomen lidtmaat is op sijn plaatze geboekt. 
 
2 ad 2 
Nopende de huisvr: van Balster Jans blijft in vorige staat. 
 
3 ad. 3 
Gelijk ook tot ons leedwesen de acte van Trijntie Arents. 
 
Is daarop deze vergadering met een gebed en dankzegging tot den goedetieren God besloten. 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1725. 
 
Den 29 Novembr. is Consistorie naar aanroeping van de Heeren naam voor 't H: Nagtmaal 
gehouden en het volgende verhandelt. 
 
Art. a ad 1 
De nieuwe aangenomen en aangekomen lidtmaat is op sijn plaats geboekt. 
 
2 ad. 2. 
De vrouw van Balster blijft hartnekkig in het versuimen van de openbaren Godsdienst, en 
bondzegelen. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook tot ons leetwesen de acte van Trijntje Arents nog blijft in vorige staat. 
 
Is daarop deze vergadering met een gebed en danksegging tot den barmhertigen Godt en vader in 
Xstus besloten. Gedaan als boven. 
Uit aller last en naam 
J:C:Hubbelink Eccls 



1726. 
 
Den 7 Meert is naar aanroeping van des Heeren naam Consistorie voor 't H: Nagtmaal gehouden 
en het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe aangekomen en met getuigschriften aangekomene lidtmaten zijn achter in dit boek 
aangeschreven. 
 
2 ad 2.  
De vrouw van Balster blijft tot ons leedwesen even hartnekkig. 
 
3 ad 3. 
Trijntie Arents is na OostVrieslandt vertrokken, en blijft de acte van suspensie in sijn kragt. 
 
Met den gebede en dankzegging tot Godt Almagtig gelijk begonnen, soo ook besloten. Gedaan 
als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C:Hubbelink Eccls. 



1726 
 
Den 30 Maij is de E: Kerkenraad voor 't H Nagtmaal vergadert, en deze vergadering met een 
gebed tot God Almagtig geopent. 
 
Art. 1. ad 1. 
De aangekomen lidtmaten met genoegzame getuigschriften zijn achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
De acte ten laste van Balsters huisvrouw blijft tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
Is deze vergaderinge met een danksegging en gebed gesloten. Actum ut supra. 
 
J: C: Hubbelink 
Eccls. 



1726 
 
Den 10 junius zijnde pinxtermaandag heeft de El. kerken=raad na voorheengaande aanroeping 
van Gods H: naam de volgende personen op de nominatie gebragt, als daar zijn Klaas Dieters, 
Haijko Jans brouwer, Jacobus Wichers, Derk Klein en Hindrik Bronsema, omdaar uit in plaats 
van de afgaande boekhouder Niklaas Hessels Idzarda een nieuwe Diakon te verkiesen. En wierde 
in de opneminge der stemmen bevonden, dat Klaas Dieters en Hindrik Bronsema elk 5 stemmen 
hadden. In aanmerkinge nemende of men deze gelijkheit van stemmen door het lot, of door 
overstemming soude bepalen en dus beslissen: is sulx in omvrage gelegt, en door meerderheit van 
stemmen Klaas Dieters verkoren: Zijnde daarvan verwittigt door Dm Schepel en de E: ouderling 
Hindrik Harms met een toewensching van de Heeren zins in sijn aanstaande bedieninge. 
Gedaan in het Kerken Choor op datum als boven. 



1726 
 
Den 14 julius is de verkoren Diakon Klaas Dieters, na voorheengaande kerkelijke uitkondinge 
sonder eenige verhinderinge, in de Diakenschap bevestigt en voor mede Diaken aangenomen. 



[1726] 
 
Den 29 August. is de E: kerken raadt voor 't H. Avondmaal vergadert, en deze vergadering met 
den gebede tot Godt Almagtig geopent. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe aangenomene en aangekomene lidtmaten zijn achter in dit boek op haar plaats gestelt. 
 
2 ad 2. 
De acte ten laste van Balsters huisvrouw heeft tot ons leedweesen geen veranderinge. 
 
Is deze vergaderinge met een gebed en dankzegging gesloten. Gedaan als boven. 
 
J:C:Hubbelink 
Eccls. 



[1726] 
 
Den 28 Novembr is voor 't H: Avondmaal Consistorie gehouden, en deze vergadering met den 
gebede geopent. 
 
Art. 1 ad. 1 
De aangenomene en met getuigschriften aangekomene lidtmaten zijn achter in dit boek geplaatst. 
 
2. ad. 2. 
De huisvrouw van Balster blijvende hartnekkig in het verwaarloosen van de genade. Middel: Sal 
tegen aanstaande Nagtmaal voor de E: kerkenraad gedaagt en ter verantwoording gestelt worden. 
 
3.  
Jeltie Neerhoed en sijn Ehevrouw Albertien sullen wegen geduirige huistwisten en des mans 
dronkenschappen van 't H: Nagtmaal moeten onthouden, en sal haar daarvan door Dm Schepel 
kennisse gegeven worden. 
 
4. 
Gelijk ook Harm Arents wegen sijn kwade gedrag en aanhoudende dronkenschappen, en heeft 
broeder Ouderling Jan Haijes aangenomen hem daarvan te adverteren. 
 
Gedaan als boven. 
 
J:C:Hubbelink Eccls. 



1727 
 
Den 27 Februar is voor het H: Nagtmaal de E: Kerken=raad vergadert, en met de gebede tot God 
Almagtig begonnen. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe aangenomen en met getuigschriften overgekomen lidmaten zijn op haar plaats 
geboekt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de citatie van Balsters huisvrouw is op het berigt van Dm Schepel van de belofte om 
in het toekomstige de openbaren Godsdienst bij te woonen, en sich te bedienen van de genade 
middelen tot nader bevindinge opgeschort. 
 
3 ad 3. 
Is aan Jelte Neerhoed en sijn ehevrouw door Dm. Schepel het H: Nagtmaal ontsegt, en blijft tot 
ons leedweesen in vorige staat. 
 
4 ad 4. 
Gelijk ook de acte van Harm Arents, en is door broeder ouderling Jan Haijes sulx hem bekent 
gemaakt. 
 
5. 
De schatbeurder Pieter Klasen alleen soo nu en dan tegen het H: Nagtmaal den openbaren 
Goddienst bijwoonende, sal voor tegenwoordig sich van des Heeren Nagtmaal moeten 
onthouden, en is hem sulx door Dm. Hubbelink en de ouderling Jan Haijes bekent gemaakt. 
 
6. 
Siben, de huisvrouw van Wessel Rentes word wegen een geheele versuim van den openbaren 
Goddienst gecensureert en sal sich van 't H: Avondmaal moeten onthouden tot de tijdt der 
verbeeteringe van haar levensgedrags. 
 
7. 
Aaltien de dogter van Derk Klein word ook tot ons leedweesen wegen ergerlijke sonden van 
ligtvaardigheit en onkuisheit van de tafel des Heeren afgeweesen. 
 
8. 
Gelijk ook Hantien Harms, levende met haar Eheman in geduirige huistwisten. 
 
Is deze vergadering met de gebede, gelijk begonnen, ook besloten. Gedaan als boven. Uit aller 
naam en last 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls.



1727 
 
Den 29 Maij is voor 't H: Avondmaal de E: Kerkenraad vergadert, en met den gebede tot Godt 
Almagtig begonnen. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangekomen met attestatien als lidtmaaten der gemeinte zijn achter in dit boek getekent. 
 
2 ad 2. 
De huisvr: van Balster woont de openbare godsdienst wederom bij, en blijft als nog tot meerder 
ondervindinge en eijgen begeerte van 't H: Avondmaal gesuspendeert. 
 
3 ad 3 
Aangaande Jelte Neerhoed en sijn ehevrouw blijft tot ons leedweesen in vorige staat. 
 
4 ad 4. 
Gelijk ook de acte ten laste van Harm Arens. 
 
5 ad 5. 6. 
Als ook van Pieter Klasen en Siben de huisvr: van Wessel Rentes. 
 
7 ad 7. 
Sal de acte van Aaltien de dogter van Derk Klein levendig blijven tot de tijdt van 
schuldbekentenisse en verbeetering des levens. 
 
8 ad 8. 
Aangaande Hantien Harms, was gesindt aan de tafel des Heeren te verschijnen, maar van haar 
huistwisten (als haar nu soo verkondig niet onderrigt zijnde, hebbe als haar kluftpredikant haar 
sulx afgeraaden en heeft aangenomen sich daarvan te onthouden. 
 
Is daarop deze vergaderinge met den gebede besloten. Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
 
J:C: Hubbelink 
Eccls  



1727. 
 
Den 2 junius zijnde pinxter maandag is volgens gebruik naar aanroeping van des Heeren H: naam 
de E: Kerken raad getreden tot verkiesinge van twee nieuwe Diakonen in plaats van de afgaande 
boekhouder Meindert Brongers en Aries Jarfkes. 
Op de nominatie binnen Winschoten zijn gebragt de EE: Haijo Waarsuma brouwer, Haijko 
Krijns, Cornelis en Jan Mesting broeders en Tiddo Geerds, Eltie Harms Tichelaar. 
Buiten Winschoten Nantko Waldrix, Hindrik Tonnis, Klaas Willems, Harm Jans. 
 
Zijn uit de genomineerde met volle stemmen verkoren de E: Haijo Waarsuma en Nantko Waldrix 
voor de tijdt van vier jaren. En is haar sulx bekent gemaakt door D. Hubbelink en Jan Haijes 
Ouderling aan Waarsuma en Dm. Schepel met sijn ouderling aan Nantko Waldrix, en des Heeren 
rijken zegen in haar aanstaande bedieninge toegewenscht. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



[1727] 
 
Den 29 junius zijn de E:E: Broeders verkooren Diakonen naar voorheengaande kerkkondigingen 
in haare bedieninge bevestigt, en voor mede Diakonen aangenomen. Gedaan als boven. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1727. 
 
Den 11 Sept: is tusschen de beijde avondtmalen de E: kerkenraad vergadert, en met den gebede 
tot God Almagtig begonnen. 
 
Art: 1 
 
De angekomene met  attestatien als lidmaten der Gemeinte zijn agter in dit boek getekent. 
 
Art: 2 ad 2 
Rakende de huisvrou van Balster blijft nog levendig, schoon sij de openbare Godsdienst 
wederom bijwoont. 
 
Art. 3 ad 3 
Angaende Jelte Neerhoed en sijn huisvrou blijft tot ons leedwesen in de vorige staat. 
 
Art: 4 ad 4 
Gelijk ook de acte van Harm Arents wegens anhoudende dronkenschap. 
 
Art: 5 ad 5 
Als ook van Peter Clasen en Siben de huisvrou van Wessel Rentes. 
 
Art. 6 ad 8. 
Rakende Hantien Harms blijft ook levendig. 
 
Hier op is dese vergaderinge met den gebede geeijndigt. Gedaan als boven uit aller naam en last. 
Johannes Schepel 
Pastor 



1727. 
 
Den 4 December is de E: Kerken:raad voor 't H: Nagtmaal vergadert, en deze vergaderinge met 
een gebed tot Godt almagtig geopent. 
 
Art. 1 ad. 2 
De huisvrouw van Balster den openbare Goddienst wederom bijwoonende, sal echter sig nog tot 
nader blijken van hartgrondige leetweesen van haar vorige misbedrijf, van 't H: avondmaal 
moeten onthouden. 
 
2 ad 3. 
De acte van Jelte Neerhoed en sijn ehevrouw blijft tot ons leedweesen in vorige staat. 
 
3. ad 4 
Gelijk ook van Harm Arents 
 
4 ad 5. 
Aangaande Pieter Clasen, bevind de E: kerken-raad, dat nu en dan de openbare Goddienst 
werderom bijwoont, en sal tot nader ondervinding van sijn ernst en ijver in den Goddienst 
gesuspendeert blijven. 
 
5 ad 5. 6. 7 en 8. 
Rakende de acten van Siben de huisvrouw van Wessel Rentes, Aaltien de dogter van Derk Klein 
nu woonende in de Wildervank, en Hantien Harms blijven tot nader ondersoek en bevindinge tot 
ons leedweesen in vorige staat. 
 
Hier op is deze vergaderinge met den gebeede en dankzegginge geeindigt. Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls ibid. 



1728. 
 
Den 4 Meert is de E: kerkenraad voor de proefprodicatie vergadert, en is deze vergaderinge met 
den gebede tot Godt Almagtig geopent. 
 
Art. 1 ad 1. 
Nadat de nieuwe aangenomen lidtmaten achter in dit boek zijn aangeschreven, sal de zaak van 
Balsters huisvrouwe levendig blijven. 
 
2 ad 2. 3. 4. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
3 ad 5 
Gelijk ook de gecensureerde nog blijven onder censure. 
 
Met den gebede geeindigt als begonnen. Gedaan als boven. Uit aller naam. 
J: C: Hubbelink Eccls 



1728. 
 
Den 14 Maij is in de E: kerkenraadt besloten dat voortaan een boekhouder der arme middelen 
twee achter een volgende jaren sal moeten in de qlteit continueren en vervolgens een constante 
wet en gewoonte verblijven: sullende de binnen Diakenen voor ses segge 6 achter een volgende 
een een buiten Diaken voor 3 jaren verkoren worden. Siet de acte in onse Diakonie prothocol. 
Actum ut supra. Uit aller naam en last. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1728 
 
Den 17 Maij, zijnde pinxter maandag is de E: kerkenraadt tot verkiesinge van een nieuwe Diakon 
naa aanroeping van Gods H: naam in plaats van de overleden Haijo Waarsuma getreden. 
Op de nominatie zijn gebragt, de E: Haijko Krijns, Eltie Harms, Jan Mesting koopman, Claas 
Pieters, Tiddo Geerds. 
Uit de genomineerde is met meerderheit van stemmen voor 6 achter een volgende jaren de E: 
Eltie Harms tichelaar verkoren en hem door de broeders ouderlingen in die kluft sulx bekent 
gemaakt en des Heeren zegen toegewenscht, 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1728. 
 
Den 3 jun: is de E: Kerkenraad voor 't H: Nagtmaal vergadert en de vergaderinge met den gebede 
tot Godt Almagtig geopent. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe  aangenomen lidtmaten zijn achter in dit aangetekent. 
 
2 ad 1. 
Door afwesigheit van D: Schepel als kluftpredikant blijft de saak van de huisvrouw van Balster in 
vorige staat. 
 
3 ad 2 ... 5 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetweesen als nog in vorige staat. 
 
art. 4. 
Wierde berigt, dat Grietie, de huisvrouw van Harm Jans, Vrouw Wachloo met ergerlijke en vuile 
sonden als van bloedschande etc: betigte: begeerende Vrouw Wachloo van voorss Grietie 
voldoening voor de E: Kerkenraadt. Waarop geresolveert is, dat tegen aanstaande woensdag zij 
alle beide om een uir achter middag sullen geciteert en nader verstaan worden, en inmiddels sich 
tot die tijdt van 's Heeren avondmaal onthouden, waar van haar door de kluftpredikant en 
ouderling kennisse sal gegeven, en de kerkenraadt als dan verwittigt worden om te compareren 
onder verbeurte van ses stuvers, die niet verschijnt. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam. 
J: C: Hubbelink 
Eccls: 



1728.  
 
Den 9 jun: is de E: Kerkenraadt na voorgaande aansegging vergadert. 
 
Art. 1. 
Volgens citatie verscheen in de selve Vrouw Wachloo beneffens Grietie de huisvr: van Harm 
Jans klaagde Vrouw Wachloo seer beledigt te zijn van voorss Grietie, haar beschuldigende van 
ergerlijke en aanstotelijke misdaden. Het bewijs was gegrondt op het getuigenis van Geertruid 
Hindrix huisvr: van Claas Dieters mede Diakon, welke mede voor de kerkenraadt geroepen 
wierde, verklarende, dat voorss Grietie haar in haar huis geroepende hebbende tegen haar geseijt 
hadde, dat zij met haar soon omtrent 9 uir 's avonds in 't huis van Vrouw Wachloo zijnde, haar 
soon gesien hadde de soon van Vrouw Wachloo op haar bedde; en indien sij ook sulx gezien 
hadde, dat sij het in haar beledigingen aan haar soude verweeten hebben. De kerken raadt 
vindende het bewijs alleen gegrondet op een bloot seggen van haar minderjarige soon, en dan 
geen kragt heeft haar onderling versoent, vergevende elkander de wederzijdsche verongelijkingen 
met handtastingen. Immiddels verklaarde Grietie niets strijdig tegen de eerbaarheit te weeten van 
Vrouw Wachloo en haar soon. Waarmede haar verschil is wechgenomen, en ernstelijk vermaant 
de tonge in het toekomstige geen losse teugel te geven tot nadeel des naasten met wijderen. 
 
Art. 2. 
Ook verscheen Harmtie Pieters gewesen dienstmaagt van Cornelis Mesting brouwer, begeerende 
dat haar onecht kindt (waar van sij verklaarde Michiel de knegt van voorss brouwer de vader te 
zijn, sonder sig ooit met een ander in onkuisheit verenigt te hebben, die sulx ontkent) gedoopt 
mogte worden, betuigende voor ons over haar begane misdaad innerlijk geraakt te zijn; doende 
seer weemoedig schuldbekentenisse van haar vuile en ergerlijke sonde van onkuisheit en groote 
onversigtigheit, waar van sij nu de droevige uitwerkingen sag. Na een voorgaande vertoog van 
grootheit dier sonde, en blaam, die sij daar door op haar en het kindt gelegt hadde, wierde haar 
versoek ingewilligt: mits dat zij volgens alhier onse kerk gebruik het kindt self ter doop moste 
aanbieden, en schuldbekentenisse doen op voorgestelde vraagstukken voor de gemeinte in 't 
openbaar. Het welk sij aannam, en is daar op de volgende vrijdag zijnde proefpredikatie dit 
volbragt en het kindt gedoopt. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls.



1728. 
 
Den 13 junius is de Eerb Eltie Harms tichelaar na een voor heengaande driemalige kerkkondinge 
in de nedieninge als Diakon ingezegent. 
J:C: Hubbelink Eccls 



[1728] 
 
Den 2 Septembr: is voor 't H: Avondmaal naar aanroepinge van Gods naam in de 
kerkvergaderinge verhandelt en besloten als volgt. 
 
Art 1 ad 1. 
Nieuwe lidtmaaten worden voor tegenwoordig niet gevonden. 
 
2 ad 2 
Blijft de saak van Balsters huisvrouw wegen afwesigheit van D: Schepel levendig. Is bij de 
gelegenheit van de geheele kerkenraad daermaals, tegenwoordig, beslooten, om D: Schepel door 
de Consistoriale Dienaar Pieter Harms, te laten waarschouwen om telkens voor 't H: avondmaal 
in de kerkvergaderinge te moeten verschijnen, of zal tot sijn Eerw. leetweesen daar in voorzien 
worden: konnende geen ijdel voorwendinge van siekte hem verschoonen, als die dagelijx hier en 
daar en ook nog gisteren in de Pekel Aa gezien en gevonden is. 
 
3. ad. 3. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen sonder veranderinge. Bij die gelegentheit 
stelde D: Hubbelink voor, dat Grietie de weduwe van Douwe Hessels sig dagelijx en menigmaal 
in 't openbaar tot grote aanstoot en ergernisse in de vuile sonde van dronkenschap verliep, zijnde 
genoeg bekent door de geheele Gemeinte. Verstaat de E: Kerkenraadt dat haar des Heeren tafel 
door de Consistoriale Dienaar ontsegt sal worden, op dat het Heilige niet verontreinigt mag 
worden. 
 
Gedaan als boven. 
J:C: Hubbelink noie ...(?) 



1728. 
 
Den 9 xber [9 december] is voor het twede H: Avondmaal naar aanroepinge van Gods naam in de 
kerkvergaderinge het volgende besloten en verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1 
Daar zijn voor tegenwoordig geen nieuwe lidtmaten. 
 
2 ad 2 
De ehevrouw van Balster heeft aan D: Schepel belooft, de ingestelde Goddiensten vlijtig in het 
toekomstige te sullen waarnemen, en na gegeven blijken van berouw wederom sig tot 't H: 
avondmaal te begeren, waarover de E: kerkenraadt sig verblijdedt. 
 
3 ad 2. 
Beloofde D: Schepel vervolgens de kerkvergaderingen na sijn Eerw: ampt en pligt bij te woonen. 
 
4 ad 3. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetweesen in vorige staat. En is Grietie de weduwe 
van Douwe Hessels overleden waarmede de acte ophoud in dien opzigt. 
 
Gelijk met den gebede begonnen, soo ook geeindigt. 
Noie omnium 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1729 
 
Den 3 Meert is voor 't H: Avondmaal naar aanroepinge van Gods H: naam het volgende in de 
Consistorie verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe lidmaten en met attestatie aangekomen zijn achter in dit boek aangschreven. 
 
2 ad 3.4. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft als nog tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
Gelijk met den gebede begonnen soo ook geeindigt. 
Actum ut supra 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1729. 
 
Den 2 jun: is voor 't H: Avondmaal de kerkenraad vergadert, en deze vergaderinge door een 
gebede tot Godt Almagtig geopent, en het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
Die met getuigschriften tot ons overgekomen, zijn op haar plaatze achter aan geboekt. 
 
2 ad 2. 
De gesuspendeerde blijven tot ons leetwesen nog in vorige staat. 
 
3. 
Bij die gelegenheit wierde voorgestelt, dat Hindrik Meijer met sijn ehevrouw sich geheel niet 
alleen 't H: Avondmaal maar ook voor 't meeste gedeelte den openbaren ingestelden Goddienst 
onttrekken. 
Verstaat de E: Kerkenraadt dat sij door haren kluftpredikant tot haren pligt sullen vermaant 
worden, om de middelen der genade waar te nemen, of in geval van weigeringe en moetwillige 
versuim der selver, dan naar bevindinge van sacken swaarder sullen gecensureert worden. 
 
4. 
Stelde D: Schepel voor, dat Abelia huisvrouw van Jan Hindrix Busscher wegens ontijdige 
bijslapinge met haar tegenwoordige eheman van 't H: Avondtmaal gecensureert zijnde, seer 
begerig was tot de H: bondzegulen wederom toegelaten te worden onder gedane 
schuldbekentenisse en berouw over haar misbedrijf. Is de E. Kerkenraad van oordeel, dat haar 
versoek wegen haar zedige gedrag naar ernstige vermaninge, en waarschouwinge van een 
voorsigtiger wandel kan ingewilligt worden. 
 
5. 
Ook wierde bekent gemaakt, dat Harm Geerds weduwe verscheiden verdagte persoon niet sonder 
grote zugt en ergernisse aanhield, niet tegenstaande, dat wegen sluijkerien haar de provincie 
verboden is. Sal door de Gerichts Dienaar gewaarschouwt, en, soo volhardt, bij 't HoogEdle 
Gerigte verklaagt worden, om haar te verdrijven. 
 
6. 
Gelijk ook naar voorschreven wijse sal gehandelt worden met Eme de dogter van Frans Aijolts 
welke te Groningen buiten de poorte gebragt hier los en ergerlijk leeft. 
 
7. 
Ook wierde berigt, dat Christiaan Wachloo sich op verdagte plaatzen en in corrishuisen meer 
malen let vinden, en nog onlangs een geheele nagt met losse vrouwlieden hadde doorgebragt. 
Verstaat de Kerken=raadt, dat sich bij provisie tot verder weringe van aanstoot, van 't H: 
Avondmaal sal moeten onthouden en tegen aanstaande nagtmaal over een vierendeel jaars voor 
de Kerken raadt sal geciteert, en de sake ondersogt worden. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls ibid: 



1729 
 
Den 6 jun: zijnde pinxtermaandag, zijn op de nemonatie van een nieuw Diakon in plaats van 
afgaande boekhouder de Erentv. koopman Lukas Haselhof volgende persoone gebragt. De El: 
Klaas Pieters, G: Mesting, Tiddo Geerdts, All: Relotius, Corn. Mesting brouwer. En is met 
meerderheit van stemmen Allardus Relotius verkoren, t welke hem bekent gemaakt, en des 
Heeren zegen is toegewenscht. Gedaan als boven. 
J:C: Hubbelink 



1729 
 
Den 10 julius is Monse Allardus Relotius naar drie voorheengaande kerkkondiging sonder eenige 
verhindering, in de bediening der Diakenschap ingezegent en voor mede Diaken aangenomen. 
Actum ut supra. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1729 
 
Den 1 September is voor 't H: Avondmaal de E: kerkenraad vergadert, en na aanroeping van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1 
De met getuigschriften aangekomene lidmaaten zijn achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde is tot ons leedweesen geen veranderinge. 
 
3 ad 3. 
Van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw berigten D: Schepel en de ouderling Doctor ter Ham, dat zij 
na wederbekominge van hare klederen uit armoede versettet, beloofden den ingestelden 
Goddienst te sullen waarnemen. 
 
4. ad 4. 
Is volbragt, en Abelia Swart wederkomen tot des Heeren tafel toegelaten. 
 
5. ad 5 
Is de weduwe van Harm Geerdt door den Gerichts Dienaar gewaarschouwt. 
 
6. ad 6. 
Gelijk ook Eme de dogter van Frans Aijolts die sich tegenwoordig alhier niet langer ophoud. 
 
7. ad 7. 
Is Christiaan Wachloo na voorgaande citatie in onse kerk vergaderinge verschenen, en na 
ondersoek bevonden, dat hij wel dikwijls voor heen de korrishuisen hadde betreden, en dat ijdele 
geselschap bijgewoont; maar niet wederom na de tijdt, dat hij uit naam van de kerken raadt, 
vermaant en gewaarschouwt was, betuigende sijn leedweesen wegen de begane misslag, met 
belofte van inkomstig voorsigtiger te sullen wandelen. Maar dat hij een geheele nagt met losse 
vrouwspersoonen soude hebben doorgebragt, wierde van hem ontkent, en daarvan ook niet 
overtuigt, begeerende wederom tot de H: bondtekenen toegelaten te worden, soo hij voorgaf, uit 
een innige begeerte naar Jesus H. 
Verstaat de kerken raadt, daar men na 't uitwendige alleen kan oordeelen, dat voorss Wachloo's 
versoek na voorheengaande ernstige vermaninge kan ingewilligt en hij wederom tot des Heeren 
tafel toegelaten worden. 
 
Gedaan als boven. 
Noie oium 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1729. 
 
Den 1 Decembr is voor 't H: Avondmaal de kerkenraadt vergadert, en naar aanroepinge van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad. 1. 
Daar zijn geen nieuwe lidtmaten aangenomen, nog ook met getuigschriften tot ons overgekomen. 
 
2. ad 2. 
De gesuspendeerde blijven tot ons leedweesen in vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Aangaande Hindrik Meijer en sijn ehevrouw is de kerkenraadt in verwagtinge van volbrenginge. 
 
4 ad 6. 
Eme de dogter van Frans Aijolts sig wederom hier bevindende, sal geregtelijk aangesegt worden, 
dat in geval sij sig wederom te buitengaat, dat dan ook geregtelijk sal uitgesettet worden. 
 
Gelijk met den gebede begonnen, soo ook besloten. 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1730 
 
Den 3 Meert is de E: Kerkenraadt voor 't H: Avondmaal vergadert, en naar aanroeping van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
Art 1 ad 1. 
De aangenomene lidmaten en met getuigschrift tot ons overgekomen zijn achter op haar plaats 
geboekt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetwesen in vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook de acte van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw. 
 
4 ad 6. 
De acte van Eme is verder geboekt in het Diakonieboek. 
 
Voorts is er niets tot eenmants laste van nieuws ingebragt. 
Gelijk begonnen, soo ook met den gebede en danksegging tot God Almagtig geeindigt. Gedaan 
als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1730 
 
Den 29 Maij zijnde pinxter maandag is in plaatze van de afgaande buiten Diaken Nantko Waldrix 
wederom tot Diaken verkoren voor de tijdt van drie achter een volgende jaren de E: Harm Dieters 
in d' OosterEinde, sullende aanstaande Sondag, Deo volente, en vervolgens de gemeinte 
voorgedragen; en geen verhindering voorkomende ijn sijn bedieninge bevestigt worden. 
Actum ut supra. 
J:C: Hubbelink 



1730 
 
Den 1 junius is naar aanroepinge van de Heeren naam voor 't H: Avondmaal de kerkenraad 
vergadert, en het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
Daar zijn geen nieuwe nog met getuigschriften tot ons overgekomene lidtmaten. 
 
2 ad 2 
Aangaande de gesuspendeerde blijft tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook bij het afweesen van D: Schepel de acte van Hindrik Meijer en zijn ehevrouw. 
 
4. 
Wierde voorgestelt, dat 't huisgezin van Vrouke wed. van Tonnis in veele huistwisten leefden. Sal 
dit gerugte nader ondersogt, en na bevindinge van saken behandelt worden. 
 
5. 
Ook wierde bekentgemaakt, dat Jan Remmers een roomsgesinde met sijn ehevrouw een lidt van 
de kerke in sulx een twist was geraakt, dat het selfs tot slagen was uitgebarsten. Sal Dm: 
Hubbelink als kluftpredikant sig daarvan nader informeeren en rapport doen. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J: C: Hubbelink Eccls ibid 



1730 
 
Den 25 junius is de E: Harm Dieters na voorafgaande drie achter een volgende kerkkondingen in 
sijn bedieninge bevestigt en voor Diakon aangenomen. Actum ut supra. 
J:C:Hubbelink Eccls ibid 



1730 
 
Den 1 August is voor 't H. Avondmaal de kerkenraad vergadert en de vergaderinge met den 
gebede geopent, en het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
De nieuwe lidtmaat met de aangekomene van buiten zijn op haar plaatze geboekt. 
 
2 ad 2 
Aangaande de gesuspendeerde blijft nog tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
3 ad 3. 
Aangaande de saak van Hindrik Meijer en sijn ehevr. blijft levendig, en gaat de saak wederom in 
de openbare vergaderinge. 
 
4 ad 4. 
Rapporteerde D: Hubbelink, dat de huistwisten met ergerlijke woorden vrij hoog geresen waren, 
maar nu van elkander gescheiden, beloofde Vrouwke sulx in 't toekomstige te sullen vermijden. 
En sal sig voor ditmaal van 't H: Nagtmaal onthouden. 
 
5 ad 5 
Nopens de saak van Jan Remmers en sijn ehevrouwe hadde D: Hubbelink wegen hare 
afwesigheit niet uitgevoert. Waar op D: Hubbelink ende sijn ouderling sig uit de Consistorie 
derwaarts, aanstonds begeven hebben, en bevonden de waarheit der saek: En verstaande dat 
voorss Jan Remmers sijn vrouw en kinderen als gereformeerde Duivels kinderen noemde. Is hem 
en sijn broeder, die bij haar huisveste ernstelijk voorgehouden wel te gedenken, onder wat 
regeeringe zij hier stonden, en indien zij voortvoeren op de Gereformeerde te smalen, dat dan de 
E: Kerken=raad genoodzaakt soude zijn daar over bij 't Edle Gerichte te klagen: Ook bevonden 
zij de vrouwe niet geheel buiten schuld te zijn, die daar over bestraft is, en aangesegt van 't H: 
avondmaal haar te moeten onthouden. Voorss Jan Remmers en sijn broeder van hantwerk een 
snijder, betuigden haar de huistwisten laet te zijn, en sorgvuldig te sullen wachten om de 
Gereformeerde eenigsints met woorden te beledigen. 
 
Gedaan als boven. Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1730. 
 
Den 30 Novembr is voor HH: Nagtmaal consistorie gehouden, waar in het volgende naar 
aanroepinge van Gods naam verhandelt en besloten is. 
 
Art. 1 ad 1. 
De met attestatie aangekomen lidtmaten zijn achter in dit boek aangeschreven. 
 
2 ad 2. 
Aangaande de gesuspendeerde blijft als voren. 
 
3 ad 3. 
Aangaande Meijer en sijn ehevrouw blijft levendig. 
 
4 ad 4. 
Houd op het rapport van D: Hubbelink op. 
 
5 ad 5. 
Gelijk ook de saak van Jan Remmerts en sijn ehevrouw. 
 
Gelijk begonnen, soo ook met een gebed en danksegging tot God geeindigt. Gedaan als boven. 
Uit aller naam. 
J:C: Hubbelink, Eccls. 



1731. 
 
Den 8 Meert is na aanroepinge van de Heeren naam het volgende in onse kerkvergaderinge 
verhandelt en besloten. 
 
Art 1 ad 1. 
De aangekomen lidmaat is geboekt op sijn plaatze. 
 
2 ad 2. 
Hindrik Johan Niehaus wegen ontijdige bijslapinge van 't H: avondmaal gesuspendeert, sal op 
sijn begeerte en gedane schuldbekentenisse met sijn ehevrouw wederom tot des Heeren tafel 
toegelaten worden. 
 
3 ad 3. 
Aangaande de saak van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw blijft levendig. 
 
4 ad 5. 
Sal de huisvrouw van Jan Remmers, de wijle de huistwisten, soo zij belijdt, ophouden, wederom 
tot het H: Nagtmaal toegelaten worden. 
 
5. 
Wierde voorgestelt, dat in het huis van Derk Klein en sijn schoonsoone Eppe Friesenburg met 
kaart en geduirig wierde gespeelt. Verstaat de kerkenraadt dat Dm. Schepel met eene uit de 
kerkenraadt, haar van de schrikkelijkheit dien sonde sal soeken te overtuigen met een ernstige 
waarschouwinge, dat ingeval zij daar in volharden, dat dan de kerkenraadt tot haar leetweesen 
daar in sal moeten voorzien, en kerkelijk met haar proecedeeren. Sal inmiddels de vrouw van 
Eppe Friesenburg, die sig ook aan dat vuile kwaad schuldig maakt, het H: avondmaal ontsegt 
worden. 
 
6 
Ook wierde voorgedragen, dat de bakker Kroon selfs op sondagen het brood en koekhouwen tot 
verleidinge van de jeugt, in sijn huis niet alleen dulden maar daar toe ook aanleidinge gaf. 
Verstaat de E: kerkenraad, dat Dm Hubbelink van de grouwsame sonde hem sal soeken te 
overtuigen, en na dien hij geen lidt van de kerk is, hem te waarschouwen, soo hij daarvan geen 
afstand wil doen, dat dan de kerkenraadt daar over bij 't Edle Gerichte haar beklag sal doen. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last 
J:C: Hubbelink Eccls 



1731 
 
Den 14 Maij zijnde pinxtermaandag is na aanroeping van des Heeren naam in plaats van de 
afgaande Diakon uit de genoemde de E: Jacobus Wichers chirurgijn van de kerken raadt 
verkooren, sullende vervolgens kerkelijk worden voorgestelt, en soo geen verhinderinge inkomt, 
na uitkondinge in de bedieninge ingezegent en bevestigt worden. Waarvan hem kennisse gegeven 
en des Heeren zegen toegewenscht is. 
Gedaan als boven. 
J:C: Hubbelink Eccls. 
 
Den 24 jun. is voors. Jacobus Wichers in sijn bedieninge bevestigt, en voor mede Diakon 
aangenomen. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1731. 
 
Den 7 jun: is voor 't H: Avondmaal na aanroepinge van des Heeren naam in onse 
kerkvergaderinge het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangekomen lidtmaten zijn op haar plaats geboekt. 
 
2. ad 3. 
Word deze acte levendig gehouden. 
 
3 ad 5 
Aangaande de Convoijmr. D: Klein word het berigt van D: Schepel vereijscht. 
 
4 ad 6. 
Gelijk ook van de bakker Kroon van D: Hubbelink. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1731 
Den 30 August is voor 't H: Avondmaal na aanroepinge van des Heeren naam het volgende in 
onse kerkvergaderinge verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1 
De nieuw aangenomen, en van buiten aangekoomen lidtmaaten zijn op haar plaatze geboekt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande Meijer en sijn huisvrouw blijft levendig. 
 
3 ad 3. 
Berigte D: Schepel, dat in 't huis van de Convoijmeester Klein niet alleen niet meer wierde op 
kaarten gespeelt, maar beloofden sulx te verhinderen in de begeerte om tot des Heeren 
Avondmaal toegelaten te worden. Het welke haar is toegestaan. Inmiddels sal de ehevrouw van 
Eppe Friesenburg nog voor ditmaal van des Heeren tafel onthouden. 
 
4 ad 4.  
Berigte D: Hubbelink, dat zedert de verrigtinge van sijn Eerw: Commissie, het broodhouwen 
volgens haar eigen getuigenisse hadde opgehouden, en beloofden de bakker Kroon en sijn 
ehevouw inkomstig sulx niet meer te sullen dulden. 
 
Art: 5. 
Wierde voorgestelt, dat Trijntie de huisvrouw van Robert Bakker en Imke Jans de vrouw van 
Harm Schultens snijder in 't openbaar op de straate zijn handgemeen geweest onder vermenginge 
van velerleij scheldwoorden. Terwijle dezer sonde in 't openbaar tot ergernisse geschied is, sullen 
sig beide van 't H: Avondmaal moeten onthouden en tegen de naaste vergaderinge voor 't H: 
Nagtmaal voor de kerken=raadt geciteert worden, waarvan D: Schepel als haar kluftpredikant 
aannam haar kennisse te sullen geven. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1731 
 
Den 29 Novembr is voor 't H: Avondmaal naar aanroepinge van Godts naam het volgende in onse 
kerkvergaderinge verhandelt en besloten. 
 
Art: 1 ad 1. 
De aangenomene lidtmaat heeft haar naam achter in dit boek geschreven, en sich daardoor de 
kerkelijke discipline onderworpen. 
 
2 ad. 2. 
Aangaande Meijer en sijn vrouw blijft als voren. 
 
3 ad 5. 
Door afweesigheit van D: Schepel sulle Trijntie de huisvr: van Robert Bakker en Imke Jans tegen 
aanstaande woensdag zijnde de 5 Xber omtrent een uir achtermiddag geciteert worden voor de 
kerkenraadt, om nader rekenschap van haar doen te geven. 
 
Gedaan als boven 
Uit aller naam en last 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1731. 
 
Den 5 Decembr zijn de meeste leden van de kerken raadt vergadert, en is het volgende 
verhandelt. 
 
Art. 1 ad 3 
Zijn na voorgaande citatie in onse kerkvergaderinge verschenen Trijntie de huisvr: van Robert 
bakker en Imke Jans huisvr: van Harm snijder, welke bekenden sig schuldig gemaakt te hebben 
aan kijvagien, scheltwoorden en vechterien, niet sonder gegevene ergernisse. Echter dat zij na de 
begane sonden een onderlinge vereeninge en bevredinge gemaakt hadden, en nog daarbij 
volhardeden vergevende elkanderen de verongelijkingenwederzijds aangedaan: ja dat ze wegen 
gegevene ergernisse een hertelijk berouw en leetweesen hadde en begeerden wederom tot de 
gemeinschap van Jesus tafel toegelaten te worden. De E: Kerken=raadt dit in overweginge 
nemende, oordeelt, dat ze om voornoemde redenen wederom tot des Heeren Avondtmaal konnen 
toegelaten worden. 
 
Art. 2. 
Bij die gelegenheit stelden beide vrouwen voor, dat volgens acte haar sulx van D: Schepel niet 
was bekent gemaakt, maar door Pietertie: verwagt de E: Kerkenraadt van D: Schepel de reden 
daarvan, gelijk ook van sijne afwesigheit daar sijn Eerw: tegenwoordigheit als kluftpredikant 
vereijscht werde. 
 
Uit aller naam en last 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1732. 
 
Den 28 Februar: is de E: Kerken-raadt voor 't H: Nagtmaal vergadert en naar aanroepinge van de 
Heeren naam, 't volgende verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad. 1 
De nieuwe lidmaten aangenomen en met attestatie overgekomen zijn op haar plaats aangetekent. 
 
2 ad 2. 
Aangaande Meijer en sijn ehevrouw blijft als voren. 
 
3 ad 2. 
Van 't gehoudene consistorie den 5 Xber, antwoordede D: Schepel, dat hij uit vreese van kwalijke 
bejegeningen uit voorheengaande twisten en oneenigheden met die menschen de aangenomene 
aanseggingen en citatie niet hadde verrigt. Vindt de E: Kerken=raadt weinig genoegen in dit 
antwoordt, met een ernstige vermaninge aan Dm. Schepel om in het toekomende sig beeter in sijn 
dienst te kwijten, en door verkeerde menschen vreese sig daarvan niet te laten afschrikken. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller last & naam 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1732. 
 
Den 29 Maij is in onse kerkvergaderinge naar aanroepinge van des Heeren naam het volgende 
verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad. 1 
De aangenomene lidtmaten hebben op haar plaats ondertekeninge gedaan. 
 
2 ad 2. 
De saak van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw blijft in vorige staat. 
 
3 
Wierde voorgestelt dat Siben de huisvrouw van Hermannus Roelofs beschuldigt wierde door een 
algemeene gerugte, al te gemeensaam met de plunnendrager een Roomschgesinde niet sonder 
ergernissen en nadenken zamen te leven: niet tegenstaande haar voorss eheman.wel van hier 
vertrokken naar OostIndië nog ligtelijk in leven konde zijn, althans geen de minste seekerheit van 
sijn doodt is ingekomen. Alwaar om de E: Kerken raadt goedvindt, dat Dm. Schepel als 
kluftpredikant deze saak nader sal ondersoeken en daarvan na bevindinge verslag doen, waarvan 
sijn eerw: door Jacobus Wichers Diakon sal kennisse bij sijne afwesigheit gegeven worden: mits 
dat voorss Siben sig voor tegenwoordig van 't H: Avondtmaal onthoude, waarvan haar kennisse 
sal gegeven worden. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



[1732] 
 
Den 28 7ber [28 september] is de E: Kerkenraadt voor 't H: Nagtmaal vergadert en naar 
aanroepinge van des Heeren naam 't volgende verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1 
De aangekomene lidtmaten zijn op haar plaats geboekt. 
 
2 ad 2. 
De saak van Meijer en sijn ehevrouw blijft bij absentie van D: Schepel in statu quo. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook de saak van Siben, die nog haar verblijf houdt bij de plunnendrager levendig blijft, 
sonder haar tot het gebruik van 't H: avondmaal toe te laten. 
 
Gedaan als boven. 
Uit aller naam & last. 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1732 
 
Den 4 Decembr voor 't H: Avondtmaal consistorie gehouden en na aanroepinge van des Heeren 
naam is het volgende verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangekomene en van nieuw aangenomene lidtmaten zijn op haar plaats geboekt. 
 
2 ad. 2. 
De saak van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw blijft tot ons leetweesen in vorige staat. 
 
3 ad. 3. 
Gelijk ook de saak van Siben Hindrix, die sig als nog van 't H: avondmaal sal moeten onthouden. 
 
4. 
Albertus Relotius apotheker alhier door algemeene gerugten betigt als of hij sig schuldig gemaakt 
hadde aan vuile ergerlijke en aanstotelijke sonden, welke na alle waarschijnlijkheit litis pendent 
sullen gemaakt worden voor 't HoogEdle Gerichte. Verstaat de E: Kerken raadt dat hem sal 
aangesegt worden bij provisie tot nader ondersoek en ontdekkinge der waarheit sig van den 
Heeren tafel te moeten onthouden. Gelijk ook sulx verrigt is. 
 
Gelijk met den bede begonnen, alzoo ook daar mede besloten. Gedaan als boven. 
Uit aller naam en last. 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1733. 
 
Den 12 Meert is voor 't H: Avondmaal consistorie gehouden, en naar aanroepinge van des Heeren 
naam het volgende verhandelt. 
 
Art. 1 ad 1. 
Daar zijn geen nieuwe lidtmaten aangenomen en met attestatie overgekomen op sijn plaats 
geboekt. 
 
2 ad. 2. 
De saak van Hindrik Meijer ende sijn ehevr. blijft als voren. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook van Siben Hindrix. 
 
4 ad 4. 
Aangaande de saak van Relotius blijft in statu quo. 
 
5 
Leentie de huisvrouw van wijl Filip Adriaans in 't huis van Wessel Rentes ten tijde van een soo 
genaamde kinderbier sig met andere vrouwen, die geen leeden van de kerke zijn, onbehoorlijk 
met dansen gedragen hebbende, sal sig van des Heeren tafel moeten onthouden. 
 
Uit aller naam & last 
J:C: Hubbelink Eccls. 
 
6. 
Wierde voorgestelt dat Bernard Sassen Chirurgus naar 't overlijden van sijn ehevrouwe zijnde 
verstorven den 25 julii 1732 wederom hertrouwt is aan sijn dienstmaagt den 1 Februarii 1733. En 
een kindt bij haar geprocreëert heeft den 10 Februar: 1733. Zijnde het kindt naar het versterf van 
sijn vorige vrouwe nog geen 7ven maanden gedragen. Verstaat de E: kerken-raad, dat hij sig sal 
van de tafel des Heeren moeten onthouden. En aangaande de doop van het kindt daarover 't 
Eerwaarde klassis te raadvragen. 
Actum ut supra. 
J:C: Hubbelink 



1733 
 
Art. 1 ad 6. 
Den 14 Maij is wegen de saake van Bernardus van Sassen begerende den doop van sijn kindt en 
goedvinden van 't Eerw. klassis de E: kerkenraad zamengeroepen, in welke voorss Sassen met 
sijn ehevrouw Grietie Geerds zijn verschenen naar voorheengaande utatie en naar aanroepinge 
van Godt Allerheiligste naam, ernstige vermaninge en overtuiginge van de vuiligheit der begane 
sonde, hebben zij op volgende stukken niet sonder gemoeds aandoeninge geantwoord. 
1. Of sij beide niet bekenden, dat ze door hare misbedrijven van vuile ontugtigheit den Heiligen 
Godt onteert, de gemeinte gerergert, den vromen bedroeft, en den Godlosen gestijft, en Gods 
regtveerdige toorn verdient hebben. 
2. Of sij ehelieden daar over geen opregte berouw en leetweesen in hare herten gevoelden, en met 
nederige gebeden en smeekingen om vergevinge van alle en bijsonder hare begane ergerlijke 
sonden met ijver, ernst en aanhoudentheit sulx betoonden. 
3. Of sij ook niet beloofden onder verwagtinge van Gods hulpe en medewerkende genade 
voortaan alle aanstotelijke sonden te haten en verlaten, tegen alle sonden te strijden, met meerder 
wijsheit en kristelijk omsigtigheit voorbeeldig te leven, en de ingestelde pligten der Godsdienst, 
en middelen der genade waar te nemen. 
4. Of sij beide sig niet verpligteden, soo de Heere wil en sij leefden, het kindt, dat ze ter H: doop 
aanboden, onder veele sugtingen en gebeden den Drie Eenigen Godt op te dragen, van den 
inhoud des doops bij aan en op weg regt te onderwijsen en op te voeden in de leeringe, en de 
vermaninge des Heeren, om het dus al vroeg aan den Heere en sijne wegen te gewennen. 
Op welke vraagstukken sij telkens het jaawoord gegeven hebben. En is daarop het kindt der 
volgenden Hemelvaardsdag gedoopt. 
 
2 
Bij die gelegenheit wierde een brief met seer vrindelijke bewoordingen van de Heer Doctor F: ter 
Ham mede ouderling ingelevert, met versoek, dat in plaats van sijn WelEdle nader lighame door 
een treurig toeval swak en ongeneesselijk schijnende, een ander Ouderling mogte aangestelt 
worden, behoudens nogtans sijn regt en waardigheit. De kerkenraadt overwegende de lighaams 
swakheden niet alleen van voorss ouderling, maar ook van Mr. Hindrik Harms mede ouderling in 
de jongste pastorie kluft. Vindt goed een nieuwe ouderling te verkiesen, mits dat zij beide niet 
alleen in de waardigheit, maar ook in werkelijke dienst verblijven, daar wij geduirig de raadt van 
onse waardige mede ouderling de Heer ter Ham nodig en dienstig oordeelen. 
 
Gedaan als boven uit aller naam en last. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



1733. 
 
Den 25 May zijnde pinxtermaandag zijn naar voorheengaande aanroepinge van des Heeren naam, 
op de nominatie tot verkiesinge van twee ouderlingen, in plaats van de overledene Hindrik 
Boelens, en tot assistentie van twee naar den lighaam swakke broederen de Heer Doctor ter Ham 
en Mr. Hindrik Harms mede ouderlingen, gebragt navolgende uit de oudste kluft de Hr. Pet: 
Theodori, de koopman Lucas Haselhof en Willem Jurjens, en de laaste met meerderheit van 
stemmen van de kerken=raadt is verkoren. 
Uit de jongste pastorie kluft zijn op de nominatie tot verkiesing van een ouderling gebragt de Hr. 
Doct: Med: Tiddo Gerhardi, Niklaas Gessels brouwer, Haijo Pieters, en de E: koopm Hindrik 
Jans, welke laatste met volle stemmen tot ouderling verkoren is. 
Tot verkiesinge van een binnen Diaken zijn op de nominati gebragt de E: Corn: Mesting, Hindrik 
Bronsema, Jan van Streun en Albert Vriese, welke laaste met meerderheit van stemmen tot 
Diaken voor de tijdt van ses jaren verkoren is. 
Tot verkiesinge van een buiten Diaken uit Zuiderveen en agter Vitus holdt zijn op de nminatie 
gebragt de E: Sivert Harms, Memmo Tjapkens, Derk Wolthuis en Roelf Hindrix, welke laaste 
met meerderheit van stemmen voor de tijdt van drie jaren verkoren is: Sullende verkoren 
ouderlingen en Diakonen aanstaande sondag en soo vervolgens driemaal van de predig pael 
worden voorgestelt. Gedaan als boven. 
Uit aller naam & last. 
J: C: Hubbelink Eccls. 



[1733] 
 
Den 18 junius is voor 't H: Avondmaal de E: kerkenraadt vergadert, en naar aanroepinge van des 
Heeren naam het volgende verhandelt en besloten. 
 
Art: 1 ad 1. 
De nieuwe lidtmaten zijn op haar plaats geboekt. 
 
2 ad 2. 
Aangaande Hindrik Meijer en sijn ehevrouw vindt tot ons leetweesen geen veranderinge. 
 
3 ad 3. 
Siben Hindrix blijft als nog gesuspendeert. 
 
4 ad 4. 
Verscheen in onse kerkvergaderinge Monsr Albertus Relotius, en nadat hem sijne 
beschuldigingen onder het oog van Godt en sijne conscientie waren voorgehouden, heeft sijn 
onschuld betuigt; en ook dat zijne beschuldigingen tot hier toe voor 't HoogEdle Gerichte niet 
litis pendent waren geworden: alwaarom de E: Kerkenraadt hem van sijne provisioneele 
suspensie ontslaat met een ernstige vermaning van voortaan te trachten met alle kristelijke 
wijsheit en voorsigtigheit sonder schijn des kwaads te wandelen. Waartoe hem des Heeren 
bijstand en genade is gewenscht. 
 
5 ad 5. 
Aangaande de saak van Leentie de huisvrouw van Filippus Adriaans blijft als nog in vorige staat. 
 
6. ad 6. 
Gelijk ook de suspensie, behalve het afgedane van Bernard Sassen. 
 
7. 
De bevestiging van de broeders Ouderlingen en Diakonen sal na 't laaste nagtmaal op de eerste 
sondag geschieden. 
 
Actum ut supra. 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink Eccls 



1733. 
 
Den 5 julius zijn naar voorheengaande drie kerkkondingen de Erentv. Ouderlingen de E: Hindrik 
Jans en Willem Jurjens als mede de nieuwverkorene Diaconen in haar bedieningen bevestigt, en 
worden naar toewensch van des Heeren rijken zegen in die qualiteit aangenomen. 
J: C: Hubbelink 
Eccls. 



1733. 
 
Den 17 Septembr is voor 't H. Avondmaal de kerkenraadt vergadert, en naar aanroeping van 
Gods naam het volgende verhandelt en besloten. 
 
Art. 1 ad 1. 
De aangekomene lidtmaat is op haar plaats geboekt. 
 
2 ad 2 
Nopens de saak van Hindrik Meijer en sijn ehevrouw blijven wegen het versuim van de openbare 
Godtsdienst als nog tot ons leetweesen gesuspendeert. 
 
3 ad 3. 
Gelijk ook Siben Hindrix 
 
4 ad 5. 
Soo blijft ook nog gesuspendeert Leentien de huisvrouw van Filips Adriaans. 
 
5 ad 6. 
Dewijle in visitatie Bernard Sassen afwesig was, blijft sijn saak als voren. 
 
6 
Haijko Jans sig schuldig makende aan huistwist en dronkenschap en betigt van andere sonden sal 
door de broeders Ouderling Hindrik Jans en Diaken Jacobus Wichers in alle sagtmoedigheit aan 
gesegt worden sig van de tafel des Heeren te onthouden, en soo sulx niet gewillig aanneemt, sal 
morgen voor de E: Kerkenraad geciteert worden. 
 
Met danksegginge tot besloten. Gedaan als boven. 
J: C: Hubbelink 
Eccls.



1733. 
 
Den 25 October is de Eerwaarde Heer D: Johannes Werumeus alhier in den H: dienst des 
Evangeliums ingezegent door d' Eerw. Heeren Dm. Lubberts en Woldring respective predikanten 
in de Beerte en Boven=Pekel, predikende de laaste uit Hand:26:16.17. en de bevestigde na 
middag uit ps:31:17. 
Het eerste gedeelte. Laat u aangezigte over uwen knegt ligten. 



[1733] 
 
Den 3 Decembr is voor 't H: Avondmaal Consistorie gehouden, en na aanroepinge van Gods 
naam het volgende verhandelt en besloten. 
 
Art: 1 ad 1. 
Die van buiten aangekomene lidtmaten zijn achter in dit boek aangetekent. 
 
2 ad. 2. 
Nopens de saak van Meijer en sijn ehevrouw blijft tot ons leetweesen in vorige staat. Echter 
rapporteerden de broeders, dat Meijer de openbare godsdienst wederom waarnam. 
 
3 ad 3. 
Aangaande de saak van Siben blijft ook in vorige staat. 
 
4 ad 4. 
Leentie de weduwe van Filips Adriaans blijft nog onder censure. 
 
5 ad 5. 
Gelijk ook de saak van Bernard Sassen blijft in vorige staat, die geen aansoek gedaan heeft om 
wederom tot des Heeren tafel toegelaten te worden. 
 
6 ad 6. 
Haijko Jans dreigende in visitatie sig den openbaren godsdienst te sullen onttrekken blijft ook 
onder censure. 
 
Is deze vergaderinge met den gebede en danksegging besloten. 
Gedaan als boven 
Uit aller naam 
J:C: Hubbelink 
Eccls. 



1734. 
 
Den 4. Meert is voor 't H: Avondmaal Consistorie gehouden, en na anroeping van Gods naam het 
volgende besloten en verhandelt. 
 
Art: 1. ad 1. 
De nieuwe lidtmaten zijn op haar plaats geboekt. 
 
2 - 2. 
De zaak van Meijer en zijn ehevrou blijft in status quo. 
 
3 - 3 
Zo ook de zaak van Siben. 
 
4 - 4. 
Leentje de wed: van Filips Adriaans blijft nog onder censure. 
 
5 - 5. 
Zo ook de zaak van Bernart Sassen blijft in status quo. 
 
6 - 6. 
Heiko Jans hout zig onder de middelen der genade, zo dat de voorgaande acte vernietigt wort. 
 
Met den gebede en dankzegging is deze vergadering weder besloten. 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



[1734] 
 
Den 2. Junij is voor 't H: Avondmaal de kerkenraat vergadert, en na anroeping van Gods naam 
het volgende besloten en verhandelt. 
 
1 - 1 
De nieuwe lidtmaten zijn op hun plaats getekent. 
 
2 - 2, 3, 4, 5. 
Blijven alle in de voorgaande staat. 
 
3 - 6. 
Heiko Jans, die nog in ergerlijke zonden voortgaat, zal zig zo lange van des Heeren tafel hebben 
te onthouden, tot dat voor de E. Kerkenraat berou vertoont, en anzoek doet van te mogen 
toegelaten worden. 
 
Met danksegging tot God scheide de vergadering. 
Joh: Werumeus 
Eccls.



Den 26. Aug: 1734 is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Gods naam 
het volgende besloten en verhandert. 
 
art: 1 - 1. 
Daar zijn geen nieuwe lidematen angenomen: nog met attestatie van elders angekomen. 
 
2 - 2 - 5 
Blijven alle wederom in voorgaande staat. 
 
3 - 3. 
Blijft Heiko Jans nog onder censure. 
 
Met dankzegging tot God scheide de vergadering. 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



[1734] 
 
Den 2. December is voor het H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Godes 
naam het volgende besloten en verhandelt. 
 
art: 1 - 1. 
De nieuwe lidtmaten zijn alhier in dit boek angetekent. 
 
2 - 2 
De zaak van Meijer en zijn ehevrou blijft nog tot ons leetwezen in vorige staat. 
 
3 - 2 
Zo ook de zaak van Siben Hindrix. 
 
4 - 2 
Leentje de wed. van Filips Adriaans blijft nog onder censure. 
 
5 - 2. 
Alzo Bernart Sassen niet van de E: kkraat is gecompareert, kan als nog geen verandering nopens 
hem gemaakt worden. 
 
6 - 3 
Heiko Jans blijft nog onder censure. 
 
Met dankzegging wierde geeindigt. 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1735. 
 
Den 3. Meert is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Godes naam het 
volgende besloten en verhandelt. 
 
art: 1 ad 1 
De nieuwe lidtmaten zijn alhier in dit boek angetekent. 
 
2 ad 2. 
Is gerapporteert dat zij lieden de middelen der genade weder waar nemen. 
 
3 ad 3. 
Blijft de zaak van Siben Hindrix nog levendig. 
 
4 ad 4. 
Blijft in statu quo. 
 
5 - 5 
Alzo Bernart Sassen wel gewillig was voor de E: kkraat te compareeren, dog wezentlijk 
verhindert, is verstaan, dat uit naam van de kkraat, de zaak na behoren door de Predikant uit de 
kluft zou worden afgedaan. 
 
6 - 6 
Blijft levendig 
 
Met dankzegging wierde geeindigt 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1735. 
 
Den 30. Maij zijnde Pinxtermaandag, zijn na voorheengaande anroepinge van des Heeren naam, 
op de nominatie tot verkiezinge van een ouderling gebragt. 
P: Theodori 
Luc: Haselhof 
Al: Relotius 
Zijnde met meerderheit van stemmen van de E: Kerkenraat Luc: Haselhof verkoren. 
 
Tot verkiezing van een Diakon op de nominatie gebragt 
T: Geertzema 
Klaas Pieters 
J: Mesting 
W: Haijkens 
En is met volle stemmen verkoren Klaas Pieters. 
 
Dit is de nieuwe verkorene anstonts bekent gemaakt en van hen angenomen. 
zullende zij van de predikstoel anstaande Zondag en vervolgens 3 maal worden afgekundigt. 
 
Uit aller naam 
J: Werumeus 
Eccls. 



1735. 
 
Den 2. Junij is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Godes naam 't 
volgende besloten en verhandelt. 
 
1 ad 1. 
Die met attestatie angekome ledematen zijn geboekt. 
 
2 - 2. 
De zaak van Meijer en zijn ehevrou blijft nog in vorige staat. 
 
3 - 3 
Blijft Siben Hindrix nog onder censure, ter tijt toe dat met berou en leetwezen voor ons verscijne. 
 
4 - 4. 
Leentje de wed: van Filips Adriaans blijft nog onder censure. 
 
5 - 5. 
Was volbragt. 
 
6 - 6. 
Blijft Heiko Jans nog onder censure. 
 
7. 
Is van D: Werumeus gerapporteert, Vrou Bronzema in de huisbezoeking gans onregtzinnig 
nopens de allerwezentlijkste stukken van ons Herder te hebben bevonden, zonder dat zij daar van 
had konnen afgebragt worden: en konde daaran haar als dwalende in leere tot 't H: Avontmaal 
niet nodigen. Is deze handelwijs de E:kkraat niet onbehagelijk geweest, en verstaan dat door de 
beide Predikanten alle middelen ter harer teregt brenging zullen angewent worden, zullende 
anderzins na kkgebruik met haar gehandelt moeten worden. 
 
Geeindigt met dankzegging. 
Uit aller naam 
J: Werumeus Eccls. 



1735. 
 
Den 1. September is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Godes naam 
't volgende besloten en verhandelt. 
 
1 - 1. 
Drie op belijdenis; en een met attestatie angenomen zijn op haar plaats geboekt. 
 
2 - 2 - 7. 
Zijn in deze acten geen verandering gekomen, blijven des alle levendig. 
 
Met dankzegging wierde geeindigt. 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus Eccls. 



[1735] 
 
Den 1. December is na anroeping van des Heeren naam in onze kkvergadering het volgende 
besloten en verhandelt. 
 
1 - 1. 
Er zijn geen nieuwe ledematen angekomen. 
 
2 - 2. 
Is Meijer en zijn ehevrou weder tot des Heeren nagtmaal toegelaten. 
 
3 - 3. 
Alzo Siben Hindrix betuigt heeft, haar begeerte tot des Heeren tafel, en berou over 't voorgaande 
te hebben, geregt, is verstaan dat zij het volgende Avondmaal zal toegelaten worden, zo niet tot 
haar laste wort ingebragt in die tijt. 
 
4. 
Blijft Leentje de wed. van Filips Adriaans nog onder censure. 
 
6.  
Insgelijks Heiko Jans. 
 
7. 
Is verstaan dat Vrou Bronzema tegen het volgende Avondmaal eenige profitien zullen worden 
voorgestelt, die haar E: zal hebben te onderteikenen. 
 
7. 
Wierde ingebragt dat Sijwert Harms zig meermalen in dronkenscap had te buiten gegaan, is daar 
op verstaan dat door D: Werumeus en Ouderl: Haselhof hem het zondige en ergerlijke zou 
voorgestelt worden, en ook gezegt zig ditmaal te moeten van de tafel des Heeren onthouden, dat 
ook door hen anstonds is uitgevoert. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Uit aller naam 
Joh: Werumeus 
Eccls h.t. scriba 



1736. 
 
Den 1. Meert is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert, en na anroeping van Godes naam 't 
volgende verhandelt. 
 
art: 1 - 1. 
De nieuwe ledematen zijn op hun plaats geboekt. 
 
2 - 3. 
Alzo niets tot laste van Siben Hindrix wierde ingebragt is weder tot de tafel toegelaten. 
 
3 - 4. 
Blijft Leentie nog onder censure. 
 
4 - 5. 
Insgelijks Heiko Jans. 
 
5 - 6. 
Alzo Vrou Bronzema eenige artijkelen ten dien einde opgemaakt niet toestemde, is verstaan haar 
niet eer toe te laten dan die eigenhandig ondertekende. 
 
6 - 7. 
Blijft levendig, zullende Sijwert Harms middelwijl angemaant worden. 
 
Met dankzegging geëindigt 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1736. 
 
Den 31. Maij is ter gelegenheit van 't H: Avondmaal de kkraat bij een geweest, en na anroeping 
van des Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
1 ad 1. 
De nieuwe ledematen zijn angetekent. 
 
2 - 3. 
Leentie blijft nog onder censure. 
 
3 - 4. 
Zo ook Heiko Jans. 
 
4 - 5. 
Alzo Vrou Bronzema weigerde de artijkelen te ondertekenen, en daar bij in de huisbezoeking in 
de hooft en grontwaarheden nog dwalende was bevonden, is eenparig besloten haar te 
suspenderen van 't H: Avondmaal. 
 
5 - 6. 
Is Sijwert Harms errentig zijn zondig bestaan en gedraging voor ogen gestelt, verhoopt de E. 
kkraat gewenste vrugten hier van te vernemen. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1736. 
 
Den 6 September is voor 't houden van 't Hoogw: Avondmaal de E: kkraat bij een geweest, en na 
anroeping van des Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
1 ad 1. 
De nieuwe angenome en een met attestatie angekome ledematen zijn geboekt. 
 
2 - 2 
Leentie blijft nog onder censure. 
 
3 - 3. 
Zoo ook Heiko Jans. 
 
4 - 4. 
Tenze Vr: Bronzema van hare wangevoelens afsta, zal van deze suspensie tegen een volgent 
Avondmaal haar kennis gegeven worden. 
 
5 - 5. 
Blijft de artijkel rakende Sijwert Harms als nog levendig. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven. 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1736. 
 
Den 29. November weder voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden en na anroeping van des 
Heeren naam het volgende verhandert. 
 
1 - 1. 
Een nieuwe ledemaat op belijdenis angenomen. 
 
2, 2 en 3. 
Blijven in voorgaande staat. 
 
3 - 4. 
Deden D: Werumeus en Mons. Haselhof rapport dat Vr: Bronzema, wel geweigert had de 
artijkelen te ondertekenen, dog die mondelijk had toegestemt waarom daardoor volgens 
belijdenis van wangevoelens afstaande, zij lieden nopens suspensie niets gemelt hadden: de E: 
kkraat het raport gehoort hebbende, heeft in het woordelijk toestemmen in zo verre berust, dat zij, 
zo het zelve begeerde, nader tot het H: Avondmaal konde toenaderen, en is dit haar anstonds 
bekent gemaakt. 
 
4 - 5. 
Zal voor de E: kkraat geziteert worden, alzo in zijn zonden nog voortgaat. 
 
5. 
Antie Jans zal wegens huistwisten angereit worden zig voor ditmaal van de tafel des Heeren haar 
te onthouden, dat ook geschiet is. 
 
Met danksegging geëindigt als boven 
Joh: Werumeus Eccls. 



1737. 
 
Den 28. Febr: is voor 't H: Avondmaal de E: kkraat bij een geweest en na anroeping van des 
heeren naam het volgende verhandelt. 
 
1 ad 1. 
Op belijdenis een angenomen. 
 
2 - 2. 
Blijvt in voorgaande staat. 
 
3 - 3. 
Zijn de gecommitteerde bedant, en is er niets verder in gedaan. 
 
4 - 4. 
Blijft deze acte nog levendig. 
 
5 - 5. 
Cessat alzo niets nieuws tot belasting is ingebragt. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven. 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1737. 
 
Den 4. Junij voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden en na anroeping van des Heeren naam 
besloten en verhandelt. 
 
1 - 1. 
De angenomene ledematen hebben op zijn plaats hare namen getekent. 
 
2 - 2. 
Is Leentje attestatie gegeven die voor de geheele kkraat gelezen en van haar goetgekeurt is. 
 
3 - 2. 
Heiko Jans blijft nog onder censure. 
 
4 - 3. 
Cessat. 
 
5 - 4. 
De gedraging van Sijwert Harms blijft nog als voren. 
 
6 
Jan Geers in verdenking met de meit zijnde, is verstaan hem an te zeggen of die te trouwen of te 
laten gaan. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1737. 
 
Den 10. Junij is de E:kkraat na 't gebet getreden ter verkiezing van twee N: Ouderlingen. 
Op de nom: wierden gebragt. 
Doct: Gerrardi, Klaas Dieters, Niclaas Hessels 
en zijn de twee eerste verkoren. 
 
Op de nom: ter verkiezing van een Diakon zijn gebragt Hessel Douwes, Jan Mensenborg, Jan 
Streun, Pauwel Eltjes, en de eerste verkoren. 



1737. 
 
Den 5. Sept: is voor 't H: Avondmaal de kkraat bij een geweest en na het anroepen van des H: 
naam het volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Zijn voor ditmaal geene angekomen. 
 
2 - 2. 
Cessat. 
 
3 - 3. 
Heiko Jans nog als voren. 
 
4 - 5. 
Alzo Sijwert Harms nog in zijn zonden voortgaat, is verstaan hem tegen de volgende maal voor 
de E: kkraat te citeren. 
 
5 - 6 
Is Mons Haselhof, raport gedaan hebbende voor de uitgeverde commissie bedankt, zullende 
ondertussen deze zaak levendig gehouden worden. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1737. 
 
Den 13. [September] kkraat gehouden gehouden en 't volgende verhandelt. 
 
D: Werumeus leide op tafel een kerkelijke attestatie van Martinus Konijnenberg van 
Amstelredam, die wel in forma wierde bevonden te zijn, dog agtervolgt van een brief van de H: 
Cosijn uit order van de kkraat aldaar gescreven, waar in genoegzaam eene herroepinge was: is M: 
Konijnenburg voor kkraat hier op geciteert en versceenen, en na hem gehoort te hebben verstaan, 
dat zig van 't H: Avondmaal zal onthouden ter tijt an ons voldoening dede, en te gelijk moeten 
een attestatie de resolutie van Borgem: en raat nopens zulke die van buiten inkomen voldoen. 
 
Gedaan als boven. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1737. 
 
Den 28 9ber [28 november] is voor 't H: Avondmaal de E: kkraat vergadert, en na anroeping van 
de H: naam het volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Is een op belijdenis angenomen. 
 
2 - 3. 
Heiko Jans nog als voren. 
 
3 - 4. 
Blijft levendig. 
 
4 - 5 
Blijft nog levendig. 
 
5 - 1. 
Zal de Heer Theodori angezeit worden, in gevalle M: Konijnenburg tot armoede mogte vervallen, 
zig 't de Diakonij niet zou antrekken, maar tot zijn Eerw: laste komen. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1738. 
 
Den 27. Febr: voor 't H: Avontmaal de kkraat vergadert en na anroeping van des H: naam 't 
volgende verhandelt. 
 
art 1 - 1. 
Zijn 6 op belijdenis angenomen. 
 
2 - 2. 
Nopens Heiko Jans nog als voren. 
 
3 - 3. 
Dede D: Hubbelink rapport, dat Sijwert Harms an zijn Eerw: huis ware geweest, dat om redenen 
niet geerne voor de E: kkraat zou versceenen, dog onder des Heeren genade die zonde wenste 
tegen te staan, heeft hier in de vergaderinge berust, zo iets hopende te vernemen. 
 
4 - 4. 
Blijft nog levendig van Jan Geerzema. 
 
5 - 5. 
Is volbragt. 
 
Met dankzegging geeindigt. 
Joh: Werumeus Eccls. 



[1738] 
 
Den 26. Maij zijn op de nominatie tot verkiezing van een nieuwe Diakon gebragt na anroeping 
van des Heeren naam. 
Jan Brongers, Willem Heikens, J. Mesting, Tidde Geerzema, Lammert Slijm, de H: Wessels, 
Hindrik Hindriks, Sebe Harrems: en verkoren Tidde Geerzema. 



[1738] 
 
Den 29. Maij is voor 't H: Avondmaal de E: kkraat vergadert, en na anroeping van des H: naam 't 
volgende verhandelt. 
 
art. 1 - 1. 
Een met attestatie overgekomen. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans nog onder censure. 
 
3 - 3. 
Blijft levendig en is gesuspendeert. 
 
4 - 4. 
Blijft levendig. 
 
5 - 5. 
Harm Geers wed. is verstaan angezeit te worden, of de man die bij haar woont te laten gaan, of te 
trouwen. 
 
Met dankzegging gekondigt. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1738 
 
Den 4. Sept: is voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert en na anroeping van des Heeren naam 't 
volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Geen nieweledematen waren angenomen. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans als voren. 
 
3 - 3. 
Zo ook Sijwert Harms. 
 
4 - 4. 
Verwagt de kkraat verandering, wanneer er anders nader in zal voorzien worden. 
 
5 - 5. 
Zal hen nog eens hier over angemaant worden, en niet langer dan twee a drie weken wagten 
mogen. 
 
Met dankzegging geeindigt. 
Joh: Werumeus Eccls. 



1738. 
 
Den 4 December voor 't H: Avondmaal de kkraat vergadert en na anroeping van des Heeren naam 
't volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Geen nieuwe ledematen angenomen. 
 
2 - 2, 3. 
Heiko Jans en Sijwert Harms als voren. 
 
3 - 4. 
Blijft levendig van Jan Geerzema. 
 
4 - 5. Cesset. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus Eccls. 



1739. 
 
Den 26. Febr: voor 't H: Avondmaal kkraat vergadert en na anroeping van des Heeren naam 't 
volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
De twee op belijdenis en drie met attestatie angenomene en angekomene ledematen zijn op haar 
plaats getekent. 
 
2 - 2. 
Blijft beide als voren. 
 
3 - 3. 
Blijft als voren. 
 
4. 
Wierde ingebragt dat Niclaas Hessels door sijn vrou gans qualik te behandelen ergernis had 
gegeven, is verstaan hen daar over te onderhouden, en 't Avondmaal te ontzeggen. 
 
5. 
Mede verstaan wegens zijn scandelijk gedrag Pieter Ponze dat te ontzeggen, als door de Dienaar 
anstonds geschiet is. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1739. 
 
[ca. mei 1739] 
Voor 't H: Avondmaal kkraat vergadert en na anroeping van des Heeren naam 't volgende 
verhandelt. 
 
1 - 1. 
Drie met attestatie angekomen. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans nog als voren. 
 
3 - 3. 
Zo ook Sijwert Harms. 
 
4 - 4. 
Was volbragt, hebbende berou getoont zig ook in 't vervolg voorzigtig zullende gedragen, waar in 
de kkraat genoegen genomen heeft. 
 
5 - 5. 
Van Pieter Ponze als voren. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus 
Eccls. 



1739. 
 
Den 3 Sept: voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden, en na anroeping van des Heeren naam 't 
volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Twee met attestatie overgekomen en op zijn plaats getekent. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans nog als voren. 
 
3 - 3. 
Zo ook Sijwert Harms. 
 
4 - 4. 
Hadde Niclaas Hessels gezeit zig als nog van het avondmaal te zullen onthouden. 
 
5 - 5. 
Van Pieter Ponse blijft levendig. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus Eccls. 



1740. [moet zijn: 1739] 
 
Den 17 December voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden, en na anroeping van des Heeren naam 
't volgende verhandelt. 
 
1 - 1. 
Twee met attestatie en een op belijdenis angekomen, die op haar plaats getekent zijn. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans als voren. 
 
3 - 3. 
Is verstaan alzo Sijwert Harms nog in zijn dronkenscap voortging, an te zeggen, dat tegen de 
volgende vergadering voor ons zoude verscijnen, dat door de Broederen Ouderlingen uit de Ouste 
kluft angenomen is te bezorgen. 
 
4 - 4. 
Was nopens Niclaas Hessels niets nader. 
 
5 - 5. 
Van Pieter Ponze blijft levendig. 
 
Gedaan als boven met dankzegging 
Joh: Werumeus Eccls. 



1740. 
 
Den 17. Meert voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden, en na anroeping van des Heeren naam 't 
volgende verhandelt. 
 
1. 
Zijnde niemant voor dit maal toegekomen. 
 
2 - 2. 
Heiko Jans als voren. 
 
3 - 3. 
Had geweigert te compareeren en blijft verder levendig. 
 
4 - 4. 
Blijft levendig. 
 
5 - 5. 
Blijft levendig. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven 
Joh: Werumeus Eccls 



[1740] 
 
Den 16 Junij voor 't H: Avondm: kkraat gehouden en na anroeping van des H: naam 't volgende 
verhandelt. 
 
1 - 1. 
Een op belijdenis en een met attest: angekomen. 
 
2 - 2. 
Is op belijdenis van schult met belofte van beterscap weder tot 't H: Avondm: toegelaten. 
 
3 - 3. 
Blijft levendig. 
 
4 - 4. 
Blijft levendig. 
 
5 - 5. 
Blijft levendig. 
 
Met dankzegging geeindigt als boven 
Joh: Werumeus Eccls. 



1740 
 
Den 15. Sept: voor 't H: Avondmaal kkraat gehouden en het volgende na anroeping van des H: 
naam behandelt. 
 
1 - 1. 
Een met attestatie angekomen. 
 
2 - 2. 
Cessat. 
 
3 - 3. 
Wort wegens weigering hier voor de kkraat te compareeren en anhoudenheit in het zondigen van 
het H: Avondm: gezensureert. 
 
4 - 4. 
Blijft levendig. 
 
5 - 5. 
Blijft levendig. 
 
Met dankzegging geeindigt 
Joh: Werumeus Eccls 



1740 
 
Den 1 December voor 't H: Avondmaal Consistorie gehouden, en na anroepinge van des Heeren 
H. naam het volgende verhandelt. 
 
art: 1 - 1 
Twee met attestatien aangekomen welkers naamen op haar plaats sijn geboekt. 
 
art 2 - 3 
De zaak nopens Geert Harms blijft levendig. 
 
art: 3 - 4 
De zaak van Niclaas Hessels Idsarda blijft levendig. 
 
art: 4 - 5. 
Pieter Ponse sal op het naastvollenge Consistorie geciteert worden, en als dan hem reden waarom 
het H: Avontmaal hem ontseijd is nader gegeven worden. 
 
art 5 - 6. 
Frouke Hemmes wedw van Carsper Jans word bij provisie des H: Tafel ontseijd wegens hares 
slordige levensgedrag. 
 
Waarop met dankzegginge is geeindigt. 
J.C. Hubbelink Eccls. 



1741. 
 
Den 2 Meert is de E kerkenraat voor het H: Avontmaal vergadert, en na aanroeping van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
art: 1 - 1. 
Een met attestatie overgekomen en drie op belijdenisse aangenomen en op sijn plaats haar 
naamen geboekt. 
 
art: 2 - 2 
Cessat 
 
art: 3 - 3 
Blijft levendig. 
 
art 4 - 4. 
Is Pieter Ponse verschenen voor de E. Kerkenraad, en is de saake overgegeven aan de kluft 
praedicandt, om nader met hem daar over te spreken. 
 
art: 5 - 5 
Blijft levendig. 
 
Waare op met danksegginge is geeindigt. 
J.C. Hubbelink Eccls. 



1741. 
 
Op pinxtermaandag heeft de E Kerkenraad na voor heengaande aanroepinge van Gods H: naame 
de volgende personen op de nominatie gebragt, om daar uit een bequaam man in plaatse van de 
afgaande boekhouder de E Coopman Hessel Douwes Mellema te verkiese 
als daar zijn 
Cornelis Mesting 
Bronsema 
G. Streun 
G: Harm Deves 
G: Busscher schoolmeester 
En is met meerderheid van stemmen verkoren de E Cornellis Mesting het welke hem door door 
D:D: Werumeus en Hubbelink is bekent gemaakt en des Heeren zegen toegewenscht. 
 
Acte ut supra 
nomine Consistr 
J.C. Hubbelink Eccls. 



1741 
 
Den 1 Junii consistorie gehouden voor des Heeren H: Avontmaal en naar aanroepinge van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
art. 1 
Twee met attestatie overgekomen en haar naamen geboekt. 
 
art: 2 + 3 
Blijft levendig 
 
art: 3 - 4 
Blijft levendig 
 
art: 4 - 5 
Blijft levendig 
 
Waar op met danksegginge is geeindigt 
Acta ut supra nomine Cons: 
J.C. Hubbelink Eccls. 



[1741] 
 
Den 7 Septembr Consistorium gehouden voor des Hr. H: Avontmaal en naar aanroepinge van des 
Heeren naam het volgende verhandelt: 
 
art: 1 - 1. 
Geene op belijdenisse des geloofs of met attestatie tot ons overgekomene. 
 
art: 2 - 3. 
Blijft levendig 
 
art: 3 - 4 
Blijft levendig 
 
art: 4 - 5. 
Blijft levendig 
 
Waar op met danksegginge is geeindigt 
Acte ut supra noé Consistr 
J.C. Hubbelink Eccls. 



1741 
 
Den 30 November consistorium gehouden voor de Heeren H Avondmaal en naar aanroepinge 
van des Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
art: 1 - 1. 
Is geene op belijdenisse des geloofs aangenomen en een met attestatie tot ons overgekomen. 
 
art: 2 - 2 
Blijft levendig 
 
art. 3 - 3 - 5 
Blijven levendig. 
 
Waarop met danksegginge is geeindigt 
Acte ut supra noe consistorii 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1742. 
 
Den 1 Maart het consistorium gehouden voor des Heeren Avondmaal en naar aanroeping van des 
Heeren naam, het volgende verhandelt: 
 
art: 1 - 1 
Sijn geen nieuwe ledematen aangenomen, nog met attestatie tot ons overgekomen. 
 
art: 2 - 2 
Blijft levendig dewijl Dom. Hubbelink Niclaas Hessels Idserda niet te huis heeft bevonden in de 
visitatie. 
 
art: 3 - 4 - 5. 
Blijven in voorgaande staat. 
 
Waarop met dankzegginge is geeindigt. 
J:C: Hubbelink Eccls. 



1742. 
 
Den 31 Maij Kerkenraad gehouden voor de Heeren H: Avontmaal, en naar aanroepinge van des 
Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
Art: 1 - 1. 
Sijn 7 op belijdenisse aangenomen welke naamen op haar plaats geboekt zijn alsmede een met 
attestatie tot ons overgekomen welkers naame mede op zijn plaats is te vinden. 
 
art.: 2 - 2 
Cessat: 
 
art: 3 - 3 
Blijvt levendig. I:m: de zaak van Pieter Ponse, en Vrouke wedw: van Casper Jans. 
 
Waarop met dankzegginge is geeindigt. 
 
J.C. Hubbelink. 



[1742] 
 
Den 6 Septembr is voor des Heeren H: Avondmaal kerkenraad gehouden en naar aanroepinge 
van de Heeren naam het volgende verhandelt. 
 
art. 1 
Is een op belijdenisse des geloofs aangenomen en een met attestatie tot ons overgekomen welkers 
naamen op haar plaats geboekt zijn. 
 
art. 2 - 3 
Blijft levendig. 
 
Waarop met dankzegginge is geeindigt 
J.C. Hubbelink Eccls. 



1742. 
 
Den 28 Novembr. voor des Heeren H: Avondmaal Kerkenraad gehouden, en naar aanroepinge 
van des Heeren naam het volgende besloten en voorgekomen: 
 
art. 1 - 1. 
Is een ledemaat op belijdenisse aangenomen en vier met attestatien tot ons overgekomen, welkers 
namen op haar plaats geboekt zijn. 
 
art: 2 
Wierde de boekhouder T: Geersema versogt om een Requeat bij het HoogEdele Gerigte in te 
geven ten einde de baldadigheden gewoonelijk gepleegt op Nieuwjaars dag door kerkkondiginge 
mogten gewent worden. 
 
Waarop met dankzegginge is geeindigt 
 
J:C: Hubbelink Eccls. 
 


